
Derby de Fundo Riachos 2020 
     Prova Organizada por “Prova Maravilha” Derby de Riachos 

 
 

Regulamento 
 

•  Pombos não vendidos em edições anteriores. 

A participação na prova de fundo, implicará uma ativação dos pombos inscritos na prova. 

 

Participam em 3 Hot Spot, 4 provas de velocidade, 1 de meio fundo e 3 de Fundo sendo a prova final o 
Valencia Del Cid (Prova Nacional) 

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 1 de Março 2020, depois dessa data qualquer 
pessoa pode activar os pombos. 

 O valor de activação dos pombos é de 40€ por pombo 

Até 1 de Março os ex. Proprietários podem activar os pombos basta fazer o pagamento de 40€ por pombo, 
dar o nº do pombo e o nome em que fica o pombo. 

 Enviar para o mail do Derby: derbycolumbofiloriachos@gmail.com : 

 o nome, número do pombo ativado e comprovativo de pagamento. 

Prémios: 

      Prova Final :     “VALENCIA DEL CID” 

Com o apoio da Benzing e da Gp loft 

1º   1 Entrada     Benzing 

2º   1 Vocher no valor de 50€ a descontar na    GPloft 

3º   1 Vocher no valor de 25€ a descontar na   GPloft 
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Clas. Prova final Pombo Ás 1º Fundo 2ºFundo 

1º 300€  +   1 Entrada Benzing Anilha de Ouro 

50€ + 1 
Voucher no 

valor de 25€ a 
descontar na 

GPloft 

50€ + 1 
Voucher no 

valor de 50€ a 
descontar na 

GPloft 

2º 250€ + Diploma Anilha de Prata 40 € 40 € 

3º 200€ + Diploma Anilha de Bronze 30 € 30 € 

4º 150€ + Diploma   25 € 25 € 

5º 100€  + Diploma   20 € 20 € 

6º ao 10~º 50€ + Diploma   15 € 15 € 

 

• A tabela de prémios aplica-se para uma participação mínima de 60 pombos. Os valores finais serão 

anunciados depois de encerradas as inscrições. 

• As inscrições terminarão a 1 de Maio de 2020 (1 dia antes da prova final) 

• Após a chegada da prova poder-se á proceder ao leilão de alguns borrachos. 

• O proprietário terá direito a 50% da venda em Voucher, (após dedução das despesas inerentes a 

realização do Leilão on-line) para utilização em futura inscrição numa das provas do Derby Riachos. 

• 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.) 

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. 

 


