
RIACHOS

Regulamin Derby Riachos F.C.I. 2019

1. Organizator

Regulamin przygotowany przez właściciela: Derby Columbófilo de Riachos.

2. Uczestnicy

Uczestniczyć może każdy z kraju i zagranicy. 

3.  Warunki i opłaty

• W zawodach mogą uczestniczyć ptaki tylko z obrączkami 2019.
• Opłata za gołębia wynosi 60 euro. Ptak uczestniczy we wszystkich zawodach.

1. Drużyna 6 ptaków (5 + 1 gratis) = 300 €

2. Drużyna 12 ptaków. (10 + 2 gratis) = € 600

3. Transport 1 gołębia wynosi 30 euro szt.

• Przy zgłoszeniu 5 gołębi uczestnik otrzymuje udział 6-go gołębia gratis.

• Przy zgłoszeniu 5 drużyn ( 30 gołębi) uczestnik otrzymuje udział 6-ej drużyny gratis.

• Przy zgłoszeniu 10 gołębi uczestnik otrzymuje udział kolejnych 2ch gołębi gratis

• Przy zgłoszeniu 10 drużyn hodowca otrzymuje udział kolejnych 2-ch drużyn gratis.

• Zgłoszenie drużyn zostaje uznane za wiążące po opłaceniu udziału. Wszystkie nieopłacone gołębie na minimum 8
dni przed  1-ym lotem konkursowym zaliczanym do klasyfikacji  lotników przechodzą na własność organizatora a
uczestnik traci prawo do wszelkich nagród. 

 • Zgłoszenie poprzez stronę internetową jest wiążące tylko wtedy, gdy opłata za udział zostanie uiszczona w ciągu 15
dni od dnia rejestracji. 

4. Płatność

Beneficiary: Prova Maravilha Associação Columbófila
         Bank:  Caixa de Crédito Agrícola Ribatejo Norte

          Z portugalii:

                    NIB: 0045 5432 4024 8668 927 74

          Dla Polski:

                    IBAN: PT 50 0045 5432 4024 8668 927 74

                    SWIFT / BIC: CCCMPTPL

* płatności można dokonać u agenta ( ARKADIUSZ MAZIARZ)

5. DATA PRZYJĘĆ GOŁĘBI – OPIEKA - ZAKWATEROWANIE 

   • Termin przyjęcia ptaków określony jest na czas od 1 marca do 30 kwietnia 2019. Gołębie do transport muszą mieć
załączone karty własności rodowody oraz pełny adres i nazwę uczestnika. 



• Gołębie bez kart własności lub rodowodów przechodzą na własność organizatora ( uczestnik nie otrzymuje pieniędzy
z aukcji). Rodowody powinny zostać dostarczone 15 dni przed lotem finałowym. 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WG (PORTUGALIA)

Art. 17 – Certyfikaty zdrowia

1.  Gołębie  przysłane  z  krajów  Europy  innych  niż  Portugalia  powinny  mieć  ze  sobą  certyfikat  potwierdzający
pozytywny  stan  zdrowia,  który  w  każdej  chwili  może  zostać  skontrolowany  przez  Fedreação  Portuguesa  de
Columbofilia (F.P.C)

• Transport ustalony może zostać z organizatorami:

Kontakt:

 João Ferreira: 917528135                                     Armando Delgado: 915546313

Joaquim José Madeira da Graça: 967076206      José Salvador Fialho: 913217742

Przedstawiciel w Polsce:

Arkadiusz Maziarz: info@maziarz-pigeons.pl 

Telefon +48 692 468 569 

•Gołębie powinny zostać wysłane w wieku 30-45 dni. Należy zaszczepić je przeciwko paramyskowirozie na 10 dni
przed wysyłką. 

6. Ubytki - zaginięcia

 W przypadku śmierci, zaginięcia gołębia hodowca może wysłac gratisowo zastępstwo najpóźniej do 31.05.2019. 

7. Kalendarz oraz terminarz lotów.

• Kalendarz lotów zostanie podany w późniejszym terminie. 

6 treningów 5 – 90km, potem loty 100-130-160-190-240-370km.

• Transport na loty odbywać się będzie własnym transportem. 

• Wszystkie loty treningowe i konkursowe mogą ulec skróceniu bądź przeniesieniu na inny termin ze względu na złe
warunki atmosferyczne. 

8. FINAŁ

FINAŁ zorganizowany zostanie z odległosći 350-370km. 

9. DZIEŃ LOTU FINAŁOWEGO

• Pierwsze ptaki z lotu finałowego zostaną wystawione na aukcji w dniu powrotu z lotu. 

• Za ptaki z miejsc 1-3 hodowca otrzymuje 30% ze sprzedaży ptaka 

• Za ptaki z miejsc 4-25 hodowca otrzymuje 40% ze sprzedaży gołębia 

Jeśli gołab nie zostanie sprzedany na pierwszej aukcji, gołąb przechodzi na własność organizatora. 



10. NAGRODY 

KLASYF. FINAŁ
PÓŁFIN

AŁ
AS

LOTNIK DRUŻYNA  

1º 15.000,00 € 500,00 € 1.500,00 € 1.000,00 €  

2º 7.500,00 € 400,00 € 1.000,00 € 750,00 €  

3º 5.000,00 € 300,00 € 750,00 € 500,00 €  

4º 2.500,00 € 200,00 €    

5º 1.000,00 € 100,00 €    

6º 750,00 €     

7º 500,00 €     

8º 400,00 €     

9º 300,00 €     

10º 250,00 €     

11º / 15º 200,00 €     

16º /20º
150€

    

21º / 25º 100,00 €     

26º / 50º
 2 GRATIS

GOŁĘBIE 2019     

51º / 75º
1 GRATIS GOŁĄB

2019
Nagrody pieniężne podlegają portugalskiemu prawu, zostanie odprowadzony podatek od nagród.

Nagrody obliczone na bazie zapłaconych 1000 gołębi. 

Końcowa tabela nagród zostnie podana po przyjęciu wszystkich gołębi jednak nie później niź 31.05.2018.

11. Nagrody z lotów hot spotów

Zwycięzcy z lotów treningowych zaliczanych do klasyfikacji As lotnik wygrywają udział 2ch gołębi w edycji 2019. 

12. Klasyfikacja drużynowa

• Wszystkie zgłoszone drużyny biorą udział w tej klasyfikacji 

• Zwycięzcą drużynowym zostaje ekipa która zdobędzie największą ilość punktów z lotów konkursowych i finału ( 2
pierwsze gołębie z drużyny zdobywają punkty)

• Punkty zdobywają ptaki na bazie 1:4 czyli 25% ptaków wysłanych na lot. ( przykładowo wysłano 1000 gołębi punkty
zdobywa 25 pierwszych ptaków).  

• W przypadku remisu między drużynami po wszystkich lotach, wygrywa drużyna, która zdobyła więcej punktów z
lotu finałowego ( pierwsze 2 ptaki z drużyny). 

13. Nagrody

•nagrody obliczone są na podstawie 1000 zapłaconych gołębi.
• niepłatne rezerwacje nie są zaliczane do puli
• w przypadku, gdy limit 1000 gołębi nie zostanie osiągnięty nagrody zostaną zredukowane proporcjonalnie do ilości 
opłaconych gołębi. 

14 Rozdanie nagród.

Nagrody rozdane będą w dniu finału, bądź poprzez przelew bankowy lub targi w Kassel gotówką. Decyzje podejmuje
uczestnik, która forma mu odpowiada. 


