REGULAMENTO
Riachos Yearlings Cup 2018
Prova organizada por “Prova maravilha” Derby de Riachos
1. PROVAS EM DISPUTA
•O Derby será disputado em 2 competições distintas;
a) Um aberta a columbófilos em geral
b) E outra a Entidades (Federações, Associações e Escolas, com inscrições grátis).
•Provas a realizar no campeonato da ACD Santarém 2018.
•Os treinos e provas dos pombos são em conjunto com os da S. C. de Riachos.
•As equipes são de 7 pombos com anilha de 2017 e com idade inferior a 45 dias.
•As inscrições podem ser em nome individual ou coletivo e será para 750 pombos pagos.
2 . INSCRIÇÕES
•Pré - Inscrição (Facultativo) de 1/06/2017 até 15/08/2017 e após
pagamento de 20% da inscrição garante a Participação no Derby
•Para efetuar a sua inscrição basta entrar no nosso site, preencher
corretamente o formulário e enviar, só serão consideradas validas as
inscrições que forem pagas nos 15 dias posteriores a sua inscrição. Em
caso de desistência este valor não é reembolsável.
As inscrições são limitadas a 150 equipes, todos os participantes do
ano anterior tem lugar reservado até 15 de Agosto de 2017
•http://www.derbyriachos.com
•O Valor da inscrição é de 60€ por pombo,
Equipa de 7 pombos paga

300 € = (5 pombos pagos +2 gratis)

PAGAMENTO:
Beneficiário: Prova Maravilha Associação Columbófila
Banco: Caixa de Crédito Agrícola Ribatejo Norte e Tramagal
Para transferências em Portugal
Para transferências no estrangeiro
SWIFT/BIC:CCCMPTP

NIB: 0045 5432 4024 8668 927 74
IBAN: PT 50 0045 5432 4024 8668 927 74

3.RECEPÇÃO DE BORRACHOS
•A recepção dos borrachos efectua-se de15 de Agosto a 31 de Outubro 2017 inclusive, devendo
ser acompanhados da respetiva ficha de inscrição com a morada completa, contacto
telefónico e email a fim de poderem ser contactados em caso de necessidade.
•Título de propriedade (obrigatório) e Pedigree.
•Os pombos que não se façam acompanhar do pedigree, o proprietário perde o direito a 50%
dos prémios receber, e a % da venda do pombo em leilão.
•Após darem entrada no pombal os borrachos ficam ao cuidado da organização do Derby de
Riachos.
• A entrega será combinada, pontualmente, com a Organização, através dos contactos:
4.CONTATOS:
João Ferreira : 917 528 135
Armando Delgado :

915 546 313

Joaquim José Madeira da Graça :

967 076 206

José Salvador Fialho : 913 217 742

5 AGENTES:
Contactos internacionais:
Promotor Internacional: Nuno Sousa – tel.: 00351 964 441 946
FCI
Agentes Alemanha: Daniel Mestre - daniel85daniel.dd@gmail.com – tel-: 0049
1738908133,
Henrique Silva – henriquemanuelsilva@gmail.com – tel.: 0049 15731377610,
João M. Reis – jcoelhoreis@googlemail.com,
Agente Espanha – Sergio Delgado ( Derby Costa Del Sol)
0034 622074678

info@derbycostadelsol.com

Agente Itália – Matteo Grappa – grappamatteo@gmail.com – tel.: 0039 3297315852
Agente na Polónia Arkadiuz Maziarz info@maziarz-pigeons.pl tel.+48184449298
Agente Roménia / Moldávia – Cristuinea Florin – columbodromulcorabia@yahoo.com –
tel.: 40773801720
Agente Suiça – Alexandre Peixoto – info@peixoto.ch – tel.: 0041 796273141.
Agente na Holanda – Herman Slangen - derbyriachosnl@gmail.com –tel.:0031621195767
Bony Farma

.

6 . PARTICIPAÇÃO DE ENTIDADES (Federações associações e
escolas)

•Cada Associação poderá enviar 1 equipa de 7 pombos grátis (Dos Campeões dos
Campeonatos Distritais 2017)
•As Federações inscritas na FCI poderão enviar 1 equipa de 7 pombos grátis dos campeões
nacionais de cada País.
•A organização tem igualmente reservada a inscrição gratuita para algumas equipas escolares.
Participam neste campeonato todos os pombos com anilha de 2017 que participaram no
derby riachos 2017 e não foram vendidos apos serem leiloados, vao participar no
campeonato de fundo “ Derby Verde”
7 . RECEPÇÃO DE POMBOS
•Através de empresas especializadas par o efeito.
“Gp loft - Transporte de pombos”

RUBEN GOMES

(+351 910 031 388) .
•Os borrachos para adução deverão ter a idade entre 30 a 45 dias, devendo
ser vacinados contra a PMV nos 10 dias anteriores ao envio para o
columbódromo e ficarão alojados no Pombal do Derby Columbófilo de
Riachos, sendo o seu tratamento, adução e preparação, da
responsabilidade do Derby Columbófilo de Riachos.
8. ADUÇÃO / PERDAS - SUBSTITUIÇÃO.
•Em caso de morte, invalidez, acidente ou extravio o borracho poderá ser substituído até 10
de Novembro 2016, sem custos adicionais.
9 . CALENDÁRIO E TRANSPORTE PARA OS TREINOS E DIA DA
PROVA :
•Serão efetuados vários treinos de orientação.
•O Calendário de Treinos e dia da Prova será divulgado oportunamente.
•O transporte para os locais de solta, será efetuado em transporte
adequado.
•Todos os treinos e provas a disputar e calendarizados, poderão ser
alterados por motivos meteorológicos, ou outros alheios á organização.
A decisão da organização é soberana.
10 . PROVAS A REALIZAR E CAMPEONATOS

•O

Riachos Yearlings Cup 2018 será composto por 7 provas dos

campeonatos distritais da ACDS.

•Sendo a prova final de Meio Fundo +- 400 km

A semi –final é a prova antes da prova final com mais Km.
•Se por motivos de força maior a direção entender que deve alterar ou as provas ou as datas
das mesmas poderá fazê-lo, podendo também optar por fazer a solta em separado da
Associação.
•Campeonato de Equipas: Será Campeão de Equipas o participante que obtiver
maior número de pontos nas 7 provas com os 2 primeiros pombos.
•Pombo ÁS:
Será campeão o pombo que obtiver mais pontos na soma das 7 provas.
(Para ser Campeão terá obrigatoriamente de se classificar na prova final).
•Campeonato (Outras entidades) Federações, Associações e Escolas,
Será Campeão quem obtiver mais pontos na soma das 7 provas com os 2 primeiros
pombos.
•Pombo ÁS “Entidades”:
Será campeão o pombo que obtiver mais pontos na soma das 7 provas.
(Para ser Campeão terá obrigatoriamente de se classificar na prova final).

•Para a classificação Geral contam todos os pombos constatados nas 7 horas seguintes à
chegada do 1º pombo (não incluindo os tempos mortos). e a pontuação será a mesma
em todas as provas, sendo o nº de pontos atribuído ao 1º classificado o equivalente ao nº
de pombos inscritos neste troféu. ( Ex: 1º 700 pontos, 2º 699 pontos, 3º pontos,698) etc.

•Para a classificação do pombo ÁS contam todos os pombos constatados nas 7 horas
seguintes à chegada do 1º pombo (não incluindo os tempos mortos).
11 . PRÉMIOS
•A tabela de prémios aplica-se para uma participação mínima de 120
eqipas completas pagas (7 pombos =300€)
.
( Não serão consideradas as inscrições grátis.)
•Caso se verifique inscrições inferiores ao indicado atrás indicado, os
prémios serão recalculados proporcionalmente ao número de equipas
inscritas pagas.
•Prémios a atribuir na

Riachos Yearlings Cup 2018 ( Columbófilos):

•Após terminada a prova poder-se á proceder ao leilão de alguns
borrachos.
•Do 1º ao 3º lugar, o proprietário terá direito a 30 % da sua
venda, (após dedução das despesas inerentes a realização do Leilão
on-line e foto 25%).
•Do 4º ao 20º lugar, o proprietário terá direito a 40 % da sua
venda, (após dedução das despesas inerentes a realização do Leilão
on-line e foto 25%).
Caso algum pombo não seja vendido na 1ª vez que for a leilão, o
proprietário perde o direito há percentagem da futura venda.
(Terão direito há “%“ (percentagem) da venda, somente os
borrachos com pedigree entregue ate 15 dias antes da prova final.)
12 . PRÉMIOS A ATRIBUIR NA

Cup 2018

Riachos Yearlings

•Nas primeiras 5 Provas, classificação por Prova:

1º classificado 100 €
2º classificado

75 €

3º classificado

50€

•Prémios por equipas Final (Conta a soma das 7 provas)

1º

classificado 3500 € + Faixa

2º

classificado 2000 €

3º

classificado 1000 €

4º

classificado 500 €

5º

classificado 400 €

6º

classificado 350 €

7º

classificado 300 €

8º

classificado 250 €

9º

classificado 200 €

10º

classificado 150 €

11º /20º

classificado 100 €

21º / 25º

classificado

26º / 40º

1 inscrição grátis para o próximo Yearlings Cup

50 €

Aos valores monetários incide o I. S. a taxa em vigor
Será atribuído um diploma a todos os participantes

•Semi final

1º

classificado 250 €

2º

classificado 200 €

3º

classificado 150 €

(Sobre o valor, incide o imposto selo à taxa legal em vigor.)

•Prova final ( valores não aplicável a outras entidades)

1º

classificado 1000 €

2º

classificado 750 €

3º

classificado 500 €

4º

classificado 250 €

5º

classificado 200 €

6º ao 10º

classificado 150 €

11º ao 20º

classificado 100 €

21º ao 25º

classificado 50 €

26º ao 40º

1 inscrição grátis no próximo derby

(Sobre o valor, incide o imposto selo à taxa legal em vigor.)
POMBO ÁS
1º Pombo Ás

1000 €

2º Pombo Ás

750€

3º Pombo ÁS

500€

(Sobre o valor, incide o imposto selo à taxa legal em vigor.)

•Prémios a atribuir na Riachos Yearlings Cup 2018 “Entidades”
• Prova Final
1º clas. Diploma + troféu
2º clas. Diploma
3º clas. Diploma
4º clas. Diploma
5º clas. Diploma

•Pombo Ás
1º clas.

Troféu

2º e 3º clas. Diploma
Equipas
1º clas.

Troféu

2º e 3º clas. Diploma

(Para esta competição os prémios são respeitantes a resultados finais)
13.

ENTREGA DE PRÉMIOS
•Os prémios serão entregues em data a anunciar e liquidados por meio
de cheque ou transferência Bancária.

14 . CASOS OMISSOS.
Todos os casos omissos serão resolvidos pela Organização Do Derby
Columbófilo de Riachos, de acordo com o previsto no Regulamento
Desportivo Nacional. Alguma eventualidade que origine conflito, não
coberta por este regulamento será resolvida (sobre o valor da %
para do participante, incide o imposto selo à taxa legal em vigor)
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.

