Este regulamento e os valores em disputa são baseados na entrada de 2.000 pombos pagos (equipas
de 4+1 pombos), a organização reserva-se no direito de alterar os valores em disputa. Os valores
finais serão anunciados depois de encerradas as inscrições, no máximo até 31 de julho de 2019.

Condições Gerais
1. A Participação está aberta a todos os pombos, nacionais e internacionais, onde todos deverão ter
anilha oficial do ano de 2019 aprovada pela Federação Columbófila Internacional (FCI);
a. A receção dos pombos efetua-se no período compreendido entre 01 de Março e 31 de Maio de
2019;
b. Por forma a garantir a melhor saúde dos pombos, a receção dos mesmos será efetuada em 3
períodos: Março – 1 a 15 / Abril - dias 1 a 15 / Maio - dias 1 a 15;
c. Os pombos devem ser acompanhados pelo respetivo título de propriedade, pedigree, morada, NIF
e contacto do proprietário, bem como do número do IBAN e BIC no qual pretendem receber os
prémios;
d. Os borrachos para a adução deverão ter idade compreendida entre os 40 e os 50 dias e ficarão
alojados no Columbódromo do Clube Columbófilo Asas de Perrinchão;
e. Os pombos deverão, obrigatoriamente, ser vacinados contra a PMV, nos 20 dias anteriores ao
envio e enviados com aproximadamente 40-50 dias.

2. Cada equipa será composta por 4+1 pombos. Os pombos nº 1-2-3 e 4, concorrem a todas as
provas e prémios em disputa e o pombo nº 5, reserva dos primeiros, é concorrente a todas as provas e
prémios até à SEMI-FINAL. O pombo nº 5 de cada equipa só participa na prova final se algum dos
pombos nº 1-2-3 e 4 da mesma equipa se tiver extraviado ou se for ativado até dia 13 de setembro
pelo seu proprietário. O preço de ativação será de 150 euros;

3. Os pombos reserva não podem mudar de equipa, mesmo que seja do mesmo dono;

4. Os pombos reserva não ativados pelos donos até 13 setembro 2019, podem ser ativados por
terceiros de 15 a 17 de setembro de 2019;

5. Os pombos inscritos numa equipa não poderão mudar de equipa;

6. O custo de inscrição de cada equipa é de 500 euros (4 +1 pombos). Há ainda a possibilidade de
enviar equipas incompletas e o preço de cada pombo será de 150 euros e não haverá pombo reserva;

7. As despesas bancárias com transferências são da responsabilidade de quem transfere;

8. Cada participante poderá inscrever as equipas que quiser e/ou os pombos que quiser;

9. Por cada 9 equipas inscritas o participante terá direito a 1 equipa oferta;

10. Poderão ser formados grupos de participantes para usufruir da equipa de oferta desde que o nome
da equipa tenha algo em comum;

11. Se algum pombo se extraviar na adução, poderá ser substituído até ao dia 15 de Junho de 2019,
sem custos adicionais, apenas pagando o valor do transporte;
a. Os proprietários serão contactados pela organização sempre que for necessária fazer alguma
substituição;

12. A pessoa que ativou o pombo reserva para a final, apenas terá direito ao valor dos prémios
monetários conquistado pelo mesmo na prova e não terá direito ao valor que reverter do leilão do
mesmo, pois este valor será do proprietário do pombo, assim como os prémios materiais a que o
pombo tiver direito até então;

13. Todos os pombos devem ser titulados em nome individual do participante ou em nome de uma
equipa escolhida pelo participante, contudo não poderão ser tituladas em nome de outras OLR;

14. Nenhum proprietário de alguma OLR beneficiará de condições especiais de participação no
MOLEDO PIGEONS RACE ATLANTIC COAST, tendo que cumprir na íntegra o definido
nas CONDIÇÕES GERAIS;

15. Os pombos serão enviados para: Clube Columbófilo Asas de Perrinchão, COLUMBÓDROMO,
Rua de Perrinchão, 4910-279 - Moledo;
a. Deverá indicar o Clube Columbófilo Asas de Perrinchão como destinatário da encomenda. Em
todos os casos, a organização deverá ser contactada previamente para agendar o levantamento;
b. Para envios internacionais, deverá contactar o agente de cada país (contactos no web site);

16. Os pombos terão que vir acompanhados do certificado de vacinação do país de origem, sendo
esta uma regra essencial à participação dos pombos no MOLEDO PIGEONS RACE ATLANTIC
COAST e de cartão de propriedade (obrigatório) e pedigree;
a. Caso o pombo não se faça acompanhar de pedigree ou este não der entrada no Clube Columbófilo
Asas de Perrinchão, Columbódromo, Rua de Perrinchão, 4910-279 - Moledo até ao início da
primeira prova, o participante não terá direito a qualquer percentagem do valor da venda do pombo;

17. Poderá fazer a sua inscrição através do email geral@moledocolumbofilia.pt ou diretamente no
website www.moledocolumbofilia.com, devendo em seguida e no prazo máximo de 8 dias fazer
depósito de 50% do valor da inscrição, para garantir a sua participação;
a. Em caso de desistência este valor não é reembolsável.
b. A inscrição poderá ser paga em numerário ou através de transferência bancária, neste caso com
despesas pagas pelo expedidor.
Titular: AVENTURAS CARICATAS, LDA.
NIB: 0045 1438 40300320086 84 (CA)
IBAN: PT50 0045 1438 4030 0320 0868 4 (CA)
BIC/SWIFT: CCCMPTPL

18. Os pombos, após darem entrada no pombal, ficam ao cuidado da organização MOLEDO
PIGEONS RACE ATLANTIC COAST e a sua propriedade passa para o Clube Columbófilo Asas
de Perrinchão;

19. A tabela de prémios apresenta já valores líquidos.

20. Todas as soltas, encestamentos e transportes serão organizados e supervisionados pela
organização e por outros elementos com idoneidade comprovada.

21. No Columbódromo, os pombos serão periodicamente analisados pela equipa Veterinária oficial;

22. Alguma eventualidade que origine conflito, não salvaguardada neste regulamento, será resolvida
pela organização, regendo-se pelas leis Nacionais de Portugal e esta decisão será soberana;

23. O Regulamento Oficial será em Português e estará colocado no site do evento, pois qualquer
tradução noutra língua poderá causar más interpretações;

24. Para que existam as mesmas condições para todos os pombos, terão só poleiros e não haverá
separação de sexos;

25. No MOLEDO PIGEONS RACE ATLANTIC COAST, haverá 4 CONCURSOS (incluindo
SEMI-FINAL, FINAL) e 3 HOT SPOTS. Haverá ainda dois CAMPEONATOS DO POMBO ÁS:
TOTAL - 105.000,00€ (cento e cinco mil euros);
a. Em quaisquer concursos ou hotspots, só serão atribuídos prémios aos pombos constatados até 8
horas depois do primeiro pombo, descontadas, se aplicável, as horas mortas;
b. O Valor dos Prémios será transferido para a conta dos vencedores até 30 dias após a data da prova
Final;

26. Para ganhar os dois Campeonatos de POMBO ÁS, os pombos terão que participar na prova final
- no caso de empate de pontos ou média após a conclusão dos 5 concursos, o pombo com a melhor
classificação na prova final será o vencedor do prémio POMBO ÁS;
a. Em todas as provas do POMBO ÁS a classificação termina após a chegada de 50% dos pombos
encestados à primeira prova deste campeonato, ou no máximo 8 horas após a chegada do primeiro
pombo (descontando horas mortas, no caso de haver) - critério de tempo de constatação;
b. Os pombos que não voltarem, dentro do tempo de constatação, na prova final, não serão incluídos
na competição POMBO ÁS;
c. O vencedor do POMBO ÁS PONTOS será o pombo com a maior soma de pontos dos 5
concursos, incluindo Meia-final e Final;
d. O vencedor do POMBO ÁS MÈDIAS será o pombo com o somatório das melhores médias nos 5
concursos, incluindo Meia-Final e Final;
e. Haverá ainda os Dois Campeonatos de POMBO ÁS (Pontos e Médias) dos HotSpots que se
regerão pelo regulamento do Campeonato Principal;

27. Todos os treinos e provas calendarizadas poderão ser alteradas caso as condições meteorológicas
não o permitam ou por outros acontecimentos alheios à organização. Nestes casos a decisão da
organização é soberana.

28. Findo o período das inscrições e uma vez que o projeto está calculado para 400 equipas, caso não
se atinja este valor, o valor dos prémios será recalculado proporcionalmente;

29. Serão disponibilizadas listagens de todos os pombos participantes no evento, bem como de todos
os pombos participantes na prova final;

30. Será atribuído um chip eletrónico a todos os pombos entrados no pombal;

31. Todos os pombos serão leiloados. Depois de retirados os custos com o Website (25%) e com a
fotografia, 50% da receita reverterá para o participante e os restantes 50% para a organização;

32. Caso algum pombo não seja vendido na primeira vez que vai a leilão, o participante perde o
direito aos 50% e o pombo reverte para a organização.

33. O valor dos leilões será creditado na conta dos participantes após o final de todos os leilões e da
entrega dos pombos se efetuar com sucesso e existir pagamento por parte do comprador. Caso
contrário voltarão a leilão;

34. O sistema de constatação de chegada dos pombos nos treinos e provas é um equipamento
eletrónico oficial e autorizado pela Federação Portuguesa de Columbofilia de marca Benzing;

35. O Pombal está equipado com as novas antenas Speed, capazes de registar mais de 1000 pombos
por minuto sem falhar um único registo, uma mais-valia e garantia de fiabilidade nos resultados
apresentados;

36. Os resultados poderão ser acompanhados em todas as provas através do SISTEMA LIVE
OLR da marca Benzing desenvolvido e preparado para as OLR.

