
Riachos Endurance Grand Prix 2022 
     Prova organizada por “Prova maravilha” Derby de Riachos 

 
 

Apoios de: 

  Bony Farma    -    Zoopan    -    Benzing    -    GPLoft 

 
 

Regulamento 
 

Terão direito à participação, todos os pombos não vendidos ou adquiridos em leilão em edições anteriores do Derby 
Riachos ou da Riachos Yearlings Cup. 

A participação na prova de fundo em nome do participante, implicará uma ativação dos pombos inscritos na prova. 

Após terminar a Riachos Yearlings Cup 2022, alguns pombos podem ser adquiridos no leilão e participarem na prova 
final de fundo. 

            Os pombos começam o campeonato em nome de Riachos Endurance GP e código de anilha, e será substituído o 
nome após o pagamento da ativação. 

Os pombos podem ser ativados pelos ex-proprietários até data a indicar, depois dessa data qualquer pessoa pode 
ativar os pombos. 

O valor de activação dos pombos é de 75€ por pombo 

Para fazer a ativação dos pombos basta entrar na plataforma, na área pessoal escolher a opção POMBOS ->  GERIR 
POMBOS e escolher os pombos pretendido ou dar o nº do pombo e o nome em que fica o pombo e enviar para o 
mail do derby “ derbycolumbofiloriachos@gmail.com “ o nome ,  numero do pombo  ativado e comprovativo de 
pagamento. 

A inscrição só e valida depois de fazer o pagamento de 75€ por 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. 

Aos concorrentes com pombos adquiridos em leilão, será creditado na sua conta corrente o valor de 50% do valor de 
aquisição 

 
Todos os pombos ativados inicialmente e que se extraviem antes da 1ª prova de fundo creditado na sua conta 

corrente o valor da inscrição. 
 

Será Pombo-Ás, o pombo que fizer mais pontos nas provas de Fundo (+500Km). 

Os pombos participarão nas provas em conjunto com os pombos da Riachos Yearlings Cup (Lista separada) e em 3 

provas de Fundo a designar oportunamente sendo a prova final, o Valencia Del Cid (Prova Nacional 

 



Prémios (EUR): 

Classif. Pombos-às Fundo Prova 1 Prova 2 Prova 3 

1. 1000 500 500 750 

2. 750 250 250 500 

3. 500 100 100 250 

4. 250 100 100 100 

5. 100 100 100 100 

6. 100 50 50 50 

7. 100 50 50 50 

8. 100 50 50 50 

9. 100 50 50 50 

10. 100 50 50 50 

Totais 3100 1300 1300 1950 

 7650 

A tabela de prémios aplica-se para uma participação mínima de 200 pombos pagos. 

Caso se verifique inscrições inferiores ao indicado, os prémios serão recalculados proporcionalmente ao número de 

pombos inscritos pagos. Este cálculo será efetuado imediatamente antes da 1ª prova de Fundo. 

Além dos prémios monetários serão atribuídos os seguintes troféus: 

1º Pombo Ás               - Troféu     (Contam todas as Provas que participou) 

1ª Pombo Ás Fundo               - Troféu     (Contam as 3 provas de Fundo) 

As inscrições terminarão 8 dias antes da 1ª prova de Fundo 

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 título 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. 

 

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!  

 

Todos os Sócios-Participantes ao efetuarem o pagamento da Quota consideram-se informados de todos os pontos 

deste regulamento 

 

 

 



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 

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. 

 


