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Critérios de participação dos columbófilos nos 
campeonatos distritais 2023  

  
I  
Cabe à Associação Columbófila do Distrito do Porto a organização dos seguintes campeonatos:  
Campeonatos Distritais e Nacionais  
• Campeonato do Columbófilo (por zonas) (25 pombos por columbófilo)  
• Campeonato Distrital de Fundo (20 pombos por columbófilo)  
• Campeonato Dia da Associação (Loulé, Sória e Àvila)  
• Campeonato Jovem  
 
Campeonatos Suplementares da ACDPorto  
• Campeonato Equipa B 
• Campeonato Clássicas Yearlings  - Sul e Leste 
• Campeonato Clássicas Velocidade – Sul e Leste  
• Campeonato Coletividades por Zona  
• Campeonato Internacional Norte   
• Campeonato Borrachos 2023 (abertura de inscrições em fevereiro) 
 
Campeonatos Pombo Às Velocidade, Meio-Fundo, Fundo, Geral e Yearlings 
• Todos os pombos encestados  
 
II  
Todos os columbófilos podem participar nos diversos campeonatos conforme as especificações 
regulamentadas em cada um deles.  
 
III  
Para estes campeonatos só são aceites os dados de classificações efetuadas nos programas 
informáticos GPC 2023 e depois enviados via internet para a ACDPorto.  
 
IV 
Para estes campeonatos contam todas as coletividades inscritas na Campanha Desportiva 2023. 
 
V  
As coletividades serão agrupadas em ZONAS e BLOCOS conforme as inscrições.  
 
VI  
Para os Campeonatos da Zona, Distritais e Nacionais só irá contabilizar a equipa da “coletividade-mãe”, 
equipa essa designada OBRIGATORIAMENTE em impresso próprio e enviado a esta associação no 
ato de inscrição na campanha desportiva 2023. Se o amador designar mais que uma “coletividade-
mãe” conta a coletividade onde foi efetuado o recenseamento para 2023.  
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VII  
Todas as coletividades que não tenham no mínimo 6 amadores inscritos, com coordenadas diferentes 
e não preencham no mínimo 4 grades, a Associação estabelecerá uma coletividade de encestamento 
alternativa. 
 
VIII  
Todo o processo de Encestamento e Classificação terá de ser efetuado pelas coletividades de acordo 
com o estipulado no Regulamento Desportivo Nacional, podendo este processo ser fiscalizado em 
qualquer altura, sem aviso prévio.  
 
IX  
As coletividades têm de entregar ao delegado de solta os documentos de encestamento boletins de 
encestamento e registo de pombos por grade (obrigatório carimbado e assinado pelo conselho 
técnico, equipa de serviço e columbófilo) na altura da concentração. Deverá proceder de igual forma 
ao boletim de resultados/fecho, sendo permitido que o mesmo seja entregue na semana seguintes.  
 
X  
Para efeitos classificativos nos campeonatos suplementares da ACDPorto conta o máximo de 25 
pombos por prova.  
 
XI  
Obrigatoriamente, todos os pombos inscritos têm de passar na base de encestamento, contando para 
o Campeonato do Pombo Às. 
 
XII  
Obrigatoriamente, todas as coletividades têm, no prazo de 08 dias após a realização de cada prova 
(em todos os campeonatos), enviar os dados de classificação para a ACDPorto. Por via direta do 
programa GPC, sob pena de não serem classificados.  
 
XIII 
É da competência da Direção e do Conselho Desportivo da ACDPorto decidirem sobre a prorrogação 
dos prazos de envio de classificações. 
 
XIV 
É da responsabilidade das coletividades e dos columbófilos a conferência de todos os mapas de 
classificação publicados pela ACDPorto e, em caso de reclamação, a mesma tem de ser feita por escrito 
no prazo de 10 dias consecutivos após a publicação dos mesmos. 

 
 
XV  
As reclamações aos mapas de classificações emitidos pela ACDPorto poderão ser aceites quando 
efetuadas pelo amador e coletividade, desde que as classificações tenham sido entregues no prazo 
estipulado (ponto XII). Findo o período de reclamação (ponto XIV) consideram-se as classificações 
homologadas. 
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XVI  
Todos deverão respeitar o estipulado no Regulamento Desportivo Nacional. 
 
XVII  
Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Desportivo da ACDPorto de acordo com o 
Regulamento Desportivo Nacional.  
 
Pedimos atenção para artigos específicos do RDN.  
 
Artigo 16º 
 

1- Findo o período de inscrição de pombos as coletividades que não atinjam o mínimo de seis concorrentes, 
com coordenadas diferentes, inscritos às especialidades de velocidade, meio fundo e fundo não poderão 
realizar o ato de encestamento. Os columbófilos abrangidos por esta medida poderão acordar com outra 
Coletividade o encestamento dos seus pombos para a época desportiva, sendo obrigatório dar 
conhecimento escrito desta situação ao órgão com competência desportiva da respetiva Associação, até 
30 dias antes da primeira prova oficial.  

 
Cabe ao órgão com competência desportiva das Associações estabelecer, no Regulamento de 
Campeonatos, um raio mínimo para a localização da coletividade de encestamento alternativa. A 
inexistência de Coletividades no âmbito desse raio invalida a aplicação do impedimento do ato de 
encestamento em sede própria. 
 
2- Se no decurso da época desportiva uma Coletividade deixar de atingir o número mínimo de 
concorrentes, nas condições previstas no número um deste artigo, fica imediatamente impossibilitada 
de continuar a executar o ato de encestamento. Os restantes concorrentes terão, a partir daí, de 
proceder ao encestamento dos seus pombos numa outra Coletividade a designar pela Associação ou 
resultante do acordo entre os concorrentes e a Associação.  
Cabe ao órgão com competência desportiva das Associações estabelecer, no Regulamento de 
Campeonatos, um raio mínimo para a localização da coletividade de encestamento alternativa. A 
inexistência de Coletividades no âmbito desse raio invalida a aplicação do impedimento do ato de 
encestamento em sede própria.  

 
3- No decurso da época desportiva as Coletividades terão obrigatoriamente de entregar, na 
concentração de cada prova, ao respetivo delegado de solta, os seguintes elementos:  
 a) Um envelope fechado/selado (tem de ter nome da coletividade, data, e escrito qual o conteúdo) 
com cópia dos boletins de encestamento de todos os columbófilos que participaram na prova, 
devidamente assinados pelos três elementos da equipa de encestamento e carimbados e assinados 
pelo conselho técnico da referida Coletividade;  
 b) Uma cópia do boletim de identificação das caixas onde foram inseridos os pombos encestados;  
 c) As listas de chegada de todos os columbófilos que encestaram na prova anterior, devidamente 
assinadas e carimbadas pelo conselho técnico. 
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4- Caso alguma Coletividade não cumpra com o descrito nos pontos 1, 2 e 3, deste artigo, os pombos 
encestados nessa Coletividade serão excluídos de todas as classificações Distritais e Nacionais.  
 

 … 
 

6- O Conselho Técnico terá obrigatoriamente de fazer impressão da listagem de pombos encestados 
logo após o ato de encestamento. poderão ser entregues via eletrónica para o mail 
geral@colomboporto.com devem ser digitalizadas para o formato PDF e enviado até as 23h59 do dia 
de encestamento e/ou dia de abertura dos relógios. 
 
7- Sempre que se verifique um envio superior ao número de pombos inscritos serão eliminados os 
últimos pombos da listagem impressa. 
 
Artigo 19º. 
 
1. Os concorrentes ou seus representantes apresentarão os pombos ao anilhador ou a quem estiver a 
proceder à leitura das anilhas eletrónicas, sendo-lhes no entanto vedado interferir nas operações 
inerentes ao processo de encestamento ou permanecer no local reservado para esse efeito. É-lhes 
igualmente proibida a observação da marca e contramarca da anilha de borracha colocada nos pombos 
que lhe pertençam.  
 
2. É vedado a dirigentes e columbófilos anilhar os seus próprios pombos e escrever o número da anilha 
de borracha no seu boletim.  
 
Artigo 21º 
 
3. É obrigatório o registo escrito do número das caixas em que os pombos foram encestados. (Impresso 
tipo em anexo)  
 
Artigo 22º 
 
1. Depois de anilhados, os pombos serão introduzidos em caixas ou cestos, conforme modelo 
aprovado, procurando- se dividir os exemplares pertencentes ao mesmo concorrente, por várias 
caixas, de acordo com o sexo dos pombos.  
...  
3. As caixas deverão ser numeradas e encontrarem-se em bom estado de conservação, sendo proibido 
a qualquer Coletividade manter em serviço caixas que, por falta de solidez, constituam perigo para os 
pombos nelas introduzidos ou que ofereçam possibilidade de fuga ou violação.  
 
4. As caixas, após o encestamento, serão seladas em todas as aberturas pelo encarregado de 
anilhamento ou por um dos seus auxiliares.  

A DIREÇÃO      O C. DESPORTIVO 
 

   


