Circular n.º 53/ 2021
Data: 30/11/2021

EXPOSIÇÃO DISTRITAL
CLASSE STANDARD

A Exposição Distrital decorre no dia 18 de dezembro de 2021, na sede da ACDPorto.

Dia 18 – Sábado
9h30 às 10h30
11h00 às 13h00
15h00
17h30
18h00
18h30

Entrega dos pombos na sede da ACDPorto
Classificação dos pombos
Abertura Oficial da Exposição
Entrega de prémios.
Entrega dos exemplares expostos aos proprietários.
Encerramento

A inscrição para a classe olímpica deve ser efetuada em boletins próprios emitidos pela FPC e enviados
a ACDPorto até às 17h do dia 15 de dezembro 2021, devidamente preenchidos e com letra legível,
fazendo-se acompanhar dos respetivos mapas classificativos completos, carimbados e assinados pela
coletividade.
A Classe de Standard divide-se em 2 categorias: Olímpica e Borrachos
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Categoria Olímpica – Machos e Fêmeas: Condições de participação
Tem acesso a Exposição Nacional os 5 melhores machos e as 5 melhores fêmeas

Excecionalmente, tendo em conta os parâmetros de classificação definidos pela FCI para as XXVII Olimpíadas
de Columbofilia (4 e 5 de fevereiro de 2022 em Budapeste, na Hungria), as classificações dos pombos da
classe Olímpica poderão ser obtidas em 3 anos (2019, 2020 e 2021), sendo que pelo menos 20% da
quilometragem total deverá ser realizada em provas de 2021.
Categoria Borrachos – Machos e Fêmeas: Condições de participação
Tem acesso a Exposição Nacional os 3 melhores machos e as 3 melhores fêmeas

O mesmo pombo só poderá participar numa única categoria
O apuramento da seleção nacional na classe Standard será feito no dia 8 de janeiro de 2022, em Torres
Novas, na sede da Associação Columbófila do Distrito de Santarém, com a presença dos pombos-correio
convocados para avaliação, mas não existirá público nos moldes tradicionais.
Serão tidos em conta os critérios de participação definidos pela FCI.
A Direção

O C. Desportivo

