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REGULAMENTO DO 1º DERBY ENTRE AMIGOS – ARACAJU-SE 

CONDIÇÕES PARA O ENVIO E QUANTIDADE DE POMBOS POR 

EQUIPE  

01. Preenchimento da ficha de inscrição, contendo os dados do(s) 

proprietário(s) e do(s) filhote(s);  

02. Os pombos têm que ter anilhas oficiais do ano de 2020, anilhas 

essas, adquiridas ou homologadas pela Federação Columbófila 

Brasileira - FCB;  

03. A quantidade de filhote a ser enviado por equipe é ilimitada; ou 

seja, o Columbófilo pode inscrever quantos filhotes desejar, 

observando a capacidade do pombal: 200 pombos. 

INSCRIÇÃO 

 

O pretendente deverá entrar em contato com Rafael “Índio”, via 

WhatsApp: 79 99649-4683 ou Mateus “Peruca”: 79 98829-2621. 

   

VALOR POR FILHOTE, FORMA DE PAGAMENTO E VENCIMENTOS. 

O valor por filhote é de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais). O 

valor poderá ser dividido em duas parcelas iguais. A primeira será 
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paga na data de entrega do filhote(s) e a segunda com 30 dias a 

partir da data de entrega do filhote(s);  

DATA DO ACASALAMENTO E ENVIO DOS FILHOTES  

Dia 15 de julho de 2020. O envio do filhote(s) deverá ocorrer a partir 

do dia 15 de setembro de 2020 até o dia 20 de outubro de 2020, em 

qualquer dia da semana.  

TABELA DE PRÊMIOS PARA 200 FILHOTES, PAGOS. 

CLASSIFICAÇÃO ESTIMATIVA DE PRÊMIOS 

1º lugar R$ 5.000,00 + troféu 

2º lugar Uma Entrada Eletrônica + troféu 

3º lugar Uma Entrada Eletrônica + troféu 

 

POMBO ÁS 

CLASSIFICAÇÃO ESTIMATIVA DE PRÊMIOS 

1º lugar Uma Entrada Eletrônica + troféu 

2º lugar 50 Chips + troféu 

3º lugar 30 Chips + troféu 

 

O pombo ÁS será conhecido pelo somatório de pontos referentes às 

04 (quatro), provas, utilizando o sistema da Pampa ou GPC ou outro 

que venha a ser desenvolvido, obedecendo ao critério de nas 03 

(três), primeiras provas pontuam todos os pombos chegados até às 

18h do dia da prova. Na Prova final apura-se 25% (vinte e cinco por 

cento), dos pombos embarcados e a mesma será encerrada às 18h 

do dia 30 de janeiro de 2021, com a chegada de pelo menos um 

pombo. Caso não chegue nenhum pombo da prova final no mesmo 

dia da realização da prova, a prova será encerrada às 18 horas do dia 

seguinte, ou seja, no dia 31 de janeiro de 2021. 

DO LEILÃO 

Todos os pombos serão leiloados, porém, os pombos que não se 

façam acompanhar de pedigree, o proprietário não terá direito aos 

50% do valor do leilão. Os mesmos têm que serem enviados 

impreterivelmente até o dia 26 de janeiro de 2021, sob pena de 

perda do referido direito.  
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O leilão terá início no dia 30 de janeiro de 2021, na festa de 

encerramento (entrega das premiações), além de lances presenciais, 

serão aceitos lances via WhatsApp.  

O lance mínimo por cada exemplar será de R$ 200,00 (duzentos e 

reais). Não havendo oferta de lance, o pombo será retirado do leilão, 

e proprietário original poderá adquiri-lo por R$ 100,00 (cento reais).  

Se o mesmo não manifestar interesse, o pombo será leiloado num 

segundo leilão, tendo como lance inicial R$ 150,00 (cento e cinquenta 

reais), a não existência de lace e o não interesse do proprietário em 

resgatá-los, após 48 horas do último leilão o pombo passará a ser de 

propriedade da organização do Derby.  

Os ganhos do leilão em relação à transferência, deduzindo-se os 

custos de leilão e administração, considerando o envio do pedigree na 

data supracitada, serão distribuídos da seguinte forma:  

50% para o proprietário original dos pombos; 

50% para a organização do Derby.  

Observação: Os valores pertencentes aos proprietários dos pombos 

leiloados serão depositados em suas respectivas contas correntes, em 

até dez dias úteis, contados do dia do recebimento da última parcela, 

bem como as vendas efetuadas à vista. 

DO INADIMPLEMENTO 

O participante que restar inadimplente até o dia 31 de dezembro de 

2020, perderá o direito de participar do evento. A exclusão por 

inadimplência poderá ocorrer independentemente de interpelação 

judicial, perdendo o direito sobre os pombos e os valores 

anteriormente pagos. Podendo ser substituído por outra pessoa, a 

critério da Comissão Organizadora do evento. 

SEGURANÇA DOS TREINOS E PROVAS 

O transporte será providenciado pela Comissão Organizadora do 

evento e duas pessoas transportarão os pombos.  

Atualizações das informações relativas à corrida em todos os 

aspectos serão publicadas no grupo dos participantes do Derby no 

WhatsApp.  

Os pombos serão chipados a partir do 6º treino (Posto Sorriso), 60 

km. Todos os participantes serão informados de tudo que ocorrer com 
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seus atletas, e em caso de morte a anilha ficará à disposição do 

proprietário original.  

DA CORRIDA 

No dia do encestamento para a prova final, todos os pombos que 

participarem da corrida serão listados eletronicamente em público, e 

a lista será publicada no grupo do Derby no WhatsApp.  

Fica a critério da comissão organizadora do supracitado evento, a 

alteração dos dias e locais das soltas, desde que haja justificativas 

para tal atitude.  

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os casos omissos serão resolvidos pela Organização ou em reunião 

dos participantes no momento do embarque dos pombos, por metade 

mais um dos presentes ou seus representantes legais, autorizados 

através de procuração.  

 

1º DERBY, ENTRE AMIGOS - ARACAJU-SE 

ORGANIZAÇÃO  

RAFAEL DOS SANTOS - E-mail: rafaelsantossampa2@gmail.com + 55 79 996494683.  

MATEUS APARECIDO DA SILVA - E-mail: mateussilva4535@gmail.com, +55 79 988292621. 

WILLAMES ROSA DE OLIVEIRA - E-mail: willamesrosa@gmail.com + 55 79 988629878.  
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