
COLUMBOFILIA COM AMIGOS DE UBERLÂNDIA C.C.A.U 

REGULAMENTO DE CAMPEONATO DE FILHOTE 

2021 

 

1º - A escolha da rota foi definida em comun acordo em assembleia, 

tendo sido inicialmente definido a rota de “Goias”. 

2º - O calendário do Campeonato contendo as provas, datas e outros 

atos que estejam ligados a este evento, serão determinados pela 

C.C.A.U, e será retirado pelo columbófilo competidor quando de sua 

inscrição para o mesmo. 

3° - O valor da inscrição para o campeonato de filhote 2021, foi fixada 

no valor de R$ 500,00 (Quinhentos Reais). Caso o columbófilo for 

competir nas competições de Copa de Filhote e Campeonato Geral 

2021 pagará um valor de inscrição R$ 1.300,00 (Um Mil e Trezentos 

Reais). 

 

4º - Será facultada a inscrição de mais de uma equipe para os 

columbófilos que tenham mais de uma equipe de pombos voadores, 

desde que faça inscrição da segunda equipe e pague o valor definido 

no artigo 3º. 

 

Parágrafo Único: O competidor poderá fazer contato com o tesoureiro 

– José Wilson, através do telefone (34)98822-6213, ou mesmo 

WhatsApp, a fim de pagar parceladamente o campeonato, onde 

deverão acertar as condições do parcelamento e a forma de 

pagamento. 

 

O valor da cota de inscrição devera está 100% quitada até a data 

de 31/05/2021 

5° - O recenseamento é livre, ele deverá ser Entregue Digitalizado. 

Para a competição cada criador poderá apresentar no máximo 30 

(trinta) pombos filhotes para competir na prova, ou seja, pombos 

chipados ou emborrachados. 

6°- Somente será aceito filhotes com anilha oficial da federação brasileira de 
2020 ou 2021. 

7° - O columbófilo que não estiver quite com o Clube, até a data 

estipulada neste regulamento não poderá participar do campeonato. 



8º - O encestamento obedecerá à ordem de chegada ao local 

determinado para o encestamento, sendo que terá prioridade os 

columbófilos com mais de 50 anos, deficientes e gestantes. 

9º - Somente poderão embarcar para provas do campeonato Pombos 

que estão na lista de recenseamento apresentada pelo Columbófilo, 

que deverá ser entregue ao presidente do C.C.A.U, 

impreterivelmente até o dia 30/05/2021. 

10º - É terminantemente proibido o encestamento de pombos 

doentes para competir, se for detectado algum atleta neste caso, o 

assunto será levado ao conhecimento do Conselho Técnico que 

definirá se o competidor será advertido ou desclassificado do 

campeonato sem direito a ressarcimento dos valores pagos. 

11º – É vedado o encestamento de pombos sem anilhas oficiais da 

FCB, com anilhas cortadas, com anilhas deformadas que não 

identifiquem plenamente o número do pombo, bem como pombos 

que não fizerem parte da lista de recenseamento. 

12º – Somente serão permitidos relógio constatador eletrônico 

(entrada eletrônica). 

Parágrafo Único: Serão permitidos relógio constatador digital e 

relógio “Junior”, apenas como relógio reserva em caso do relógio 

principal (entrada eletrônica) apresentar defeito. 

Os relógios deveram passar por vistoria, onde os membros do 

conselho técnico, julgara se os mesmos estão aptos a ser utilizado. 

13º – Não será permitido constatação de pombais situados em local 

diferente em um mesmo relógio. 

14º - A batida inicial deverá ser efetuada, em todos os relógios e 

constatador de entrada eletrônica, na data do encestamento, ou na 



data que vier a ser definida pelo Conselho Técnico, sob pena de 

desclassificação do competidor da prova, sendo permitido a batida 

de um relógio reserva para o mesmo competidor, desde que, seja 

dada batida inicial na mesma data e junto com demais competidores. 

15º – A batida final somente será válida se feita com o relógio fechado 

e lacrado pelo Clube, sob pena de desclassificação do columbófilo na 

prova. 

Parágrafo Único: Ao apresentar o relógio eletrônico para 

pilotagem inicial, é automaticamente obrigatório apresentar o 

mesmo, a pilotagem final. 

 
 

16º - Serão desclassificados das respectivas provas, os relógios ou 

constatadores de entrada eletrônica que: 

- Não tiverem condições de identificar a batida inicial; 

-Não tiverem condições de identificar as constatações de forma clara 

e legível; 

- Não tiverem condições de identificar a batida final; 

- Adiantarem ou atrasarem mais de três minutos por dia; 

- Estiverem violados os lacres; 

- Estiverem com o constatador travado. 

- Estiverem suas fitas com mais de uma perfuração no início ou fim, 

ou não tiver nenhuma perfuração. 

17º – O columbófilo participante do Campeonato que verificar 

qualquer defeito, com sua entrada eletrônica, não poderá utilizar 

outro equipamento que não seja o seu reserva, que deverá estar 

lacrado e que tenha dado a batida inicial junto com os demais na data 

do encestamento. 

18º – Será de total responsabilidade do columbófilo participante, 

qualquer operação realizada em seu relógio ou constatador. Portanto 

é dever do competidor levar os respectivos relógios e constatadores 

de entrada eletrônica já em condições de dar a batida inicial, 



conferindo a bobina de papel, bateria, dando corda, ou realizando 

substituição de bateria, etc. 

19º - Caso aconteça algum problema (imprevistos da natureza ou 

problemas com o veículo) na competição que atrase a solta dos 

pombos ou tenham que ser soltos em local mais próximo, o 

Presidente do Conselho Técnico será avisado do imprevisto, sendo 

que o assunto deverá ser de imediato discutido pelos demais 

membros do Conselho, através de comunicação por WhatsApp, afim 

de definir a melhor alternativa para a questão, cuja deliberação 

deverá ser tomada pelo voto de pelo menos 03 membros do 

conselho. 

20º – Em caso de problemas com o veículo em que não tenha 

chegado ao local de solta, ficará facultado ao Conselho Técnico, 

decidir se os pombos serão soltos no local onde estiverem, valendo 

a prova como prova oficial, ou se será cancelada a prova, com retorno 

de todos os pombos embarcados a cidade de origem, cuja 

deliberação deverá ser tomada pelo voto de pelo menos 03 membros 

do conselho. 

21º – Os columbófilos competidores deverão trazer seus pombos 

para o encestamento já separados por sexo, pois, não será permitido 

o encestamento de pombos de sexo diferente em uma mesma gaiola, 

principalmente aquele que deixa outra pessoa encarregada de 

encestar seus pombos. 

22º - Qualquer Columbófilo poderá fiscalizar os competidores e os 

pombos na hora do encestamento. Caso, seja verificado alguma 

irregularidade, deverá solicitar a presença de qualquer um dos 

membros do Conselho Técnico, que por sua vez, se entender 

necessário, convocará os demais membros para tratar do assunto. 

23º - É de responsabilidade do Columbófilo participante, observar 

atentamente as datas e horários do calendário do Campeonato do 

qual participará, para não serem prejudicados, pois, o veículo sairá 

no horário marcado e não vai esperar os retardatários, caso aconteça 

alterações no calendário, os participantes serão informados pelo 

C.C.A.U 



24º - Nas provas até 1.000 (um mil) km, somente classificaram os 

pombos que voarem a uma velocidade mínima de 600 m/minuto. 

Caso a velocidade do primeiro pombo a chegar, seja abaixo desse 

valor, nenhum pombo somará pontos para o Campeonato, nem tão 

pouco fará jus ao diploma de Campeão da Prova. 

25º – Os membros do Clube deverão ser tratados, por todos 

columbófilos participantes, com respeito, decoro e urbanidade, sendo 

punido com desclassificação do Campeonato quem agredir verbal ou 

fisicamente qualquer membro desta. O agressor será suspenso por 

tempo estipulado pelo Clube, e também poderá ser interpelado penal 

e civilmente pelos seus atos, a critério da vítima, e por conta dela. 

26º - O columbófilo que participar do Campeonato com pombo de 

outro criador, ou seja, pombo que voam em outro pombal (voar 

pombos de outro criador), ou pombos que não estão relacionados em 

seu recenseamento digitalizado, caso seja verificado esta situação, 

o columbófilo será desclassificado do Campeonato. 

27º – O columbófilo que for impedido de participação, pelo Clube, por 

motivos de higiene no pombal ou saúde dos pombos, ficará fora da 

competição, caso o columbófilo já tenha depositado a taxa de 

inscrição, não terá o valor ressarcido. 

28º – O Clube premiará o 1º-2º-3º pombo que fizer a maior velocidade 

na Prova. Premiara também, com troféu, o columbófilo que somar 

maior número de pontos na modalidade: velocidade, meio-fundo, 

fundo. Será premiado também com um troféu de Campeão Geral o 

columbófilo que somar maior pontuação no campeonato. 

29º – O columbófilo que desistir do Campeonato não terá direito à 

devolução da taxa referente à inscrição do mesmo. 

30º - O columbófilo que infringir qualquer dispositivo deste 

regulamento ficará impossibilitado de participar de Campeonatos 

por tempo indeterminado, bem como, adquirir anilhas e outros atos 

a critério do Clube. 

31º - No encestamento dos pombos o embarque dos mesmos no 

veículo será feito por membro da comissão de anilhamento e 

encestamento, nomeado pelo Presidente do Conselho Técnico e na 



sua ausência por qualquer um dos membros do Conselho. É 

terminantemente proibido que o próprio competidor participe 

diretamente do encestamento de seus pombos, ficando a esta 

facultado, indicar um competidor de sua confiança para exercer os 

trabalhos, cuja indicação deverá ser aceita pelo Conselho Técnico. 

32º – Relógio manual deverá constar além do horário da constatação 

de cada pombo a data dessa constatação e esses terão a batida final 

realizada no dia da prova em local definido pelo conselho técnico. 

33º - (vetado). 

34º – Todos Participantes que estiver apto de saúde deverá ajudar a 

subir e descer o modulo no caminhão, respeitando a escala ou 

quando for convocado. 

35º – (vetado). 

36º - (vetado). 

37º – Qualquer reclamação sobre o campeonato deverá ser feita ao 

Presidente do Conselho Técnico, por escrito, e no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, subsequentes ao fato ocorrido, para que 

sejam tomadas as providências cabíveis. Todos os casos omissos 

neste regulamento, com relação ao Campeonato, deverão ser 

analisados e resolvidos pelos membros do Conselho Técnico, onde 

no mínimo 03 de seus membros deverão participar das deliberações, 

que por sua vez deverão ser aceitas e cumpridas integralmente por 

todos os participantes competidores. 

38º – Os participantes deverão atentar-se aos horários definidos 

para embarque. O não cumprimento desse horário e tolerância 

definida implicará na aplicação de multa ao infrator no valor de 

R$ 50,00 (cinquenta reais), podendo inclusive ser impedido de 

embarcar seus pombos na prova, a critério do Conselho 

Técnico. 

39º – Os valores pagos referentes os campeonatos não serão 

ressarcidos mediante qualquer um dos casos de desclassificação 



citados anteriormente e desistência por parte do columbófilo, uma 

vez que integram o custo para a realização do campeonato. 

40º – A vacinação e apresentação do comprovante de vacina 

individual é OBRIGATÓRIO para embarque já no primeiro treino 

oficial, caso o competidor não apresente o comprovante de compra 

da vacina, em documento oficial (nota fiscal) ou outro legalmente 

admitido pela vigilância animal, não poderá embarcar e não terá o 

valor pago do campeonato ressarcido. As vacinas abaixo são 

OBRIGATÓRIAS: 

-Bouba aviária 

-Newcastle 

Parágrafo Único: A nota de vacina deverá conter o nome do 

participante e estar dentro do prazo de validade no qual imuniza os 

pombos ... 

41º – Será realizado em todos os embarques exame prévio nos 

pombos de todos os criadores. Verificando ectoparasitas ou algumas 

enfermidades como exemplo tricomonas, bouba aviária, Newcastle, 

etc., poderá o Conselho Técnico impedir o embarque parcial ou total 

dos pombos, e dependendo da gravidade, a critério do Conselho 

Técnico, o competidor poderá ser excluído do campeonato, sem 

qualquer direito a restituição de valores. 

42º - A realização das provas prevista no calendário deste 

campeonato, serão diretamente condicionadas aos valores 

arrecadados com as inscrições, sendo que algumas das provas 

poderão ser canceladas, caso não haja recurso suficiente, 

competindo ao Conselho Técnico deliberar sobre esta questão. 

43º - A pontuação será a mesma para as provas de velocidade, meio 

fundo e fundo, sendo que 2 pombos marcam por criador e 28 pombo 

empurra nós 20% dos pombos enviados. O resultado obtido neste 

sistema será o adotado como oficial para o  campeonato de 2021. 

Parágrafo Único: Será ainda realizado apuração nos moldes da 

Federação Brasileira de Columbofilia, afim de que os participantes 

possam concorrer com os prêmios oferecidos pela Federação, cujos 



resultados poderão ser divulgados publicamente, porém não servirá 

para premiar os competidores do campeonato CCAU – 2021 

44º –(vetado ). 

45º - Treinos oficiais será definido em comum acordo com todos 

participantes. Os custos dos treinos oficias serão rateados (divididos) 

entre todos que participar. 

46º - Ficará facultado ao Conselho Técnico alterar total ou 

parcialmente este regulamento, em todas as suas cláusulas e 

condições, mediante decisão tomada por pelo menos 03 dos 05 

membros, que foram eleitos pelos participantes, que se obrigam 

a respeitar e cumprir todas as deliberações tomadas por seus 

representantes. 

 

 
Calendario da Copa de Filhotes 2021 

 
 

LOCAL AEREO ENCESTAMENTO SOLTA APURACAO Modal Modal 

GPC 

CIDADE KM DATA INÍCIO FIM DATA HR DATA HR   

Campo 

Alegre - GO 

152 12/06 15:00 17:00 13/06 07:00 13/06 16:00 Vel Vel 

Posto Ponte 

Alto - GO 
205 19/06 15:00 17:00 20/06 07:00 20/06 16:00 

Vel Vel 

Posto 81 - GO  
262 

 
26/06 

 
15:00 

 
17:00 

 
27/06 

 
07:00 

 
27/06 

 
16:00 

Vel Vel 

Luisânia 

- GO 
300 03/07 16:00 17:00 04/07 07:00 04/07 16:00 

MF MF 



 

Uberlândia, 16 de Janeiro de 2021. 

 

Comissão Organizadora 
 
 

DIRETORIA DO CCAU 

Presidente do CCAU: Denis Pereira de Souza 

Tesoureiro do CCAU: José Wilson de Menezes 

Secretário do CCAU – João Serafim de Lima 

 
CONSELHO TÉCNICO: 

 

Membro: Wagner Gonçalvez de Oliveira 

Membro: Erasmo Paulino da Silva 

Membro: Paulo Roberto da Silva 


