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Pedidos de anilhas para 2015

Caros Clubes Associados,

A Direção da FOP vem, por este meio, informar todos os clubes acerca das regras dos pedidos de

anilhas para 2015. Esta informação é normalmente dada aos clubes no fim do mês de maio em

conformidade com as informações e disponibilidade do fornecedor, tendo sido acordadas as datas

mais cedo este ano.

Os pedidos para 2015 vão manter-se os mesmos com pequenos ajustamentos nas datas. O último

pedido vai ser sujeito, como aconteceu nos últimos dois anos, é sujeito a uma taxa de 5,00 € por

sócio de cada clube. As datas limite para introdução dos pedidos no site da FOP são os seguintes:

– 1º pedido – 09-07-2014;

– 2º pedido – 01-10-2014;

– 3º pedido – 03-12-2014;

– 4º pedido – 18-02-2015;

– 5º pedido (acrescido de 5,00€ por pedido) – 31-03-2015.

Lembramos que a entrega das anilhas deverá ser feita entre dois a três meses após a encomenda

da FOP, sendo que o primeiro pedido deverá chegar na primeira semana de outubro. Lembramos

também, que para evitar  problemas com o envio das  anilhas,  os criadores  devem fazer a  sua

encomenda principal logo no primeiro pedido.

Os preços das anilhas vão manter-se:

– anilhas de alumínio colorido (normais) – 0,35€;

– anilhas de alumínio reforçado colorido – 0,65€;

– anilhas em aço – 0,85€.

As anilhas normais devem ser pedidas no mínimo de 20 unidades em múltiplos de 10, por criador

e por medida de anilhas. As restantes anilhas podem ser pedidas no mínimo de 10 unidades e em



múltiplos de 5, por criador e por medida.

Relativamente ao cartão de criador, como sabem, os cartões em vigor expiram em 2014. Sendo

assim, a FOP irá emitir novos cartões com validade de 2015/2018. Estes cartões têm um custo de

5,00€  e  são  obrigatórios  para  os  criadores  que requisitem anilhas  durante  estes  quatro  anos,

independentemente do ano que que sejam adquiridos. Durante a sua vigência de quatro anos,

cada criador só pagará uma vez, como aconteceu com o cartão agora em vigor.

Na área reservada aos clubes esta informação já se encontra disponível  há alguns dias,  já que

houve necessidade de configurar o sistema para o novo ano e efetuar os testes necessários para o

novo  ano  e  com  novos  cartões,  para  que  quando  esta  informação  chegasse  aos  clubes  tudo

estivesse pronto. Também já podem imprimir os pedidos de anilhas com logo dos clubes para o

próximo ano que têm como datas limite cinco dias antes do fecho na federação. O primeiro pedido

para 2015 já se encontra aberto, pelo que a qualquer momento podem começar a introduzir os

pedidos.

Lembramos que as regras dos pedidos são para cumprir à risca relativamente às datas e que, no

dia seguinte ao fecho, os pedidos serão enviados ao fornecedor e, consequentemente, os clubes

impedidos de efetuarem quaisquer registos para o pedido em causa.

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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