
Nota: 07/11/2017 

Nota Explicativa Pré-inscrição e Camp. Da Linha de Leste 
 

- A fase de pré-inscrição decorre até ao próximo dia 13 de Novembro. Todos os colum-
bófilos têm de efetuar a sua inscrição nas coletividades que desejam participar na cam-
panha desportiva 2018, no pressuposto que as zonas são constituídas da mesma for-
ma da campanha anterior. Devem entregar o formulário devidamente preenchido pes-
soalmente, por email ou fax. Só serão aceites alterações de coletividades na fase de 
validação, que tenham feito pré inscrição e que por qualquer razão vejam alterados os 
pressupostos assumidos. Todas as alterações estarão sempre limitadas à capacidade 
de cada camião. 
- No Campeonato Linha Leste as coletividades que desejarem ser “encestadoras” de-
vem preencher o respetivo formulário podendo já nesta fase efetuar uma pré inscrição. 
No seguimento desta pré inscrição será elaborado um “mapa” com as coletividades dis-
poníveis de forma a que os columbófilos interessados em participar neste campeonato 
possam escolher e validar a sua inscrição até ao dia 4 de Dezembro. 
- As concentrações de recolha de grades para o campeonato linha leste serão oportu-
namente divulgadas, após uma consulta às coletividades que vão efetuar o encesta-
mento, sendo que, por uma questão logistica, as primeiras concentrações serão em 
Gaia e a última em Vila Real.  
- Quem participar em simultâneo nos campeonatos de columbófilo e campeonato linha 
leste pode fazer doublagem dos pombos encestados a fundo na coletividade “mãe” ten-
do depois que fazer chegar à coletividade encestadora para o campeonato de leste 
(caso não seja a mesma) cópia dos boletins de encestamento e chegada de cada con-
curso. Em alternativa, pode enviar pombos a fundo na coletividade “mãe” (que são os 
que contam para o campeonato distrital de fundo) e encestar outros pombos para o 
campeonato linha leste. Neste caso têm que encestar obrigatoriamente os pombos a 
fundo na coletividade encestadora para o campeonato linha leste e apenas estes serão 
considerados para este campeonato. A opção tomada no primeiro concurso de fundo 
será a norma para os restantes. Respeitando na integra estas recomendações está ha-
bilitado a todos os prémios previstos para todos os campeonatos. 
- Quem decidir apenas participar no campeonato linha leste não terá uma coletividade 
“mãe” para encestar pombos a fundo pelo que automaticamente está excluído do Cam-
peonato Distrital de Fundo. Está também excluído do campeonato geral e de fundo da 
linha leste visto que não tendo coletividade “mãe” de fundo não poderá fazer doubla-
gem, e não encestando pombos na coletividade “mãe” não poderá, em alternativa, en-
cestar pombos a fundo na coletividade encestadora do campeonato linha leste. Assim, 

poderá enviar aos 2 treinos e 6 provas de velocidade, ficando habilitado aos prémios 
de columbófilo velocidade e pombo às velocidade. 


