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REGULAMENTO  

1. Entrega dos borrachos (anilha de 2008) de 6 de Setembro a 15 de Outubro conjuntamente com o 
título de propriedade da anilha e respectivo boletim de inscrição. Os borrachos não podem ter mais 
de 25-30 dias de idade. A entrega será feita aos elementos da Comissão Organizadora nas datas 
indicadas. 

2. Valor a pagar por borracho: 15 euros (No acto da entrega do borracho com documentação). 

3. Número máximo de borrachos por participante – 3 (três). 

4.Número de provas: 4 (quatro) em terra da Ferraria (+-45 km) e 2 na Ilha de Santa Maria e prova 
final de Santa Maria. Serão realizados 8 treinos em terra e em linha de vários locais da ilha de São 
Miguel com distâncias progressivas e com o objectivo de aprimorarem o sentido de orientação dos 
borrachos. 

5. Pombo Às: os 2 (dois) últimos treinos Santa Maria e prova final. 

6. Para o Campeonato Amizade contam os 4 provas em terra, 2 provas em Santa Maria e Prova final 
de Santa Maria, em cada treino e prova o primeiro classificado ganhará 60 pontos e depois em 
decrescendo. O vencedor será aquele com mais pontos no fim de todas as provas. Os 10 primeiros 
terão direito a troféu e diploma. 

7. Prémios monetários para os primeiros 14 (quatorze) borrachos classificados na Prova Final. 

8. Troféus para os 3 (três) primeiros classificados na prova final. 

9. Troféu para o 3 (três) primeiros classificados do Pombo Às. 

10.O Columbófilo que obtiver no geral maior número de pontos acumulados nos seus três possíveis 
pombos no final (somatório de todas as provas) será declarado o Campeão da Amizade. 

11.Troféu para todos os columbófilos participantes com lugares de classificação. 

12.Venda dos borrachos, após a chegada da última prova, sendo: - 50% da venda do borracho a 
favor do columbófilo e 50% da Comissão Organizadora. Primeiros 10 borrachos. 
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13. Havendo 2º leilão este reverte integralmente a favor da Comissão Organizadora. 

14. Número mínimo de inscrições de 50 borrachos, número máximo de inscrições de 60 borrachos. 
Se o número de interessados exceder a lotação do pombal serão considerados os primeiros por 
ordem de inscrição. 

15. Prova final a 17-18 de Julho. 

16. Aos borrachos será atribuído um chip da marca Benzing. 

17.Só poderão participar neste Campeonato Columbófilos Registados e Associados no CCSM na 
época em questão. 

18.O objectivo deste campeonato é voar os pombos de todos os columbófilos inscritos (e 
excepcionalmente de alguns convidados) e assim colocar todos estes pombos em pé de igualdade. 

19. A Comissão Organizadora é constituída pela Câmara Municipal do Nordeste na pessoa do seu 
Presidente Dr. José Carlos Barbosa Carreiro, pelo Clube Columbófilo de São Miguel pela pessoa do 
seu Presidente Luís Soares e por uma equipa de 3 responsáveis e o guarda vigilante do parque de 
campismo. 

20.Todos os borrachos se consideram propriedade da Comissão Organizadora e serão aduzidos e 
voarão no Pombal Municipal do Nordeste. Todos os sócios que entreguem borrachos submetem a s 
suas aves ao regulamento próprio do Pombal Escola Municipal da Vila do Nordeste. 

21.A Comissão Organizadora reserva-se o direito de decidir algum problema/complicação que surja 
de acordo com o seu regulamento interno de funcionamento do Pombal Escola. 

22.As datas dos treinos em linha bem como das provas e da prova final serão afixadas brevemente e 
poderão ser alteradas, nomeadamente por condições climatéricas, de acordo com a Comissão 
Organizadora. 

23.O pagamento de uma taxa de inscrição visa apenas diminuir os custos inerentes com a vida 
desportiva diária dos pombos, nomeadamente, chips, encestamentos, provas e material informático. 

23. Anexa-se calendário e lista de prémios, será alterada em função e percentagem do número de 
pombos inscritos. A perda de um borracho durante o período inicial de solta dá direito ao seu 
proprietário de fazer a sua substituição por outro borracho sem custos adicionais, e nas mesmas 
condições até ao dia 1 de Dezembro de 2008. 
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24.Qualquer prova ou treino poderá ser adiada por motivos inesperados cabendo à Comissão 
Organizadora a marcação da data da sua realização. 

25.Será organizado um jantar de entrega de prémios em data a combinar posteriormente. 
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CALENDÁRIO 

1. SOLTA  FERRARIA (Dia 7-06-2009) 

 2. SOLTA FERRARIA(Dia 14-06-2009) 

3. SOLTA  FERRARIA(Dia 21-06-2009) 

4. SOLTA FERRARIA (Dia 28-06-2009) 

5. SOLTA SANTA MARIA (Dia 5-07-2009) 

6. SOLTA SANTA MARIA (Dia 12-07-2009) 

7. PROVA FINAL SANTA MARIA  

 (Dia 17-07-2009) 

LISTA DE PRÉMIOS 

1. ----------------------- 100 € 

2. ----------------------- 75 € 

3. ----------------------- 50 € 

4. ----------------------- 25 € 

5-14----------------------15 € 

Nota: Na base de 60 borrachos inscritos 
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Vila do Nordeste 

Agosto de 2008 

P´la Comissão Organizadora 

____________________________ 

Luís Maurício Machado Soares 

Presidente do Clube Columbófilo de São Miguel 

 

 


