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Normas FOP para as anilhas de 2014

Caros,

Não tendo as anilhas da FOP qualquer identificação relativamente à medida da anilha, a Direção da 

FOP decidiu implementar um sistema de número de anilha único anual por criador. Isto significa 

que  o  mesmo  número  de  anilha  de  um criador  por  ano  não  se  pode  repetir,  mesmo  que  o 

diâmetro das anilhas seja diferente. 

Até agora, o criador poderia pedir, por exemplo, anilhas de 2,3 mm com os números do 1 ao 20 e 

de 2,5 mm com os mesmos números. A partir de agora, a aplicação onde se introduzem os pedidos 

dos sócios não o vai permitir, fazendo a numeração automática das anilhas. Neste caso, as anilhas  

de 2,5 mm passariam para os números do 21 ao 40. O sócio apenas pode escolher o número inicial  

da  anilha  com medida mais  baixa.  Partindo do exemplo  anterior,  se  o  sócio  desejasse  que  a  

numeração começasse no número 201, esse número deverá ser colocado na coluna «Início» do 

pedido na medida mais baixa, ficando as de 2,3 mm com os números 201 ao 220 e as de 2,5 com 

os  números  221  ao  240.  Isto  acontece  para  todos  os  pedidos  do  ano  do  criador, 

independentemente do tipo de anilhas.

Iremos também ter a possibilidade do preenchimento da requisição de anilhas diretamente pelo 

sócio  em  algumas  situações.  Sobre  este  assunto,  iremos  informar  atempadamente  os  clubes. 

Nesses  casos,  os  sócios  irão  preencher  a  requisição  diretamente  no  sistema  e  enviar  o  

comprovativo do pagamento para o clube que terá de confirmar a requisição do sócio antes de 

enviar o pedido para a Federação. Os pedidos feitos diretamente pelo sócio, para além de não 

terem de ser introduzidos pelo clube, evitando-se possíveis erros, serão assinalados na coluna do 

pedido, na listagem para confirmação dos pedidos, com um sinal de «(*)» para que, quem estiver a 

confirmar  os  pedidos,  tenha  aqueles  pedidos  sob  especial  atenção.  Esta  indicação  aparecerá 

quando  for  o  próprio  criador  a  introduzir  o  seu  pedido,  pelo  que  os  pedidos  próprios  que 

eventualmente o responsável pelo clube introduza, terão também esta indicação. Devido a esta 



possibilidade, a confirmação dos pedidos pode ser feita em qualquer altura, enquanto que o envio 

do pedido do clube para a Federação só poderá ser  feito após o encerramento das inscrições 

online, ou seja, três dias antes do fecho de cada pedido. No caso do primeiro pedido de anilhas de  

2014,  o pedido só poderá ser enviado para a Federação depois do dia 13 de julho,  já que os 

pedidos online são possíveis até às 24 horas do dia 12.

Melhores cumprimentos.

Pela Direção da FOP,

José Paulo Correia
(Secretário Geral da FOP)
j.p.correia@fop.com.pt
http://fop.com.pt
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