
Alterações assinaladas a “negrito” 
 

SECÇÃO II 
DOS CAMPEONATOS 

 
1 - As Associações definirão o limite de pombos, não podendo contudo exceder os 30 pombos por prova, 
seja no Campeonato do Columbófilo, Campeonato de Pombo qualquer que seja a especialidade: 
Velocidade, Meio-Fundo, Fundo, Grande Fundo e Yearlings. 
 

2 - CAMPEONATO DO COLUMBÓFILO 
a) Velocidade 
b) Meio-Fundo 
c) Fundo 
d) Grande Fundo 
e) Yearlings 
f) Geral 
 

3 - CAMPEONATO DO POMBO 
a) Velocidade 
b) Meio-Fundo 
c) Fundo 
d) Grande Fundo 
e) Yearlings 
f) Geral 
 
4 - O número de provas para cada um dos campeonatos, salvo o previsto no número 13, é de seis no 
mínimo e doze no máximo, com excepção do campeonato de grande fundo que será no mínimo de duas. 
O campeonato geral resultará do somatório do número de provas dos campeonatos da especialidade em 
disputa. 
 
5 - As Associações poderão definir em termos regulamentares a possibilidade de eliminar a pior prova de 
cada concorrente para os Campeonatos do Columbófilo desde que, no mínimo, tenham seis provas. 

 
ENCESTAMENTO 
 

6 - O encestamento é livre até ao limite da capacidade de transporte da respectiva Associação.  
a) A taxa de encestamento a fixar pela colectividade será igual para todos os pombos encestados na 
especialidade. 

 
CLASSIFICAÇÃO 
 

7 - Em cada especialidade são classificados 20% dos pombos encestados para a prova, sendo a 
percentagem calculada sobre o total de pombos encestados. 
 
8 - São apurados, para efeitos dos Campeonatos do Columbófilo, os dois primeiros classificados, tendo 
em atenção o disposto no ponto 2. 

 
PONTUAÇÃO 
 

9 - A pontuação é calculada através do sistema de pontos ganhos ou pontos perdidos, tendo como base os 
pombos inscritos na colectividade para cada especialidade, sendo o número de pontos a atribuir ao 
primeiro classificado obtido pelo cálculo de 20% sobre os pombos inscritos, arredondando por excesso ou 
por defeito, conforme os exemplos seguintes: 
 
 



 
 
Exemplo – Pontos Ganhos: 
Pombos inscritos .......... 1000 
1000 x 20% = 200 pontos 
1º Pombo ...................... 200 pontos 
2º Pombo ...................... 199 pontos 
3º Pombo ...................... 198 pontos 
(…) 
Ultimo 1 pombo 
Seguintes 0 pombos 
 
Exemplo – Pontos Perdidos: 
Pombos inscritos .......... 1000 
1000 x 20% = 200 pontos 
1º Pombo ...................... 1 pontos 
2º Pombo ...................... 2 pontos 
3º Pombo ...................... 3 pontos 
(…) 
Ultimo 200 pontos 
Seguintes 201 pontos 
 
10 - No caso de dois ou mais columbófilos terminarem empatados, no final de cada um dos campeonatos 
de especialidade, é atribuído o melhor lugar ao columbófilo que melhor resultado obtiver com a soma das 
médias dos seus dois primeiros pombos em cada prova da especialidade em desempate. 

 
CAMPEONATO GERAL 
 
11 - A classificação do Campeonato Geral é apurada através da soma dos lugares obtidos pelo 
concorrente na classificação de cada especialidade, conforme o seguinte exemplo: 
Velocidade – 1º 
Meio-Fundo – 2º 
Fundo - 4º 
Grande-Fundo (se existir) – 3º 
Yearlings (se existir) – 2º 
Gerais = 12 pontos 
 
Será vencedor o concorrente que obtiver um menor somatório com a adição dos lugares obtidos nos 
campeonatos das especialidades. Para se classificar no campeonato geral o concorrente terá 
obrigatoriamente de se classificar pelo menos num dos campeonatos das especialidades. Aos 
columbófilos que não classifiquem num dado campeonato de especialidade ser-lhes-á atribuída a 
classificação do último classificado acrescido de um lugar. 
 
§ Único – O campeonato geral é disputado com o igual número de provas de velocidade, meio-fundo e 
fundo, devendo ser estabelecido em regulamento complementar das Associações se o grande fundo e os 
Yearlings integram, ou não, o campeonato geral. 
 
12 - Em caso de empate será vencedor o concorrente que obtiver maior número de primeiros lugares nas 
classificações dos campeonatos das especialidades, se ainda assim subsistir o empate entrarão em linha 
de conta o número de segundos lugares obtidos e assim sucessivamente até se encontrar o vencedor. Se 
ainda assim subsistirem empates é atribuído o melhor lugar ao columbófilo que melhor resultado 
obtiver com a soma das médias dos seus dois primeiros pombos em todas as provas. 



CAPÍTULO II 
 

ORGANIZAÇÃO DA 
CAMPANHA DESPORTIVA 

  
  
  

ARTIGO 4º 
  
A Campanha Desportiva para pombos adultos, incluindo os treinos colectivos, só poderá iniciar-se a 
partir de Janeiro (fora dos dias de caça do regime geral) e o seu fecho terá lugar no último fim-de-semana 
de Julho.  
  
a)  As provas serão de velocidade, meio-fundo, fundo e grande fundo, com as seguintes  
distâncias:  
  

-  Velocidade .................. de 150 a 300 Km  
-  Meio-Fundo................. + 300 a 500 Km  
-  Fundo .......................... + 500 a 800 Km  
-  Grande Fundo ............. + de 800 Km  

 
 


