Derby de fundo Riachos 2020
Prova organizada por: “Prova maravilha” Derby de Riachos
Com os apoios de: BONY FARMA; ZOOPAN; BENZING e GPLOFT

Regulamento
• Pombos não vendidos em edições anteriores.

• A participação na prova de fundo, implicará uma ativação dos pombos inscritos na
prova.
• Os pombos começam o campeonato em nome de Derby de Fundo e código de anilha,
será substituído o nome apos o pagamento da activação.
• Apos terminar o campeonato de Yearlings, alguns pombos podem ser adquiridos no
leilão e participarem na prova final de fundo.
• Os pombos podem ser activados por os ex. proprietários até data a indicar, depois
dessa data qualquer pessoa pode activar os pombos.
• O valor de activação dos pombos é de 40€ por pombo
• Os Proprietários para ativarem os pombos basta fazer o pagamento de 40€ por
pombo, dar o nº do pombo e o nome em que fica o pombo.
• Depois da data indicada para ativação por parte dos proprietários, os pombos
podem ser ativados por qualquer pessoa mediante as mesmas condições de
pagamento.
• Enviar para o mail do derby “ derbycolumbofiloriachos@gmail.com “:
o nome, número do pombo activado e comprovativo de pagamento.

• Será pombo Ás, o pombo que fizer mais pontos em todas as provas que
participar.
• Pombo Ás de Fundo Será o pombo que fizer mais pontos nas provas de
Fundo.

Prémios:
Haverá prémios para os vencedores das provas de Fundo
com ofertas dos Nossos Patrocinadores:

_______________
Prova final (“Calatorau”)
1º

- 1 Voucher de 100€ para o Derby em 2022

2º

- 1 Voucher no valor de 50€ a descontar na GPloft

3º

- 1 Voucher no valor de 25€ a descontar na GPloft

Pombo Ás
1º Pombo Ás

- Geral

(Troféu)

1º Pombo Ás

- Fundo

(Troféu)

•

As inscrições terminarão 2 dias antes da 1ª prova de Fundo.

• O proprietário terá direito a 50% da venda, (após dedução das despesas
inerentes a realização do Leilão on-line.
• Caso algum pombo não seja licitado na 1ª vez que for a leilão, o proprietário perde
o direito há percentagem da futura venda. (Terão direito há % somente os borrachos
com pedigree e título de propriedade.) Caso o columbófilo não tenha Pedigree poderá
solicitar junto da organização do derby a elaboração do mesmo (Sobre o valor da %
para do participante, incide o imposto à taxa legal em vigor).
(considera-se proprietário o participante que activar o Pombo.)

Evite os pombos voarem sem nome valorize o que é seu
• Casos Omissos. Todos os casos omissos serão resolvidos pela Organização Do Derby
Columbófilo de Riachos, de acordo com o previsto no Regulamento. Alguma
eventualidade que origine conflito, não coberta por este regulamento será resolvida
pela organização, regendo-se pelas leis Nacionais de Portugal, e esta decisão será
final. O regulamento oficial será em língua portuguesa e o afixado no site do evento,
pois qualquer tradução noutra língua, poderá ter erros de entendimento.

