Grand Prix Portugal - Mundial Ranking FCI
FCI Campeonato da Europa
Champions League
Speed Race

5

19 de Setembro

PORTUGAL

Prize Money - 145.000,00 Euros

2013 Prova Final: 1º - OS BARROS

Condições Gerais
1. Quais as provas em disputa?
A Federação Portuguesa de Columbofilia organiza no mesmo dia as seguintes provas:
 FCI Grand Prix de Portugal
(Competição destinada à participação individual para columbófilos inscritos em Federações que integrem a FCI).
 Champions League
(Competição destinada à participação individual para columbófilos com pombos inscritos no FCI Grand Prix de Portugal,
no Campeonato da Europa e no Campeonato da Europa de Jovens ).
 Speed Race
(Competição destinada à participação individual para columbófilos inscritos em Federações que integrem a FCI).
 Campeonato da Europa
(Competição destinada à participação de selecções nacionais que representem países que integram a FCI).
 Campeonato da Europa de Jovens
(Competição destinada à participação de selecções nacionais que representem países que integram a FCI.
2. Qual o período de recepção dos pombos?
 Os borrachos deverão ser enviados entre 1 de Abril e 15 de Maio de 2015.
3. Qual a idade dos pombos à data de envio?
 No momento do envio dos borrachos a idade não deverá ser inferior a 30 dias nem superior a 45 dias.
4. Os pombos deverão ser previamente vacinados?
 Os pombos deverão ser vacinados contra a doença de Newcastle 10 a 15 dias antes da sua entrega, especificando
aquando do envio, a data de vacinação e a vacina utilizada.
5. Como enviar os pombos?
 Poderá entregar os pombos directamente no Columbódromo Internacional Gaspar Vila Nova.
 Pode utilizar uma das seguintes empresas de transporte rodoviário:
NANNYCARE - Tratamento e Transporte de Animais de
Estimação,Unipessoal,Lda
Telm. 932 969 024 / E-mail:nannycare.petsitting@gmail.com

GPLoft - Empresa de Transporte de Pombos
Telm. 910 031 388 / E-mail:transporte@gploft.com

Destinatário: Federação Portuguesa de Columbofilia
Columbódromo Internacional Gaspar Vila Nova (FPC) / Largo da Feira - PORTOMAR / 3070-353 MIRA - Portugal
Contacto: Telefone +351 239 853 100 Telemóvel: +351 91 646 14 74
 Despachar via Rodoviária para Coimbra
Neste caso deverá:
- Indicar a FPC como destinatário da encomenda;
- Telefonar para a FPC indicando o nº da senha e hora aproximada de chegada.

6. Quais os documentos a enviar com os pombos?
 Pedigrees + Títulos de propriedade.
Declaração de vacinação contra a Doença de Newcastle.
7. Diversos
 Todos os pombos serão anilhados com anilhas electrónicas;
 A FPC manterá informação permanentemente actualizada em www.fpcolumbofilia.pt;
 Todos os pombos participantes são considerados propriedade da FPC, competindo à mesma decidir o seu fim;
 A organização não assume qualquer responsabilidade em caso de perda de pombos, acidente ou doença que impeça a
sua participação nos treinos ou prova final. Não haverá lugar à devolução das taxas de inscrição;
 Pombos que não tenham pedigree ou cujo pedigree não identifique correctamente a origem dos pombos serão
penalizados em 50% do valor dos prémios ganhos e não terão direito à eventual comparticipação no valor da venda dos
seus pombos em leilão.

FCI Grand Prix de Portugal
1. Condições de participação:
A prova é aberta à participação de columbófilos portugueses e estrangeiros.
2. Inscrições:











A taxa de inscrição é de 60€ por pombo;
Os columbófilos poderão agrupar-se escolhendo uma designação para a equipa;
Cada equipa será constituída por um máximo de 10 pombos;
No caso de participar com mais do que uma equipa deverá identificá-las (equipa A, equipa B...);
Uma vez constituídas as equipas não será permitida a transferência de pombos entre equipas;
Por cada dez pombos inscritos o columbófilo beneficia da inscrição gratuita de um desses pombos;
Todos os pombos inscritos no FCI Grand Prix de Portugal concorrem aos prémios da classificação geral individual,
pombo às e classificação por equipas;
No acto da inscrição deverão ser comunicados os dados bancários para transferência de eventuais prémios, bem
como, os contactos telefónicos e correio electrónico;
As inscrições só serão consideradas após o recebimento do pagamento correspondente à taxa de inscrição;
A inscrição poderá ser paga em numerário, cheque ou através de transferência bancária, neste caso com despesas
pagas pelo expedidor.
Banco SANTANDER TOTTA Fernão Magalhães - Coimbra / NIB: 001800010020182580752

3. Classificações e Prémios (tendo por base a participação 2.000 Pombos)


As tabelas de prémios aplicam-se para uma participação máxima de 2.000 pombos. Caso as inscrições não atinjam os
dois mil pombos, os prémios serão recalculados proporcionalmente ao número de inscrições pagas.

3.1 Classificação Geral Individual
 Será efectuada uma classificação individual para a SEMI-FINAL e outra para a prova FINAL;
 Considera-se a SEMI-FINAL o treino mais longo que antecede a prova FINAL.
3.1.2 Prémios Classificação Geral Individual - Semi-Final e Final

Prémios para a SEMI-FINAL
1º Prémio: 2.500,00 euros + Diploma

(Base de Participação de 2.000 Pombos)
2º Prémio: 1.000,00 euros + Diploma

3º Prémio: 500,00 euros + Diploma

Sobre os prémios incidirá o imposto à taxa legal em vigor

Prémios para a FINAL

(Base de Participação de 2.000 Pombos)

1º Prémio: 25.000,00 euros + Diploma

4º Prémio: 1.500,00 euros + Diploma

2º Prémio: 6.000,00 euros + Diploma

5º Prémio: 1.000,00 euros + Diploma

3º Prémio: 2.000,00 euros + Diploma

6º a 10º Prémio: 500,00 euros + Diploma

Sobre os prémios incidirá o imposto à taxa legal em vigor

FCI Grand Prix de Portugal
3.2 Classificação Pombo Ás
 Vão ser elaboradas duas classificações do pombo ás.
- A primeira classificação será estabelecida através do somatório das médias obtidas nos treinos oficiais
(superiores a 100 km) + prova final;
- A Segunda de acordo com o sistema de atribuição de pontos.
Os pontos serão atribuídos mediante o seguinte critério:
- Contam todos os treinos oficiais (superiores a 100 km) e a prova final;
- O sistema de pontuação mantém-se fixo ao longo de todos os treinos a contar para o pombo às e prova final;
- O número de pontos a atribuir ao primeiro classificado obtém-se pelo cálculo de 25% sobre os pombos
inicialmente inscritos;
- São apurados 25% dos pombos encestados em cada um dos treinos (superiores a 100 km) e prova final para a
respectiva atribuição de pontos;
- Será vencedor o pombo que totalizar no final o maior número de pontos.
 Serão divulgadas, treino a treino, as classificações provisórias relativas ao pombo ás;
 Para ganhar o pombo ás, o pombo tem de classificar no concurso final;
 Em caso de empate prevalece o pombo que obteve a melhor classificação na prova final;
 Na prova final, o período de constatação termina com 25% dos pombos chegados ou às 20h00 do dia seguinte à
solta.
3.2.1 Prémios Classificações do Pombo Ás

(Base de Participação de 2.000 Pombos)
1º Prémio: 2.000,00 euros + Diploma

2º Prémio: 1.500,00 euros + Diploma

3º Prémio: 500,00 euros + Diploma

Sobre os prémios incidirá o imposto à taxa legal em vigor

3.3 Classificação por Equipas
 Participam nesta classificação todas as equipas inscritas no FCI Grand Prix de Portugal;
 A equipa vencedora é aquela que obtiver a soma mais elevada no conjunto das médias obtidas pelos 2 primeiros
pombos da equipa em todos os treinos oficiais realizados + a prova final;
 Em caso de empate será vencedora a equipa que obtiver o somatório mais baixo dos lugares classificativos
obtidos pelos seus melhores 2 pombos na prova final.
3.3.1 Prémios Classificação por Equipas

(Base de Participação de 2.000 Pombos)
1º Prémio: 3.000,00 euros + Diploma

2º Prémio: 1.500,00 euros + Diploma

3º Prémio: 500,00 euros + Diploma

Sobre os prémios incidirá o imposto à taxa legal em vigor

3.4 Prémios de Participação - LEILÃO
Do valor da receita obtida no leilão dos 20 primeiros pombos da classificação geral (prova final) e dos três primeiros
classificados de cada uma das modalidades para o pombo ás do FCI Grand Prix de Portugal será atribuído ao
columbófilo titular, de cada um dos referidos pombos, um prémio de participação equivalente a 50% do valor liquido
gerado pelo seu pombo. (Sobre estes valores incidirá o imposto à taxa legal em vigor).
4. Calendário de Treinos - PROVA FINAL
 O calendário de treinos será divulgado no site daFPC (www.fpcolumbofilia.pt);
 Data da prova final:19 de Setembro 2015;
 Distancia: 400 km.

Champions League
1. Condições de Participação e Inscrições
 A Champions League é aberta à participação de pombos inscritos previamente no FCI Grand Prix de Portugal, no
Campeonato da Europa e da Europa de Jovens , até ao máximo de 5 pombos por columbófilo / equipa;
 Por cada pombo designado para a Champions League o proprietário tem direito a um pombo de reserva (para
eventual substituição do(s) pombo(s) titulares) até ao máximo de cinco;
 A designação dos pombos titulares e dos pombos de reserva efetua-se obrigatoriamente no acto de inscrição;
 Cada pombo titular designado tem uma taxa de inscrição de 100 €. Os pombos de reserva são gratuitos;
 As inscrições só serão consideradas com o recebimento do pagamento correspondente à inscrição;
 No acto da inscrição deverão ser comunicados os dados bancários para transferência de eventuais prémios, bem
como os contatos telefónicos e correio electrónico (e-mail);
 A inscrição poderá ser paga em numerário, cheque ou através de transferência bancária, neste caso com despesas
pagas pelo expedidor.
Banco SANTANDER TOTTA [Fernão Magalhães - Coimbra] / NIB: 001800010020182580752

2.Classificações e Prémios (Tendo por base a participação de 1.000 pombos inscritos)
2.1 Classificação Geral Individual
 Será efectuada uma classificação individual para a prova FINAL.
2.2 Prémios
 A tabela de prémios aplica-se para uma participação mínima de 1.000 pombos. Caso as inscrições não atinjam
os 1.000 pombos o prémio será recalculado proporcionalmente ao número de pombos inscritos.

Prémios para a Prova FINAL (Base de participação de 1.000 Pombos)
Classificação
Prémios

1º Prémio
2º Prémio
3º Prémio
Sobre os prémios incidirá o imposto à taxa legal em vigor

50.000 euros + Diploma
20.000 euros + Diploma
5.000 euros + Diploma

Speed Race
1. Condições de Participação:
A prova é aberta à participação de columbófilos portugueses e estrangeiros.
2. Inscrições:
A taxa de inscrição é de 50 € por pombo;
Por cada dez pombos inscritos o columbófilo beneficia da inscrição gratuita de um desses pombos;
As inscrições só serão consideradas com o recebimento do pagamento correspondente à inscrição;
No acto da inscrição deverão ser comunicados os dados bancários para transferência de eventuais prémios, bem
como os contatos telefónicos e correio electrónico;
 A inscrição poderá ser paga em numerário, cheque ou através de transferência bancária, neste caso com despesas
pagas pelo expedidor.






Banco SANTANDER TOTTA Fernão Magalhães - Coimbra / NIB: 001800010020182580752
3. Classificação e Prémios (tendo por base a participação de 500 pombos)


As tabelas de prémios aplicam-se para uma participação máxima de 500 pombos. Caso as inscrições não atinjam os
500 pombos, os prémios serão recalculados proporcionalmente ao número de inscrições pagas.
3.1 Classificação Geral Individual
 Será efectuada uma classificação individual para a prova FINAL.
3.2 Prémios
3.2.1 Prémios Classificação Individual

Prémios para a Prova FINAL (Base de participação de 500 Pombos)
Classificação

1º Prémio
2º Prémio
3º Prémio

Prémios

7.000 euros + Diploma
5.000 euros + Diploma
3.000 euros + Diploma

Sobre os prémios incidirá o imposto à taxa legal em vigor

3.2.2 Prémios de Participação - LEILÃO
 Do valor da receita obtida no leilão dos 20 primeiros pombos da classificação geral (prova final) será atribuído ao
columbófilo titular, de cada um dos referidos pombos, um prémio de participação equivalente a 50% do valor
líquido gerado pelo seu pombo. (Sobre estes valores incidirá o imposto à taxa legal em vigor).
4. Calendário de Treinos - PROVA FINAL
 O calendário de treinos será divulgado no site da FPC (www.fpcolumbofilia.pt).
 Data da prova final: 19 de Setembro 2015
 Local: Parque das Nações - Lisboa
 Distância: 200 km.

