
Derby Riachos 2022 
 

Regulamento 
 

1. Organização  
Este concurso será organizado por: Derby Columbófilo de Riachos 
 

2. Participantes / Quem pode participar 
Neste Derby poderão participar Columbófilos Federados Nacionais e Estrangeiros.  
 

3. Condições e custo das inscrições: 
Apenas participarão neste concurso, borrachos com anilha 2022.  
A taxa de inscrição é de 80€ (Oitenta Euros) por borracho, que lhes permitirá aceder aos prémios 

constantes no ponto 11 deste regulamento  
Equipas de 6 pombos (5+1Reserva) = 400€ 
Activação da reserva após o ultimo treino = 50€ (obrigatória e feita automaticamente) 
Por cada 5 equipas de 6 pombos pagas, o participante beneficiará de mais uma equipa gratuita. 
As inscrições só serão consideradas após o pagamento correspondente à taxa de inscrição. Todas as 

equipas que não forem pagas até 8 dias antes da 1ª prova para o pombo Ás, o participante poderá ser excluído 
da competição.  

Para efectuar a sua inscrição basta entrar no nosso site, preencher corretamente o formulário e enviar, 
só serão consideradas válidas as inscrições que forem pagas nos 15 dias posteriores à sua inscrição.  

Em caso de desistência este valor não é reembolsável.  
Todos os participantes têm de ser sócios competidores/participantes 50 % é quota sócio (isenta de Iva) 

e 50% é inscrição na corrida (iva incluído á taxa 23%). 
Todos os Sócios-Participantes ao efetuarem o pagamento da Quota consideram-se informados de 

todos os pontos deste regulamento. 
 
Pré inscrição   

Inscrições até 15/01/2022 e após pagamento de 100€ da inscrição garante a participação no Derby e um 
desconto de 50€ por equipa. 

  

4. Pagamento 
Beneficiário: Prova Maravilha Associação Columbófila  
Banco: Caixa de Crédito Agrícola Ribatejo Norte  
Para transferências em Portugal NIB: 0045 5432 4024 8668 927 74  
Para transferências no estrangeiro IBAN: PT 50 0045 5432 4024 8668 927 74 SWIFT/BIC:CCCMPTPL 
 



Na transferência deverá ser indicado o nome da equipa em referência e deverá ser enviado por e-mail 
o comprovativo de transferência com referencia ao nome da equipa. 

 

5. Recepção dos Borrachos / Alojamento/ Tratamento / Meios  
 
A receção dos borrachos efetua-se de 15 de Março a 15 de Maio 2022 inclusive, devendo ser 

acompanhados da ficha de inscrição devidamente preenchida, do título de propriedade (obrigatório) e Pedigree  
Todos os pombos são obrigados pela Federação a terem cartão/titulo de propriedade para 

participarem na corrida. Todos os pombos que não tiverem, terão de ser pedidas segundas vias á Federação, e 
o custo será da responsabilidade do participante (2€ cada), visto não ter enviado originais. A organização aceita 
receber cartões/títulos ate 8 dias depois da realização da final. 

 
Os borrachos para adução deverão ter a idade entre 35 a 45 dias, devendo ser vacinados contra a 

Paramixovirose (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. 

Os pombos que não se façam acompanhar do pedigree e titulo de propriedade, o proprietário perde o 
direito a receber a percentagem do valor do leilão. O pedigree terá de estar em poder da organização 15 dias 
antes da prova final, para lá disso o participante perde o direito á percentagem na venda. 

Certificação sanitária Regulamento de columbódromos. Artigo 17.º - Certificação Sanitária 1. Só é 
admitida a entrada nos columbódromos de pombos provenientes de países comunitários ou de países terceiros 
mediante o cumprimento das regras estabelecidas pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária, 
nomeadamente, no que se refere à emissão de certificados sanitários de origem. 
  A entidade proprietária do columbódromo arquiva os documentos referidos no número anterior, que 
poderão ser solicitados a qualquer momento pela F.P.C. ou pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária. 3. 
Sempre que, devido a restrições sanitárias impostas pelas respetivas autoridades oficiais, columbófilos de um 
determinado país não possam enviar pombos, estes não poderão enviar anilhas oficiais, registadas em seu 
nome no país de origem, para anilhar borrachos de um criador da União Europeia. 
  Após darem entrada no pombal os borrachos ficam ao cuidado da organização do Derby de Riachos e 
apenas passam a ser sua propriedade, depois de pagos pela organização aos donos os valores estipulados pela 
ordem de classificação. 

Devido à data da realização do evento, será utilizado o sistema “Daylight” para controlo da muda das 
penas dos pombos.  

A entrega será combinada, pontualmente, com a Organização, através dos nossos Contactos e através 
de empresas especializadas para o efeito. (EX. GP loft) - (+351 910 031 388): 
João Ferreira – tel.: 917528135 
Armando Delgado – tel.: 915546313 
José Fialho – tel.: 913217742 
 

6. Contactos Internacionais: 
Promotor Internacional + Alem.: Henrique Silva – henriquemanuelsilva@gmail.com – tel.: 0049 15731377610 
Agente Alemanha: Daniel Mestre - dfilipemestre@gmail.com – tel.: 0049 15259189394 
Agente Suíça: Alexandre Peixoto – info@peixoto.ch – tel.: 0041 796273141 
Agente Holanda: Michiel Averesch – averesch-pigeons@hotmail.com – tel.: 0031 620971673 
Agente Polónia: Arkadiusz Maziarz - info@maziarz-pigeons.pl - tel.: 0048 692468569  
Agente Escandinavia: Paul Mc’Burnie - pmc@meldgaard.com – tel.: 0045 20 33 72 85 
Agente Hungria: Agoston Viglidan – viglidan96@gmail.com – tel.: 0036 306392408 

 



7. Adução / Perdas - Substituição.  

Em caso de morte, invalidez, acidente ou extravio do borracho, o mesmo pode ser substituído até 31 
de Maio sem custos adicionais (exceto as despesas de envio). 

 

8. Calendário e Transporte para os Treinos e dia da Prova  
O Calendário de Treinos e dia da Prova será divulgado oportunamente.  
O transporte para os locais de solta, será efetuado em transporte adequado, e equipado com sistema 

de GPS controlado pela Federação Portuguesa de Columbofilia  
Todos os treinos e provas a disputar e calendarizados, poderão ser alterados por motivos 

meteorológicos, ou outros alheios à organização. A decisão da organização é soberana. 
 

9. Prova Final 
O concurso final será efetuado numa prova de meio fundo distância de +-400 Km.  
 

10. Classificações 
 Para a classificação contarão 50% dos pombos enviados em cada prova, sendo a pontuação calculada 
com base do número de pombos enviados na 1º prova (EX. 1000 pombos = 500 pontos)  

O Pombo-ás será aquele que obtiver a soma mais elevada no conjunto dos pontos obtidos em todas as 
provas realizados e terá que se classificar obrigatoriamente na prova final. 

A equipa vencedora é aquela que obtiver a soma mais elevada no conjunto dos pontos obtidos pelos 
primeiros 2 pombos da equipa em todas as provas realizados.  

Em caso de empate será vencedora a equipa que obtiver o maior número de pontos, obtidos pelos seus 
melhores 2 pombos na prova final, persistindo o empate contará o pombo melhor classificado. 

 

11. Leilões 
  Após a chegada da prova poder-se-á proceder ao leilão de alguns borrachos no local. Os restantes serão 
leiloados online. 

O proprietário terá direito a 35% da venda em todos os pombos que atinjam um valor igual ou superior 
a 100€ em leilão sendo a restante verba para o Derby de Riachos a titulo de donativo efetuado pelo 
participante.  

Os valores referentes á %% da venda dos pombos em leilão serão pagos, pelas leiloeiras, depois de 
terminarem todos os leilões, e dos pombos estarem pagos pelos compradores. Se algum pombo for vendido e 
não for pago pelo comprador, vai a leilão segunda vez. A percentagem para o dono é o valor de 35% da venda 
paga. Se algum pombo não for pago 2 vezes, não volta a ir a leilão. 

 
Todos os pombos serão leiloados em nome do participante, sendo que a organização do derby Riachos 

poderá coordenar, as vendas dos pombos junto das empresas de Leilões após a prova final.  
  Caso algum pombo não seja licitado na 1ª vez que for a leilão, o proprietário perde o direito há 
percentagem de uma futura venda.  

Caso o columbófilo não tenha a possibilidade de elaborar um Pedigree poderá solicitar junto da 
organização do derby a elaboração do mesmo  

 
 
 
 
 



12. Prémios em disputa (EUR) 

Clas. 
Prova 
final 

Semi-final 
 Pombo 
Ás 

Equipas 1º Prova  2º Prova  3º Prova  

1º 7500 1000 1000 1000 200 200 200 

2º 3500 750 750 750 150 150 150 

3º 2000 500 500 500 100 100 100 

4º 1000 250 250 250 75 75 75 

5º 600 150 150 150 75 75 75 

6º 550 100 100 100 50 (voucher) 50 (voucher) 50 (voucher) 

7º 500 100 100 100 25 (voucher) 25 (voucher) 25 (voucher) 

8º 450 75 75 75 25 (voucher) 25 (voucher) 25 (voucher) 

9º 400 75 75 75 25 (voucher) 25 (voucher) 25 (voucher) 

10º 350 75 75 75 25 (voucher) 25 (voucher) 25 (voucher) 

11º 300 50 (voucher) 50 (voucher) 50 (voucher) 25 (voucher) 25 (voucher) 25 (voucher) 

12º 250 50 (voucher) 50 (voucher) 50 (voucher) 25 (voucher) 25 (voucher) 25 (voucher) 

13º 200 50 (voucher) 50 (voucher) 50 (voucher) 25 (voucher) 25 (voucher) 25 (voucher) 

14º 150 50 (voucher) 50 (voucher) 50 (voucher) 25 (voucher) 25 (voucher) 25 (voucher) 

15º/20º 100 50 (voucher) 50 (voucher) 50 (voucher) 25 (voucher) 25 (voucher) 25 (voucher) 

21º/30º 75       

31º/75º 50 (voucher)       

TOTAIS 21350 3575 3575 3575 1000 1000 1000 

 35075 

Além dos prémios monetários serão atribuídos os seguintes troféus: 

1° Equipas Geral – Faixa 

1°, 2°, 3° Pombos na Prova Final – Faixa 

1°, 2°, 3° Pombo-Ás – Troféu 

1° Pombo-Ás Velocidade – Troféu 

1° Pombo-Ás Meio-Fundo – Troféu 
 

A tabela de prémios aplica-se a uma participação mínima de 1000 pombos pagos. 
Os prémios “Voucher” só poderão ser utilizados como desconto na participação futura numa das 

competições pertencentes ao Derby Riachos e são validos por 1 ano 
Os prémios monetários estarão sujeitos à taxa em vigor e serão pagos mediante documento válido 

pelas finanças. 
 Caso se verifique inscrições inferiores ou superiores ao indicado atrás, os prémios serão recalculados 
proporcionalmente ao número de pombos inscritos pagos. 

Os valores finais serão anunciados depois de encerradas as inscrições e activações de reservas, ou após 
a primeira prova. 

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



13. IMPOSTOS 

Os valores mencionados no Regulamento incluem IVA á taxa em vigor, desde que aplicável. Segundo 
parecer da Autoridade Tributária e lei Portuguesa, todos os participantes / sócios residentes em Portugal que 
receberem dinheiro proveniente de prémios, vendas de pombos ou comissões, serão responsáveis pelo 
pagamento do imposto IRS (25%), referente a essas verbas, havendo retenção por parte do Derby Riachos desse 
valor, que depois o enviará á Autoridade Tributária, como a lei o determina. Os não residentes em Portugal 
estão isentos do pagamento do imposto, não havendo qualquer retenção (25%), o prémio será pago na 
totalidade, desde que apresentem certificado de residência fiscal no estrangeiro, ou modelo 21-RFI 
devidamente preenchido e carimbado, e caso não apresentem prova residência fora de Portugal o Derby 
Riachos terá de descontar nos prémios o valor de 25 %, e depois enviar esse dinheiro para Autoridade Tributária 
Portuguesa. 

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 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. 


