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6ª COPA
MINAS GERAIS
Patrocinadores: - Walter Santana Arantes & Daniel Antonio Andrade Souza

COPA MINAS GERAIS 2018

REGULAMENTO.
1. DAS PROVAS E REQUISITOS FUNDAMENTAIS.
- A COPA MINAS GERAIS 2018 compõem-se de 04 (quatro) concursos de
Pombos correio, na modalidade de fundo, assim distribuídos e discriminados:
CIDADE
KM
MODALIDADE
ITACARAMBI - MG
FUNDO
FORMOSA - GO
FUNDO
PINDAÍ – BA
FUNDO
ITABERABA - BA
FUNDO

DATA
12/08 Domingo
25/08 Sábado
07/09 Sexta feira
22/09 sábado

2. DAS PARTICIPAÇÕES.
2.1 - A 5ª Copa Minas Gerais estará aberta a columbófilos de 3 polos columbófilos de MG; a
saber:
-Região Norte, compreendendo a grande BH e arredores, Sete Lagoas, Betim, Ibirité, Esmeraldas,
Nova Lima e outras da região, sob consulta.
-Região Centro Sul, compreendendo Lafaiete, Congonhas, Barbacena, Juiz de Fora, Viçosa, Ubá,
Entre Rios e outras localidades da região, sob consulta.
-Região Oeste, compreendendo Divinópolis, Itaúna, Carmo do Cajuru, Oliveira, Lavras, e outras da
região, sob consulta.
-Região Leste, compreendendo Governador Valadares e arredores, apenas para as provas de
Itacarambi e Formosa, com premiação apenas para estas provas, não havendo portanto
premiação para campeonato regional.

3. DOS POMBOS CONCORRENTES.
3.1 - Em cada prova da COPA MINAS GERAIS 2018 será permitida a inscrição de no máximo 30
(trinta) pombos por columbófilo, mediante pagamento de taxa própria.
4 – DA COMISSÃO ORGANIZADORA E COMISSÃO TÉCNICA.
- A Comissão Organizadora e técnica da COPA MINAS GERAIS 2017 será formada por: Walter
Santana, Octávio Ribeiro Jr., Walderly Gonçalves, Messias Castro, Daniel Figueiredo e Nilson
Pereira.
4.1 - À Comissão Técnica compete:
- A decisão sobre o retardamento ou adiantamento do horário pré-estabelecido de soltas, e,
inclusive, o cancelamento de qualquer prova, sempre que se verificarem condições de
meteorológicas desfavoráveis, eventuais problemas com o veículo de transporte dos pombos ou
quaisquer outros semelhantes.
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- A comissão técnica se reserva o direito de somente permitir o embarque de pombos de
columbófilo avulso após se certificar que os pombos dos clubes participantes estão embarcados
ainda existem vagas para estes demais competidores. Columbófilo avulso que participar de todas
as provas trem preferência sobre aquele que apenas esta enviando pombo em uma unica prova.
- Caso necessário a Comissão Técnica poderá realizar visita de conferência ao pombal de
qualquer columbófilo participante, sendo o mesmo notificado anteriormente devendo disponibilizar
acesso à Comissão de fiscalização designada.
- Coordenar e executar todos os trabalhos relacionados com o embarque dos pombos para concurso,
tais como:
- Fixar os horários de embarque.
- Preparar local de embarque antes do horário previsto para início dos anilhamentos;
- Orientar o(s) motorista(s) e delegado(s) da solta sobre todos os procedimentos a ela pertinentes,
inclusive sobre o fornecimento de água e alimentação aos pombos no dia decorrente da prova.
4.1.1 - Aos membros da Comissão Técnica de Embarque, que participarem da prova como
concorrentes, são proibidos quaisquer procedimentos para embarque dos próprios pombos,
proibição esta que se estende também aos responsáveis pelos registros das aves a serem
constatadas por sistemas de circuito eletrônico (chips) sendo o mesmo efetuado por pessoa
responsável que venha ser outro que não o proprietário.
4.1.2 - Aos membros da Comissão Técnica de Embarque, cabe fiscalização dos pombos a serem
embarcados se tem condição fisica para a prova, sendo que esta comissão tem poderes para impedir
o embarque de qualquer pombo considerado sem condições de prova, assim como os pombos não
vacinados contra New Castle.
4.1.3 - Os membros da Comissão Técnica de Embarque terão a obrigação de fiscalizar o número da
anilha correspondente ao chip inscrito no ato do embarque.
4.2 - À Comissão Técnica de Pilotagem compete:
- Coordenar e executar todos os trabalhos relacionados com a pilotagem dos aparelhos eletrônicos
(chips), tais como:
- Fixar o horário das pilotagens e encarregar-se de todos os procedimentos com elas relacionados;
4.3 - À Comissão Técnica de Apuração compete:
- Cópias dos boletins de chegada dos pombos deverão ser enviados para a comissão de apuração até
na quarta feira seguinte ao dia da solta.
- Apurar e divulgar, com a maior presteza possível, os resultados da COPA MINAS GERAIS 2018 e
das provas que a compõem.
- Divulgar por meio eletrônico “internet” os resultados de cada Prova antes da realização da prova
seguinte.
5 – DA CLASSIFICAÇÃO.
- Classificam-se 20 % dos pombos inscritos em cada concurso, com base na maior velocidade
em ordem decrescente e desde que atinjam, pelo menos, 500 m/m.
- Para o campeonato Geral da COPA MG 2018 será somada a pontuação dos 3(Três) primeiros
pombos de cada columbófilo, classificados entre os 20% em cada prova.
- Para o campeonato por prova será somada a pontuação de todos os pombos do columbófilo
classificados entre os 20 %.
6 – DOS CÁLCULOS DAS PROVAS.
- A apuração da velocidade se faz mediante aplicação da fórmula usual, ou seja, dividindo-se a
distância em metros percorrida pelo pombo (do local da solta até seu pombal) pelo tempo de vôo em
minutos por ele gasto no percurso.
6.1 - Só serão aceitas medidas de distância por GPS, feitas por pessoas e aparelhos autorizados
pela Comissão Organizadora.
6.2 - No estabelecimento do tempo de vôo, serão desclassificados os aparelhos que apresentarem
diferença superior a 5 (cinco) segundos por hora (de adiantamento ou atraso) em relação ao horário
oficial.
6.3 - Se houver pernoite, considera-se período neutralizado , não sendo portanto computado no tempo
de vôo , o período de tempo que se inicia meia hora(trinta minutos) após no horário oficial do
poente e que se estende até meia hora (trinta minutos) antes do nascente do dia seguinte . Será
considerado para horário oficial o horário da cidade de Belo Horizonte.
6.4 - Ocorrendo constatações no curso do período neutro, a velocidade pertinente será calculada por
cidade e ordenados levando os mesmos para os primeiros da referida cidade no dia seguinte.
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7 – DA PONTUAÇÃO.
- Aos pombos classificados será atribuída pontuação de acordo com a posição que ocuparem no
mapa respectivo, cabendo 100 pontos à primeira posição e 100/x (100 dividido por x) à última,
considerando "x" igual a 20% dos pombos inscritos no concurso. A pontuação devida às últimas
posições, desprezadas eventuais frações inferiores a 0,001 (um milésimo), constitui uma constante
que representa a diferença entre a pontuação de uma posição e a imediatamente anterior (ou posterior).
Exemplo: Em um concurso com 1.000 pombos concorrentes, poderão classificar-se até 200, aos quais
serão atribuídos os seguintes pontos: lº pombo: 100 pontos; último pombo(200): 100/200 = 0,5 ponto;
2 pombo: 100-0,5 = 99,5 pontos; 3º pombo: 99,5 – 0,5 = 99 pontos e assim sucessivamente.
8 – DOS EMBARQUES E PILOTAGENS.
- O local de embarque para os columbófilos da grande BH e Sete Lagoas será a RUA JOSÉ DE
ALENCAR ROGEDO Nº 165.BAIRRO GUARANI. Sede social da Sociedade Columbofila
Independencia, tendo como referencia O TERRENO DA RÁDIO GUARANI e a PIZZARIA
GUARANI.
- O local de embarque para os columbófilos de Juiz de Fora, Barbacena, Conselheiro Lafaiete,
Congonhas será em Conselheiro Lafaiete no transporte da Sociedade Colmbófila de Conselheiro
Lafaiete ou em Congonhas, no local habitual de embarque da Sociedade Columbófila de
Congonhas.
-Poderão ser autorizados outros locais de embarque, a depender de novas adesões à Copa MG,
Os horários dos embarques dos pombos e das respectivas sessões de pilotagens dos relógios
constatadores serão divulgados, oportunamente e com a necessária e respectiva antecedência,
pela Comissão Organizadora da COPA MINAS GERAIS 2018, comunicado efetuado diretamente
aos presidentes dos clubes participantes, ficando sob inteira responsabilidade dos columbófilos que
vierem a concorrer informar-se destes resultados junto a diretoria de seus clubes que possuirão tais
informações, sendo de inteira e total responsabilidade dos participantes a observância dos horários
estabelecidos , seja de embarque ou de pilotagem.
8.1 – Todos os columbófilos participantes deverão fazer o cadastro onde deverão constar todas a
informações solicitadas que serão necessárias à identificação e apuração.
8.2 - A inobservância dos horários estabelecidos, seja de embarque ou de pilotagens,
acarretará a desclassificação do columbófilo.
8.3 - O columbófilo, ou seu representante, deverá comparecer à sessão de pilotagem inicial com o
seu aparelho eletrônico em condições adequadas de funcionamento.
8.4 – A partir deste ano (2018), só será permitida participação na Copa Minas Gerais de
columbófilos que usarem equipamento eletrônico (Entrada Eletrônica), não sendo mais aceitos
relógios constatadores.
9 – DA PREMIAÇÃO.
- Em cada um dos quatro concursos que compõem a COPA MINAS GERAIS 2018
Troféu para os treis primeiros pombos de cada concurso.
1º lugar ( Campeão ) – TV 32 POLEGADAS e troféu – Na Prova de Itaberaba TV 48
2º lugar ( Vice-campeão ) –. TROFÉU
3º lugar –. TROFÉU
4º Lugar – TROFÉU
5º Lugar TROFÉU
Troféu para os treis primeiros columbófilos em cada concurso. Por pontos somados pelos 30
pombos
1º lugar ( Campeão ) – TV 32 POLEGADAS e TROFÉU
2º lugar ( Vice-campeão ) –. TROFÉU
3º lugar –. TROFÉU
4º lugar –. TROFÉU
5º lugar –. TROFÉU
9-1 – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL .
- Os columbófilos vencedores por pontos da COPA MINAS GERAIS 2017 farão jus aos seguintes
prêmios:
1º lugar ( Campeão ) – CARRO ZERO KM e TROFÉU
2º lugar ( Vice-campeão ) –.TV 48 lugar e TROFÉU
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3º lugar –.TV 32 POL e TROFÉU
4º lugar – TROFÉU
5º lugar – TROFÉU
POMBO ÁS.
- Serão classificados pelo somatório da pontuação nas provas da 5ª COPA MINAS GERAIS 2017 :
1º lugar – TV 28 POL E TROFÉU
2º lugar - TROFÉU
3º lugar – TROFÉU

10 -Da premiação por regiões:
Para os três primeiros pombos de cada concurso em cada região.
1º lugar ( Campeão ) – TV 28 polegadas+ trofeu
2º lugar ( Vice-campeão ) –.Trofeu
3º lugar –.Trofeu
Para os três primeiros columbófilos por pontos em cada concurso.
1º lugar -( Campeão ) – TV 28 polegadas + trofeu
2º lugar -( Vice-campeão ) –.Trofeu
3º lugar –.Trofeu
10-1 DA CLASSIFICAÇÃO FINAL REGIONAL:
- Os columbófilos vencedores por pontos da DAS SEÇÕES REGIONAIS farão jus aos
seguintes prêmios:
1º lugar ( Campeão ) – TV 28 polegadas + trofeu
2º lugar ( Vice-campeão ) –. Trofeu
3º lugar –. Trofeu
POMBO ÁS.
- Serão classificados pelo somatório da pontuação nas provas em cada região da 4ª
COPA MINAS GERAIS 2016 :
1º lugar – Tv 28 polegadas + trofeu
2º lugar - Trofeu
3º lugar - Trofeu
Observações:
Não haverá premiação cumulativa em uma mesma prova; exemplo: O campeão geral
de uma prova da Copa, não receberá um 2º televisor por ter sido também o campeão
da mesma prova em sua região assim como um Pombo Ás Geral não receberá um
segundo televisor se for também o Pombo Ás Regional, assim como outros casos
semelhantes que porventura existirem.
Considera-se válida para premiação regional, prova com um mínimo de 200 pombos
e pelo menos 10 columbófilos participantes por região.
Só haverá premiação geral por região caso esta participe das 4 provas da COPA.
11 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.
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- Os casos omissos ou que, embora previstos neste Regulamento, demandem interpretação, serão
apreciados e resolvidos, segundo a sua natureza, pela Comissão Organizadora ou pela Comissão
Técnica de Apuração, cabendo, todavia, à Comissão organizadora da COPA MINAS GERAIS
2018, se necessário, a decisão em última instância sobre estes bem como sobre quaisquer outros
assuntos relacionados com a competição.
12 – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS, SEUS RECURSOS, ATOS DISCIPLINARES E
CONTESTAÇÕES.
- Divulgado o resultado de qualquer concurso ou o geral da COPA MINAS GERAIS 2018, o
columbófilo poderá contestá-lo no prazo de 3(três) dias, devendo fazê-lo, por escrito, perante a
Comissão Técnica de Apuração. Caberá a esta Comissão, também no prazo de 3 (três) dias ou em
quantos se fizerem necessários não sendo superior a 10 dias após a sua realização e
recebimento, analisar e julgar tal requisição e emitir o seu parecer e encaminhá-lo à Comissão
Organizadora para imediata solução da pendência bem como sua divulgação a quem for de direito e/ou
requisitado.
Ficam assim lavradas todas decisões inerentes a COPA MINAS GERAIS 2018.

DISTÂNCIA ENTRE CIDADES - 6ª COPA MG 2011
BH

LAFAIETE

BARBACENA

JF

DIVINOPOLIS

VIÇOSA

ITACARAMBI - MG

540

620

685

750

570

646

FORMOSA - GO

608

685

738

750

570

750

PINDAÍ - BA

621

700

761

815

675

700

ITABERABA - BA

910

980

1.030

1.080

979

956

Obs: Governador Valadares-Formosa=680km; Itacarambi=473km

ENTRE RIOS DE MINAS E BELO HORIZONTE 20/07/2018

OCTÁVIO RIBEIRO & WALTER SANTANA

PATROCINADORES: WALTER SANTANA & DANIEL ANDRADE

ORGANIZAÇÃO E CONTATOS:

OCTÁVIO RIBEIRO: Zap (31)99661-0451
WALDERLY GONÇALVES: Zap (31)99678-7861
DANIEL FIGUEIREDO: Zap (31)99903-6002

