Circular n.º 93 / 2017
Data: 13/11/2017

REGULAMENTO
1. Este Derby é organizado pela Associação Columbófila do Distrito do Porto, com a colaboração de
todos os columbófilos do pais.
2. Apenas participarão neste derby, borrachos com anilha de 2018, não podendo participar os
borrachos concorrentes ao pombal dos campeões.
3. Cada concorrente só poderá participar com o máximo de 10 borrachos.
4. Cada concorrente deve efetuar pré-inscrição até 31 de Janeiro 2018.
5. A quota de inscrição será de 25,00€ por cada borracho, que será efetuada no ato da entrega.
6. A receção dos borrachos e dos respetivos títulos de propriedade e pedigrees efetua-se até 5 de
Março de 2018 na sede da A.C.D.Porto, sita Rua do lameiro, 515 R/C esq. 4430-444 Oliveira do
Douro VNG.
7. Os borrachos ficarão alojados no pombal da Associação, sendo o seu tratamento, adução e
preparação da responsabilidade desta Associação.
8. Só serão aceites borrachos até atingir a capacidade máxima dos pombaís de 300 borrachos.
9. A prova final realizar-se-á no dia 7 de Julho 2018.
10. Do valor das quotas de inscrição, serão distribuídas subsídios de fomento ao desporto a atribuir aos
vencedores, cuja relação será comunicada após terminado o prazo da receção dos borrachos.
11. Após a chegada da prova os 50 primeiros borrachos chegados no próprio dia serão colocados um a
um à disposição de quem os queira em troca de um donativo, revertendo o valor de cada borracho
em 70% para a A.C.D.Porto e os restantes 30% para o columbófilo participante.
12. Todos os casos omissos serão resolvidos pela Direção e Conselho Desportivo da A.C.D.Porto., de
acordo com o previsto nos regulamentos federativos.
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