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FEDERACIÓ BALEAR DE COLOMBOFILA 

LLIBRE 2 

REGLAMENT DEPORTIU BALEAR  

 

CAPÍTOL I .- FINALITAT I APLICACIÓ  

Article 1.- La Federació Balear de Columbofília, (a partir d'ara F.B.C.), estableix el 
present reglament de curses columbòfiles, que haurà de complir-se estrictament per a 
tots els seus afiliats i és d’aplicació a totes les curses que organitzi la Federació Balear, 
els clubs i/o les agrupacions de clubs afiliats.  

És d’aplicació a totes les curses que es duguin a terme dins l’àmbit geogràfic de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i en aquelles que sobrepassant aquest àmbit 
geogràfic participin únicament columbòfils de les Illes Balears. 

També és d’aplicació a les curses que, participen socis de diferents nacionalitats, si el 
colomer està ubicat dintre de les Illes Balears, següent indiferent, que les curses es 
duguin a terme dins, o sobrepassant, l’àmbit geogràfic de la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears 

Article 2.- La F.B.C. es reserva el dret d'intervenir en les competicions que organitzi, o 
les organitzades, pels seus clubs o agrupacions de clubs, per mitjà dels membres de la 
Junta Directiva, del Comitè de Competició Esportiva Balear, i de les persones en qui 
deleguin. 

Article 3.- Qualsevol norma, disposició o instrucció de la F.B.C. o de les autoritats 
esportives del Govern de les Illes Balears, de la «Real Federación Colombófila 
Española», sobrevingudes, seran de obligat compliment. 
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CAPITOL II.- LLICÈNCIES DE CONCURSOS 

 

Article 4. .- Els clubs hauran d'estar en possessió de la corresponent llicència per 
organitzar concursos (pla de vols) article 25 reglament de règim interior 

Les llicències d’organització de concursos (pla de vols) només seran concedides als 
clubs que com a mínim tinguin cinc colomers concursants a cada cursa; se 
comprometin a prendre part al campionat de les Illes Balears i a complir el Reglament 
Esportiu Balear en totes les curses que organitzin. 

 Els Clubs als quals no se'ls hagi concedit la llicència per a organitzar concursos podran 
constituir, a la seva elecció, agrupacions que rebran com a tals llicències d'organització 
de concursos 

Article  5.-  Els clubs que formin agrupacions, per dur a terme una determinada 
campanya esportiva, hauran de fer un reglament intern en el que constin els drets i les 
obligacions dels clubs i socis membres. Aquestes agrupacions hauran de renovar-se al 
començament de cada campanya esportiva 

Article 6- Les agrupacions de clubs nomenaran un Comitè Esportiu conjunt, que 
assumirà les responsabilitats del correcte funcionament del pla de vols. Correspon al 
President del Comitè Esportiu el fer complir la normativa del Reglament Esportiu de les 
Illes Balears pels clubs agrupats, així com informar al Comitè de Competició Esportiva 
Balear de les incidències dels concursos.  

Article 7.- Les agrupacions de clubs sotmetran anualment a la Federació Balear per a la 
seva aprovació les normes internes de funcionament a les que fa referència l’article 5, 
donant conte al mateix temps dels components del Comitè Esportiu conjunt  

 

CAPÍTOL III DELS CLUBS  

Article 8.-  Els clubs que desitgin organitzar concursos hauran d'obtenir la llicència 
d'organització de concursos (Plans de vol). Per a això, prèviament hauran de nomenar 
un comitè esportiu o de competició, o en defecte d'això, un President de Concursos 
que com a jutge únic, assumeixi aquestes funcions, i informar de la seva composició a 
la F.B.C 

Article 9. - Els Clubs o Agrupacions de Clubs, hauran d'organitzar els concursos per i 
pels seus afiliats.  

A fi de donar major realç a un concurs i incrementar les relacions entre els columbòfils 
de diferents clubs; aquests podran efectuar concursos oberts. En tal cas hauran 
d'especificar el límit geogràfic de participació 

Article 9.-  Tots els columbòfils en possessió de llicència federativa que tinguin ubicats 
els seus colomers dins els límits marcats, podran participar lliurament en aquests 



3 
 

concursos oberts, havent de sotmetre’s a les condicions (normativa/programa) que es 
fitxin prèviament els club /s organitzadors i que hagin estat aprovades per la F.B.C 

9.1.- No es pot prohibir la participació en concursos oberts a cap columbòfil, el 
colomer del qual es trobi en les condicions anteriorment citades, tret que el colomer 
estigui ubicar a una altre illa. 

Article 10.-  Les Assemblees dels clubs, aprovaran les disposicions, clàusules i 
condicions dels concursos que organitzin, es remetran juntament al pla de concursos a 
la Federació, per a la seva aprovació per l’Assemblea General Federativa 

Article 11.- També hauran de sotmetre a l'aprovació de l'Assemblea de la F.B.C, les 
normes i plans de entrenament i concursos els colombodromos o Derbis, que a més 
hauran d'estar integrats en un club, agrupació d'ells, delegació insular, o disposar de 
llicència per a l'organització de concursos. 

Qualsevol modificació de la normativa, entrenaments o concursos, haurà d'obtenir 
prèviament l'autorització del Comitè de Competició Esportiva Balear 

Article 12.-- Els plans de vol dels clubs i agrupacions de clubs (d’entrenament y 
concurs), hauran d’incloure la totalitat del Campionat de les Illes Balears, i seran 
remesos pels clubs a la Federació (en la data que s’indiqui), per a la seva aprovació o 
modificació per l’Assemblea General. 

Article 13.- El Comitè de Competició Esportiva Balear tindrà atribucions per modificar 
les dates dels concursos i entrenaments aprovats per l’Assemblea Federativa, per 
causa de força major, prèvia petició dels Comitès Insulars, i donant compte de tot a la 
Junta Directiva de la Federació Balear i a la «Real Federación Colombófila Española».  

En el moment de sol·licitar la modificació d’un concurs, en el mateix escrit, hauran 
d’indicar la data prevista en que es farà el concurs modificat. 

Article 14.- .-No podrà efectuar-se  cap entrenament o concurs de coloms missatgeres 
del qual no s'hagi obtingut prèviament l'autorització per part de la F.B.C. si és dins de 
la nostra Comunitat Autònoma, o de la R.F.C.E. si és d'àmbit estatal, la sol·licitud 
d'autorització del qual es cursarà per mitjà de la F.B.C 

Article 15.- Els clubs autoritzats per organitzar els concursos estan obligats a exposar 
en els locals socials i en un lloc fàcilment visible el Reglament Esportiu Balear i el 
«Reglamento Deportivo Nacional», així com les normes particulars per al 
desenvolupament del concurs 

Article 16.- Les disposicions, clàusules i condicions dels concursos constitueixen un 
contracte que responsabilitza als clubs i participants.  

Les dues parts l’hauran de complir estrictament, només es lliuraran en cas de força 
major degudament provada i referendada pel Comitè de Competició Esportiva Balear 

Article 17.1-  Abans de començar els concursos, els clubs i agrupacions de clubs hauran 
de prendre les mesures necessàries per evitar els fraus i garantir la perfecta execució 
de totes les clàusules dels seus programes.  
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17.2.- Es responsabilitat del club, verificar que tots els coloms que s'inscriguin en un 
concurs, estiguin degudament censats i vacunats contra la malaltia de Newcastle. 

 La no verificació d'aquests extrems serà motiu d'anàlisi per part del Comitè Balear de 
Disciplina Esportiva, que podrà considerar-lo falta lleu (suspensió de llicència per a 
organitzar la resta dels concursos de la temporada) i en cas de reincidència falta greu o 
molt greu que suposarà la suspensió de la llicència per a organització de concursos, per 
a un temps de 3 a 5 anys 

Article 18.- Els clubs i agrupacions de clubs no podran aplicar disposicions contraries al 
seus estatuts, al Estatuts i Reglaments de la F.B.C. ni aquelles que no estiguin previstes 
en el seu programa, normes, o en el present Reglament Esportiu Balear.  

Article 19.1.- les resolucions del Comitè de Competició Esportiva Balear, són aplicables 
a tots els concursos, siguin aquests regionals, insulars, especials, derbis, de club o 
agrupacions d'aquests. De manera que qualsevol acord adoptat pel Comitè de 
Competició Esportiva, de desqualificació de soci o colom concursant, se aplicarà  a tots 
els concursos en els quals hagi participat 

19.2.- la no aplicació de les resolucions del Comitè de Competició Esportiva Balear, per 
part dels clubs o agrupacions d'ells, suposarà falta greu la primera vegada, suposant la 
perduda de llicència per a l'organització de concursos per un any. En cas de 
reincidència s'entendrà falta molt greu i la sanció serà de 3 a 5 anys de perduda de 
llicència per a organitzar concursos. 

 
CAPITULO IV.- DELS CONCURSOS 

Article 20.- Els concursos rebran la denominació de velocitat, mig fons, fons i gran 
fons, segons les distàncies entre el punt d’amollada i el Colomer mes a-prop 

12.1. Velocitat: fins a 300 Km.  

12.2. Mig Fons: + de 300 i - de 500 Km.  

12.3 -C. Fons: + de 500 i - de 600 Km.  

12.4-. Gran Fons: + de 600 Km.  

Article 21.-.- No podran prendre part en els concursos els columbòfils que no hagin 
presentat el cens anual dels seus coloms, els hagin vacunat contra l’enfermetat de 
Newcastle i els que no estiguin en possessió de la llicència federativa en vigor.  

Article 22.1.- No serà vàlida la participació de qualsevol colom que no estigui 
degudament censat, (articles 57, 58 y 59 del reglament de regim Interior) o que no 
hagi estat vacunat contra l’en fermetat de Newcastle (article 56 reglament de regim 
Interior) i els coloms dels quals no es pot demostrar la seva propietat. (article 50 del 
reglament de regim Interior)  
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22.2.- la participació d'un colom no censat, o no vacunat contra el Newcastle, suposarà 
la desqualificació automàtica de tots els concursos en que hagi pres part   

22.3.- La participació d’un colom del que no se pugui acreditar la seva propietat, 
suposarà la desqualificació del columbòfil de tota la temporada esportiva. 

22.4.-. Tot colom que hagi estat marcat com a recuperat, per poder seguir prenent part 
en concursos, dins de la mateixa temporada esportiva, haurà de participar prèviament 
en un altre concurs de la mateixa modalitat en la qual va ser recuperat (article 55.1 
reglament de regim interior) 

Article 23  Les distàncies mínimes establertes per a les categories de Velocitat seran 
inalterables, no sent acceptades distàncies inferiors, encara que siguin de pocs metres, 
per la qual cosa en cas de produir-se no serà vàlid aquest concurs pels  
columbòfils afectats 

Si això es produeix caldrà modificar els resultats adaptant els mateixos als concursants 
que tinguin les condicions establertes, modificant quantitat de coloms encistellats i 
ordre de classificació. 

Les distàncies mínimes establertes per a les categories de Mig Fons, Fons i Gran Fons 
podran tenir una desviació del - 5% la distància mínima, sempre pel colomer més 
pròxim 

23.1.- en cas de força major, sobrevinguda, degudament justificada pels organitzadors; 
el comitè de disciplina esportiva de la F.B.C podrà autoritzar excepcions a l'article 
anterior, precisant la ratificació de la Junta Directiva, a excepció feta de quan no hi 
hagués temps material per a això, que bastarà la ratificació del President de la 
Federació 

Article 24.- Les distàncies entre el punt d’amollada i els colomers respectius es 
calcularà pel sistema de coordenades 

S'utilitzarà el sistema UTM de coordenades rectangulars, per a això, els comitès de 
concursos es proveiran dels mapes editats pel Servei Geogràfic de l'Exèrcit, o 
Departament de Distribució de Cartografia i igualment la utilització dels instruments 
que indiquen el lloc de situació (G.PS), sempre que tinguin uns marges d'error màxims 
+/- 10 mts. 

Article 25.- Per la determinació del punt d’amollada, s’agafarà com a referència 
l’estació de Ferrocarril, l’aeroport o port, sempre i quan no es puguin prendré les 
coordenades amb el GPS del punt d’amollada.  

Article 26.1- Els clubs o agrupacions d'ells hauran de sotmetre a la F.B.C per a la seva 
aprovació, el seu pla de vols, per triplicat, redactat en el model oficial, assenyalant de 
manera correcta les dates dels concursos, dates d'engabiament, punts d’amollades i 
modalitats d'aquests. Així com la data i hora d'obertura de rellotges manuals i 
automàtics. 

26.2 La sol·licitud de plans de vol, presentats en imprès oficial, hauran d'estar 
conformats, rubricats i segellats, pels clubs organitzadors  o agrupacions d'ells. 
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Per als concursos valedors per al Campionat de Balears; es remetrà un sol pla per Illa i 
en cas de desacord presentaran aquell que acordin mitjançant votació els clubs 
d'aquesta Illa que haguessin participat en els campionats de Balears els dos últims anys 

Article 27.1- Haurà d'utilitzar-se per a cada concurs com a mínim, la documentació 
següent: 
a) Relació individual, per triplicat, de coloms inscrits (Mod. CN.1). 
b) Acta de solta per duplicat (Mod. CN.2). 
c) Relació de comprovadors i els seus usuaris per duplicat (Mod. CN.3). 
d) Permís de solta. 
e) Acta d'obertura i tancament de rellotges. 
f) Relació de precintes per cistella (Mod. CN.4). 
g) Relació de coloms per cistella (Mod. CN.5). 
h) Informe del delegat de solta (Mod. CN.6). 

27.2 Un duplicat dels documents a), c), f) i g), haurà de lliurar-se a la Federació Balear, 
abans de la celebració del concurs, de manera presencial o telemàticament. 

27.3. Els documents b) i e) i h) seran lliurats al seu torn, quan s'hagi celebrat el concurs, 
mitjançant el mateix procediment. 

27.4.- No serà motiu de desqualificació l'ometre en el (Mod. CN.1), el sexe i el color. 

27.5.- L'original i còpia del document b) i un exemplar del document a) de 
cada columbòfil, un exemplar del document f), un exemplar del document g) i un 
exemplar del document h) haurà de portar-lo el conboier, en sobre signat, separat un 
per cada club, a la disposició de la F.B.C o R.F.C.E. per a efectuar un control pel Delegat 
del Comitè de Competició Esportiva Balear, pel Delegat del Comitè Nacional Esportiu, o 
autoritat competent. Al retorn de l’amollada, es retornarà cada sobre al seu club 
corresponent. 

27.6. Les actes de solta han de presentar-se segellades i signades pel delegat federatiu 
designat a tal fi. En defecte d'això, i amb l'autorització Comitè de Competició Esportiva 
Balear, serà vàlid que les actes siguin segellades i signades per la guàrdia civil, o 
qualsevol organisme oficial (Ajuntament, policia, delegat d'esports o delegat federatiu) 
En la mateixa ha de figurar dia i hora de solta, i qualsevol observació si n'hi ha així com 
una foto de les coordenades del punt de solta (obtinguda per mitjans electrònics 
autoritzats per la Junta Directiva de la Federació ) amb una antelació màxima de 5 
minuts 

27.7.- Acta obertura i tancament de rellotges.- Haurà de reflectir tots els rellotges que 
prenguin part en el concurs. 
El tancament  i  obertura  de   rellotges   manuals  seran    en  períodes  de   24   hores, 
prèviament  fixats,  a la   mateixa  hora  i   tenint  com  a   referència  Ràdio    Nacional 
d'Espanya  
Per a la descàrrega de rellotges  automàtics  es fixarà  una hora inicial i final dins l'últim 
dia vàlid de comprovació. 
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Aquestes labors es faran en presència d'almenys 5 socis concursants i els horaris 
prevists tant dels manuals com dels automàtics, serà informat el Comitè 
de Competició Esportiva Balear per si volgués efectuar algun tipus de control 

Article 28.- L'incompliment de l'article 27 en algun dels seus apartats sera motiu de 
desqualificació o nul·litat del concurs afectat 

 

CAPITULO V.- DE LA INSCRIPCIÓ 

Article 29.1 .-Els coloms que s'inscriguin en els concursos hauran de portar l'anella de 
niu reglamentària que facilita la F.B.C. o en el seu cas d'aquelles federacions inscrites 
en la Federació Columbòfila Internacional. 

En els concursos valedors pel campionat de Balears, la participació de missatgers amb 
anelles de federacions diferents de la Balear podrà ser gravada amb una quota 
d'inscripció, similar al benefici obtingut per la F.B.C. en la venda de les seves anelles 

29.2.-. Serà nul·la la participació en qualsevol concurs de coloms sense anella, anella 
tallada o manipulada, o amb anella de països no reconeguts per la 
Federació Columbòfila Internacional 

Article 30.- Les inscripcions dels coloms es realitzaran en els impresos que els clubs o 
agrupacions de clubs posaran a la disposició dels seus afiliats, que seran els oficials de 
la F.B.C. (Mod. CN.1), o en el seu cas els elaborats pels programes informàtics, 
acompanyant el full d'inscripció que realitza el programa del programari del rellotge, 
que hauran de contenir com a mínim les especificacions del (Mod. CN.1.). 

Article 31.-  La participació podrà ser individual o col·lectiva, sent vàlida la participació 
de diversos columbòfils en un mateix colomar.  

Quant diversos columbòfils competeixin conjuntament, formant tàndem, hauran de 
realitzar un full d'inscripció únic (Mod. CN.1). 

 Igualment, i quan competeixin de manera individual, realitzaran un full d'inscripció 
per columbòfil (Mod. CN 1) 

Segons la forma de participació s'hauran de complir els següents requisits  

31.1.  Quan en un mateix colomar competeixin diversos concursants de manera 
individual, serà obligatori l'ús d'un rellotge comprovador per cadascun d'ells, que 
vindrà reflectit en l'imprès (Mod. CN 3), excepte en el cas 
dels comprovadors electrònics homologats que contemplin el poder participar diversos 
concursants amb un mateix aparell, emetent fulles d'encistellada i comprovacions 
independents per a cada participant 

31.2.- - Per cada llicència o llicències federatives es presentarà el seu cens anual, en el 
qual vindrà reflectit el domicili on està situat el colomar participant i coordenades 
geogràfiques corresponents. 
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31.3.-No podrà inscriure's cap colom que no estigui censat, vacunat o del qual no es 
pugui demostrar la seva propietat. Siguin aquests de caràcter social, associació de 
clubs, concursos especials, insulars, campionat de balears, o concursos nacionals. 
(veure articles 49, 50 i 51 relatiu als Censos del Reglament de Règim Interior) 

31.4. -Els columbòfils que s'inscriguin en conjunt formant tàndem en el (Mod. CN.1), 
han d'haver censat conjuntament, figurant  el domicili on està situat el colomer  

 

CAPÍTOL VI. - ANELLA MENT 

Article 32.- En el moment de la inscripció, els coloms seran proveïts d'anella de cautxú 
o material sintètic, ( rossor, als rellotges manuals) o un xips en els rellotges electrònics 
que proporcionarà exclusivament la F.B.C. 

32.1.- En el cas de rellotges de comprovació d'anella de concursos electrònica, la 
comissió d'encistellada comprovarà el número d'anella de niu, en el moment de la seva 
inscripció en el lector del club 

32.2.- Prèviament, a l’engabiament a cada anella de niu se li assignés una anella 
electrònica (xip) que romandrà inalterable al llarg de tota la temporada. 
A l'engabiï del primer concurs valedor per al campionat de Balears s'obtindrà un llistat 
d'equivalència per columbòfil d'anella de niu i anella electrònica assignada que 
s'exposarà en un lloc visible en el local d'encistellada de cada club. 
Una còpia d'aquesta relació s’enviarà a la F.B.C.  

Article 33.1.-del re-anellament de coloms. Els coloms participants en un concurs 
podran ser re-anellades amb una anella de cautxú (rossor) pel comitè esportiu 
organitzador o pel comitè de Competició Esportiva Balear. 

33.2.- els coloms amb rossor, re-anellades hauran de comprovar les dues 
anelles rossors en la mateixa càpsula. De fer-ho en càpsules diferents serà valida la 
comprovació de l'última càpsula. 

33.3 Els coloms amb xips podran també ser re-anellats amb una anella rossor de 
cautxú. En aquest cas poden donar-se dos supòsits: 

A).- Que en la normativa del concurs es contempli el re-anellat dels coloms i se doni un 
temps màxim per a comunicar el número de rossor als organitzadors del concurs.  

En aquest cas hauran d'habilitar un mínim de 2 telèfons i el temps mínim seria de 5 
minuts des de la comprovació. Serà valida la notificació feta per wasap.  
Els clubs organitzadors podran fixar un temps superior al mínim indicat anteriorment.  

D'efectuar-se la notificació fora del temps màxim autoritzat es prendrà com a hora real 
de comprovació l'hora de la trucada telefònica o wasap rebuda pel comitè 
organitzador 

B).- Que es fassi un control rutinari de re-anellat total o parcial d'un concurs, per a 
major seguretat, o per a verificació dels coloms participants, per part del comitè 
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0rganitzador o el comitè de competició esportiva balear, en aquest cas el concursant 
haurà de lliurar l'anella rossor al comitè corresponent el dia de l'obertura/descarrega 
del comprovador electrònic. 

Article 34..- El columbòfil concursant no podrà anellar els seus propis coloms ni estar 
informat del número secret de l'anella de cautxú, és a dir, no podrà ser membre de 
l'equip de treball mentre s'anellin els seus coloms. 

Article 35..- Els Clubs o Agrupacions de Clubs estan obligats a utilitzar les anelles de 
cautxú (rossors) y el Xips (anelles electrònica)  en bones condicions i subministrades 
per la F.B.C. 

Article 36..- Els encarregats de l'encistellament tenen l'obligació de verificar el número 
de cada anella de niu dels coloms que s'encistellin. I que compleixen amb les 
condicions mínimes de salut i altres requisits exigits per poder participar en el concurs. 

Article 37.1.- Tots els documents que es refereixen al concurs es guardaran segellats i 
en lloc segur sota la responsabilitat del Comitè de Concursos del Club o Agrupacions de 
Clubs Organitzadors. 

La verificació dels documents es farà públicament a l'hora i en lloc fixat, davant de, 
almenys, dos Delegats del Club o Agrupacions de Clubs Organitzadors. Després 
d'aquesta operació tot es guardarà segellat. 

 

CAPÍTOL VII.- ENGABIAMENT 

Article 38.1.- L’engabiament dels coloms s’ha de dur a terme obligatòriament al local 
social del club i/o agrupació de clubs organitzadors, llevat especial autorització del 
Comitè de Competició Esportiva Balear 

38.2.- A l'efecte de nombre de participants, aquells columbòfils que concursin com a 
tàndem i per tant presentin cens conjunt computaran com 1 sol participant. 

Els columbòfils que comparteixin instal·lacions/colomars o rellotge comprovador però 
participin de manera individual computaran  tants participants com censos presentats  

Els casos especials i/o atípics, seran resolts por Comitè de Competició Esportiva Balear 

Article 39.- Els coloms s’han d’engabiar en gàbies destinades a aquest fi. Las 
dimensiones de la cesta Standard son: 125 x 0,65 x 0,33 i les distribucions per gàbies i 
el numero màxim de coloms/gàbia son els següents: 

a) Etapes de engabiament o en solta en el dia: 30 coloms 

b) Etapes de una nit en la gàbia: 25 coloms 

c) Etapes de dues nits en la gàbia: 20 coloms  

d) Etapes de més de dues nits en la gàbia: 15 coloms  
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Article 40.- Les gàbies han de ser precintades a mesura que es completin. Es procurarà, 
en la mesura del possible, distribuir els coloms dels concursants entre les gàbies 
preparades, evitant que tots els coloms d’un columbòfil viatgin en una sola gàbia.  

El precinte amb el que s’han de precintar les gàbies serà el que distribuirà la R.F.C.E., a 
traves de la Federació Balear 

Article 41.1.- Es precintaran totes les portes y el número de precinte s’ha d’anotar al 
costat del nº de gàbia del imprès CN4.  

41.2.- El fet de que una cistella vagui sense aquest precinte serà motiu de suspensió 
provisional del concurs per al club i/o agrupacions de clubs. Es revisarà la gàbia per 
verificar que hi són tots els coloms relacionats en CN5. 

Si no falta cap colom o en falten un o més coloms, verificaran els precintes de la resta 
de gàbies de l'expedició i del resultat se aixecarà acta, on faran consta els coloms que 
estant relacionats en el model CN5, no estiguin físicament a la gàbia i se informarà al    
Comitè de Competició Esportiva Balear serà qui autoritzi o no la celebració del concurs. 

Els coloms que efectuada la revisió no estiguin presents en el moment de l’amollada, 
seran desqualificats per aquest concurs. 

El Comitè de Competició Esportiva Balear podrà revisar en qualsevol moment les 
gàbies participants en qualsevol concurs que es realitzi sota la llicència de la FCB 

Article 42.- Quant els coloms engabiats estiguin dins un local, o restin dins un camió 
seran vigilats fins a la seva partida. 

Article 43.- Amb la finalitat d'evitar possibles contagis, no podran ser encistellades els 
coloms, que demostrin símptomes de malaltia 

 

CAPÍTOL VIII.- TRANSPORT DELS COLOMS  

Article 44.- Les agències de transport escollides pels clubs i/o agrupació de clubs, 
s’hauran de sotmetre estrictament a les instruccions i control del Comitè de 
Competició Esportiva Balear.  

Article 45.- Els clubs i/o agrupació de clubs organitzadors, han de contractar pel seu 
transport a un conboier escolta que estigui en possessió de la llicència facilitada per la 
Federació  

Article 46.- El conboier ha de cuidar a tots els coloms que se li han confiat (beure, 
menjar, etc.), està obligat a respectar totes les instruccions donades pel club 
organitzador, col·laborant amb el delegat federatiu en les tasques de control de 
l’amollada. 

La falta de col·laboració o destorbar de forma manifesta aquesta tasca de control serà 
causa de retirada de la llicència al comboier. 
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Article 47.- Els coloms no podran ser abandonats per el conboier al que se li hagi 
confiat aquesta missió. 

47.1.- Està estrictament prohibit escoltar o amollar coloms de persones o clubs no 
afiliats a la Federació Balear.  

Seran responsables de les remeses no autoritzades que es facin juntament a les 
expedicions que siguin confiades i són susceptibles de sancions disciplinàries. 

S'entenen per remeses no autoritzades, aquelles compostes per coloms no anellats, de 
socis sense llicència, clubs no adscrits a la Federació Balear o gàbies de coloms que no 
participin en el concurs. 

Article 48.-  Des del lloc d’amollada comunicarà telefònicament l’hora exacta a 
l’encarregat de l’organització i una captura de pantalla de la ubicació exacta del punt 
de solta, pel mitja que preveient hagi fixat el comitè de competició esportiva 

 
CAPÍTOL IX.- EXPEDICIÓ I AMOLLADA 

Article 49.1.- L'hora oficial serà donada per Ràdio Nacional d'Espanya i també pels 
dispositius automàtics de la Companyia Telefònica, se ha de fer  constar en la llista de 
comprovadors  (model CN3) quin de tots dos s'utilitza 

49.2.-Les hores de sortida i posta del Sol s’agafaran del calendari astronòmic de 
l’observatori de Madrid, considerant-se hàbils pel vol totes les hores menys les 
nocturnes, sent aquestes les compreses entre 30 minuts desprès de la posta del sol del 
dia de l’amollada, i 30 minuts abans de la sortida del sol del dia següent, 

Article 50.1-. Totes les amollades de coloms missatgers amb finalitat esportiva dels 
clubs o agrupacions d’ aquests, s’hauran d’efectuar amb el corresponent permís 
d’amollada.  

50.2.-l'expedició estarà acompanyada del corresponent permís d’amollada signat pel 
president o vicepresident de la Federació, acta de solta per duplicat (model CN2), un 
exemplar del full d'inscripció, model CN1 de cada colomar, llistat de precintes per 
cistella (model CN4), llistat de coloms per cistella (model CN5) i informe del «prim» de 
solta (model CN6) 

Article 51.1.- En arribar al punt de solta, el conboier acompanyant verificarà si falta 
alguna cistella o si detecta qualsevol anomalia o infracció. 

51.2.- Aquesta operació es renovarà en el moment de la solta i no donarà l'ordre de la 
mateixa fins a verificar que es compleixen els requisits necessaris per a realitzar-los. 

51.3.-Tota anomalia haurà de ser comunicada per mitja mes ràpid possible, a la 
comissió organitzadora que prendrà la decisió, d'acord amb les circumstàncies. Si les 
mateixes ho exigissin, podran ordenar el retorn dels coloms i decidir l'anul·lació del 
concurs 
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Article 52- Quan les condicions meteorològiques ho aconsellin, l'hora de solta podrà 
ser demorada a criteri del responsable de solta, i es donarà coneixement al Comitè 
de Competició Esportiva Balear 

Article 53.- Qualsevol infracció del que es disposa en aquest capitulo IV, serà motiu de 
desqualificació i nul·litat del concurs i es donarà compte al Comitè 
de Competició Esportiva Balear que procedirà a l'obertura del corresponent expedient 
informatiu. 

 
 
CAPÍTOL X.- TERMINIS DE CONTROL 

Article 54.- S’estableix com a terminis hàbils de control els següents:  

54.1. Concursos de velocitat i mig fons: dia de l’amollada i el següent.  

54.2. Concursos de fons: dia de l’amollada i els dos següents.  

54.3. Concursos de gran fons: dia de l’amollada i tres més. . 

54.4.-En tot cas, els concursos es consideraran tancats una vegada que s’hagi 
comprovat el percentatge establert per a cada modalitat dels coloms inscrits que s’ha 
d'incloure en les bases/normativa del concurs 

55.5- Aquests terminis podran ser modificats ( en més o en menys) pels clubs o 
agrupacions d'ells, en les normes particulars dels concursos que organitzin, sempre 
que aquestes normes hagin estat aprovades per les seves assemblees i confirmades 
per l'assemblea de la F.B.C, previ informe del Comitè de Competició Esportiva Balear 

 
CAPÍTOL XI.- DELS RELLOTGES COMPROVADORS 

Article 56.- Els rellotges comprovadors autoritzats pels concursos seran els dels 
sistemes acceptats per les respectives comissions de concursos, baix la seva exclusiva 
responsabilitat. Així mateix, la Federació, previ informe del Comitè Esportiu Balear, 
podrà veta a nivell de Comunitat Balear l’ús d’aparells que no reuneixin les condicions 
de garantia.  

Article 57.- Se s'estableixen les següents prescripcions per a la utilització dels 
rellotges comprovadors 

57.1.-Tots els comprovadors a utilitzar en un mateix concurs, hauran de posar-se en 
marxa simultàniament una vegada precintats, a excepció dels electrònics i mecànics 
automàtics que, per les seves característiques especials i funcionament continu, poden 
ser objecte d'una reglamentació concreta per part de les comissions de concursos 
corresponents, havent de notificar el sistema adoptat al Comitè 
de Competició Esportiva Balear. 

 La font de referència per a la posada en marxa, pot ser Radi Nacional o la Companyia 
Telefònica, una vegada triada qualsevol d'elles, es mantindrà la seva exclusiva 
utilització per a tots els controls posteriors que també hauran de ser simultanis.  
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La data i hora de la posada en marxa, control i obertura de rellotges manuals y la 
captura de dates del rellotges automàtics, serà donada a cada Club o Agrupació de 
Clubs pel Comitè de Competició Esportiva Balear 

57.2.- L'obertura de rellotges serà com a màxim 24 hores després de finalitzat el 
concurs i haurà de realitzar-se en presència de la comissió de concurs. Tots a la 
mateixa hora prèviament fixada. 

57.3 Si en els controls reglamentaris dels rellotges manuals s'observen avançaments o 
retards en els comprovadors, els avançaments no es tindran en compte, i els retards si 
s'afegiran en la part proporcional corresponent. Així mateix, quedarà anul·lada la cinta, 
des de l'últim control correcte en davant de qualsevol comprovador que es pari. 
Conseqüent amb l'anterior, qualsevol comprovació situada en un lloc de la cinta fins al 
qual no s'hagin produït anul·lació i existeixi un control posterior dins de les variacions 
permeses respecte del control anterior, serà vàlida, encara que després del control 
posterior a la mateixa es produeixin incidències d'anul·lació. La presentació 
del comprovador del precintat o amb signes de manipulació, donarà automàticament 
lloc a l'anul·lació total de la cinta sense necessitat de llegir-la i sent susceptible de 
sanció disciplinària 

57.4.- Tot comprovador manual una vegada efectuada la posada en marxa per al 
concurs, haurà de quedar en disposició d'utilitzar la casella número u del tambor. 
Els comprovadors que per la seva fabricació no puguin complir amb el requisit anterior, 
en els quals apareix la casella número dos després de la posada en marxa, la casella 
número u serà anul·lada per mitjà d'un tap, fent-se constar està incidència en la relació 
de comprovadors i els seus usuaris (Mod.cn.3) 

57.5.-. Tot columbòfil és lliure d'utilitzar dos comprovadors , si utilitza els manuals, per 
a un mateix concurs. El segon s'utilitzarà solament com a complement o aparell de 
socors en cas d'haver de comprovar molts coloms o fallida del primer, la seva 
utilització serà successivament, excepte els rellotges en què es realitza la seva obertura 
connectats a través de sistema informàtic. Els columbòfils d'una mateixa zona podran 
usar un d'aquests aparells de socors en un lloc públic. En el cas que un comprovador es 
pari, es podrà comprovar en un altre rellotge d'un columbòfil pròxim amb 
l'autorització d'aquest 

57.6.- En el cas d'aturat o fallida d'un comprovador manual, pot ocórrer que per haver-
se efectuat algun control, contingui comprovacions vàlides anteriors al control, i altres 
que, posteriorment a l'últim control no ho siguin, havent de triar el columbòfil entre 
obrir el rellotge, anul·lant automàticament totes les comprovacions que conté i 
comprovar-les de nou en el comprovador de socors, amb el que passaran a ser totes 
vàlides a la nova hora de comprovació, o bé no des precintar el comprovador avariat 
amb el que les comprovacions vàlides que contingui seran efectives a l'hora en què es 
van produir; però quedaran anul·lades les següents a l'últim control 

  
Article 58.- -En el cas de comprovadores manuals parcialment il·legibles es procedirà 
com segueix: - 
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58.1. --Segons il·legibles: la lectura dels minuts haurà de fer-se al minut superior a 
l'imprès. 
Exemples: La impressió 10 h. 14' --'', cal llegir: 10 h. 15' --''. – 

58.2.- Minuts il·legibles: la lectura es farà a l'hora superior a la impresa, si no hi ha a 
continuació altres comprovacions vàlides, o a l'hora de la següent comprovació. 
Exemple: La impressió 10 hores --' 10'', si no hi ha una altra comprovació després 
d'aquesta, es llegirà 11 hores --' 10''. – 

 
58.3.-Hora il·legible: la lectura de l'hora només podrà fer-se: 

A). - Amb la primera comprovació llegible següent a les il·legibles. 

B). - A l'hora immediata inferior si la xifra de minuts de la comprovació il·legible és 
superior a la de comprovació següent. 

C).- Si no hi ha comprovacions següents amb la il·legible, es llegirà la immediata 
anterior a la de control en el local social. 

EXEMPLES. 

PRIMER CAS: 

Comprovació amb hora il·legible: -- h 10' 40'' 
Comprovació següent: 10 h 20' 30'' 
Comprovació L. Social: No interessa 
Lectura que ha de fer-se: 10 h 10' 40' 
 

SEGON CAS: 
Comprovació amb hora il·legible: -- h 10' 40'' 
Comprovació següent: 10h 02' 40'' 
Comprovació L. Social: No interessa. 
Lectura que ha de fer-se: 9h 10' 40'' 
 

TERCER CAS: C 
comprovació amb hora il·legible: -- h 10' 40'' 
Comprovació següent: -- h --' --'' 
Comprovació L. Social: 20 h 00' 00'' L 
lectura que ha de fer-se: 19 h 10' 40'' 
 

58.4.-Comprovacions TOTALMENT IL·LEGIBLES: Les comprovacions seran portades a 
l’hora de control en el local social 

58.5.- Quan un colom torni sense anella de control, es podrà presentar a la Comissió 
de Concursos quan estigui constituïda, sent vàlida la comprovació que es faci a l'hora 
de presentació davant aquesta Comissió, sempre que aquest colom porti una 
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contrasenya que la identifiqui sense cap dubte com a participant en el concurs 

Article 59.-- De produir-se canvis en el Reglament Esportiu Nacional, en relació a les 
comprovacions parcialment llegibles , a l'articulo 58 d'aquesta reglament,  
s'incorporessin automàticament a aquest article, per acord de la Junta Directiva de la 
Federació sense necessitat de sotmetre-ho a l'Assemblea General Federativa. 

Article 60.- Comitè de Competició Esportiva Balear designaran els Clubs (clubs seus) en 
els quals es procedirà al tancament i obertura dels comprovadors d'aquest club i dels 
quals per tenir menys de cinc participants se'ls ordeni acudir allí.  

Article 61.- A més de les operacions normals de control, podran donar-se també les 
tres circumstàncies següents: 

61.1.- CAS DE RELLOTGES MECÀNICS AMB ORDENADOR-MATRIU Poden utilitzar-se 
també rellotges mecànics, entrant manualment les comprovacions de cada rellotge en 
l'ordenador rellotge matriu, prèvia rectificació de l'hora de comprovació, segons 
l'oscil·lació haguda en cada rellotge. Sortirà una fulla per rellotge equivalent a la cinta i 
es podrà obtenir la classificació del concurs com si es tractara de rellotges automàtics 

61.2.- CAS DE RELLOTGES AUTOMÀTICS AMB RELLOTGE MATRIU Poden fer-se 
els tocs de tancament i obertura d'acord amb l'horari prèviament acordat. Es 
calcularan les oscil·lacions d'acord amb les hores de funcionament de cada 
rellotge comprovador, modificant els horaris de comprovació, per càlcul proporcional, 
o bé utilitzant les taules que a aquest efecte facilitarà la F.B.C 
 

61.3.- CAS DE RELLOTGES ELECTRÒNICS El Comitè de Competició Esportiva Balear 
queda facultat per a l'homologació de marques i sistemes, d'acord amb les decisions 
preses sobre aquests aparells per la Federació Columbòfila Internacional. 

 

CAPÍTOL XII.- CONTROLS DELS RELLOTGES  COMPROVADORS  

Article 62.1.- Els Comitès Esportius revisaran els rellotges comprovadors manuals 
abans d’iniciar-se els concursos i seran retirats els que no compleixin les condicions 
mínimes de garantia.  

62.2.-.- Aquesta revisió consistirà com a mínim a verificar les següents practiques:  

- Aparell perforador:  Verificar si el tancament i perforació funciona perfecte i 
eficaçment, en l’obertura i tancament de la tapadora. – 

- Control de l’aturada de tancament. Aquest no pot ser lliurat mes que damunt del 
punt 0 del tambor. 22 

- Anotació en un registre especial dels números de vidre, tapadora i aparell.  

- Agafar la diferencia d’hora, desprès de 24 hores de funcionament.  
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- Aparell impressor: Verificar si el mecanisme de perforació de la cinta funciona 
correctament.  

- Verificar si el tambor no gira fins desprès de sentir el tret, en aquest cas l’aparell ha 
estat manipulat.  

- Canviar tots els vidres que no s’adaptin be, controlant el número.  

 - Verificar la diferencia d’hora, desprès de 24 hores de funcionament.  

- Una vegada preparat, girar l’aparell amb el tambor cap per avall, provant de 
desplaçar-lo amb l’ajuda d’un dit o altre objecte.  

 - Al fer córrer l’agulla dels minuts, aquesta ha de fer una forta resistència, si no es així 
ha de ser revisat 

- verificar que las pizzes que ampraran el precinto no se poden lleva des de l exterior   

- verificar que la impressió de las comprovacions en la cinta es perfectament llegible 

62.3 en els aparells automàtics, es verificarà en obrir-los quedin esborrades totes les 
classificacions.  

 

CAPÍTOL XIII.- ANUL·LACIÓ DE COMPROVACIONS EN RELLOTGES 
MANUALS 

 
Article 63  Es consideraran nul·les les comprovacions: 

a) Quan el comprovador es presenti aturat s'anul·laran les comprovacions     
següents a l'últim control vàlid..  

b) Quan l'anella no aparegui dins del comprovador en una càpsula, en un estoig 
metàl·lic o en una pinça anella; excepte en els rellotges de tancament de 
seguretat, homologats així per la R.F.C.E. 

c) Quan l'anella aparegui amb càpsula oberta col·locada cap amunt o part exterior 
del rellotge; aquesta comprovació serà portada deu segons més tard de la 
següent si aquesta, està feta en forma reglamentària. Si no hi hagués 
comprovació posterior es tindrà per feta l'hora del control del rellotge en el 
local social. 

d) Tota comprovació sense anella queda anul·lada. 
e) Quan la comprovació estigui feta amb anella de control no registrada en la 

documentació del concurs, es considerarà en blanc i anul·lada. 
f) Quedaran anul·lades totes les comprovacions contingudes en el rellotge en els 

següents suposats: 
- Quan l'aparell es presenti sense precinte, o quan el mateix est alterat o 
trencat, encara que no presenti senyals d'haver estat obert amb anterioritat 
-Quan la cinta de paper es presenti trencada o separada. 
- Quan el comprovador present indicis que puguin permetre la introducció d'un 
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objecte qualsevol en el seu interior. 
- Quan el comprovador es presenti sense cristalls de protecció de l'esfera o els 
seus mecanismes. 
- Quan la cinta del comprovador no registri els controls establerts, de seguretat, 
tancament i obertura. 
- Quan el comprovador hagi estat usat en lloc diferent del qual consti en el full 
d'inscripció, sense estar autoritzat per la comissió de concurs. 

 
CAPÍTOL XIV.- UTILITZACIÓ DE LA ANELLA ELECTRÒNICA. -  

Article 64.-   Els socis poden fer ús del sistema de comprovació de coloms missatgers 
amb anella electrònica. Els equips electrònics hauran d'estar homologats per la F.B.C 
o RFCE., tenint com a components bàsics: 

• Software i equip de la societat columbòfila. 
• Anelles electròniques.  
• Rellotge i instal·lacions a casa del columbòfil 

Article 65.- La correlació és la relació establerta entre el codi de l'anella electrònica i 
l'anella de niu oficial del colom. 

 Aquesta relació està carregada en el comprovador electrònic per mitjà d'un 
engabiament  o equip de club homologat per la F.B.C.  

La labor d'adjudicar a cada  colom  el seu   corresponent  anell  electrònic només es pot 
efectuar sota la supervisió  de  la  Federació,  Delegació o  Club degudament autoritzats 
pel Comitè de Competició Esportiva Balear. 

A l'engabiï del primer concurs valedor per al Campionat de Balears, una còpia de la 
fulla de registre de la correlació de cada columbòfil que desitgi participar amb aquesta 
mena de rellotges, estarà exposada en el local social i una segona custodiada pel 
Comitè organitzador 

Article 66- L'engabiï electrònic dels coloms només es pot efectuar amb un equip 
homologat per la F.B.C. Durant el procés de engabiï, el procés estarà degudament 
fiscalitzat pel Delegat de la Comissió de Concursos que procedeixi. 
En el moment de la posada en marxa de l'equip d’encistellament, la qual se sincronitza 
automàticament amb el rellotge-matriu o (GPS). Aquest rellotge-matriu està proveït 
d'una pantalla que permet la lectura del dia i hora, sent l'hora que ha de quedar 
gravada en el rellotge que té previst engabiar els coloms amb anells electrònics. 
Es podrà efectuar diversos concursos en el mateix rellotge, sempre que es procedeixi a 
realitzar l'encistellada completa amb impressió de CN-1 per cada concurs. 
En el moment de la connexió d'un aparell en l'equip de engabiï, han d'aparèixer en la 
pantalla del rellotge les dades del columbòfil. L'encarregat de l'encistellada ha de 
controlar l'exactitud de les dades. 

L'equip d'encistellada sincronitza automàticament el rellotge intern d'un aparell a 
partir del moment en què aquest es connecta. En el moment de l'encistellada, l'aparell 
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de l'aficionat indica el dia i hora. El columbòfil deu únicament assegurar-se que el seu 
rellotge marca l'hora exacta comparant-la amb la del rellotge-matriu. 

L'engabiï es realitza mantenint el colom amb l'anella electrònica damunt de l'antena 
En la pantalla de la instal·lació d'encistellada apareix l'anella d'identificació del colom 
(anella de niu). El colom no pot ser encistellada fins que la persona encarregada de 
l'encistellada hagi comprovat amb exactitud el número d'anella i que ha de coincidir 
amb el mateix número cantat pel responsable de posar els coloms sobre l'antena del 
club. Cap columbòfil podrà posar en l'antena els seus propis coloms, havent de 
romandre com a mínim a un metre de distància quan s'encistellin els seus.  

Quan tots els coloms d'un columbòfil hagin estats engabiats, s’imprimirà la llista 
d'encistellada, que realitza el programa del rellotge. Aquesta llista reflecteix les dades 
del rellotge i els detalls dels coloms encistellats. 

Només després d'haver-hi imprès aquesta llista d’engabiament es podran introduir les 
dades en un PC i haurà de quedar la llista sota la custòdia del Delegat de la Comissió de 
Concursos. El Comitè Esportiu corresponent, podrà realitzar les comprovacions 
pertinents entre el full d'inscripció del concurs i la fulla de correlació del registre inicial 
que es detalla a l’article 65. 

 Serà vàlida la participació de diversos columbòfils amb un mateix rellotge electrònic, 
sempre que, cada columbòfil compti amb una base de dades independent 
(llicència, columbòfil, coloms i correlació-xips coloms), creada en el seu club de 
participació i compatible amb el rellotge a utilitzar. 

Article 67.- En el moment de les comprovacions, les antenes instal·lades en els 
colomars han d'estar connectades al comprovador. El sistema d'instal·lació de les 
antenes és com a continuació es descriu i si l'antena està instal·lada en l'exterior del 
colomar, la distància entre la part interior de l'antena i l'entrada no pot ser superior als 
35cms 
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La comprovació electrònica haurà de ser efectuada en el colomar, no podent tornar el 
colom a l'exterior, una vegada registrada. 

Només els rellotges homologats per la F.B.C. podran ser utilitzats per a comprovar. En 
el moment de les comprovacions, les antenes col·locades en el colomar han d'estar 
connectades al comprovador. 

Article 68.- Només es pot procedir a l'obertura dels comprovadors d'anelles 
electròniques utilitzant l'equip d'encistellada homologada per la F.B.C. 
El procediment següent serà degudament fiscalitzat per la comissió de concursos 
corresponent: 
En el moment de la posada en marxa de l'equip d'encistellada se sincronitzarà 
automàticament amb el rellotge-matriu (GPS). Aquest rellotge-matriu compta amb una 
pantalla en la qual apareixen dia i hora. Quan un aparell es connecta a la instal·lació 
d'encistellada, les dades del columbòfil apareixen en la pantalla. La persona 
encarregada d'aquesta tasca ha de controlar l'exactitud d'aquestes dades. + 
La captura de les dades del rellotge comprovador del columbòfil s'efectua 
automàticament en connectar-lo a l'equip d'encistellada. 
Després de la captura de dades, s'imprimeix una llista de les comprovacions en la qual 
apareixen les dades del columbòfil, del rellotge, de la instal·lació d'encistellada i una 
llista dels coloms registrats per ordre de comprovació i les seves corresponents anelles 
de niu en correlació amb l'anell electrònic que haurà de ser igual a la llista de 
correlació de registre inicial. Només després d'haver-hi imprès aquesta llista, es poden 
traspassar les dades a un PC. 

Article 69. - Els components de l'equip, hauran d'estar degudament custodiats per la 
comissió de concursos corresponent, els següents components segons els rellotges 
homologats per la F.B.C. 

• Atis Top (Benzing): La clau vermella que dóna accés a l'encistellada i al registre dels 
xips en el rellotge. 
• Tipex: Modulo tipes-màster on es produeix la lectura del xip en el club i que està 
connectat al G.PS 
• Tauris: Base lectora on s'acobla el rellotge a les encistellades i als registres inicials en 
el rellotge. Unikon: Rings.marker on es produeix la lectura en el club per a la seva 
encistellada i inscripció dels coloms en el rellotge. 
 

Article 70 Quan un colom s'engabia electrònicament en un concurs per al qual 
l'organitzador ha imposat la comprovació per telèfon, el colom serà anellat amb una 
anella de cautxú. El número de l'anella de cautxú serà transmès per telèfon a qualsevol 
dels punts de control designats a aquest efecte i el propietari-concursant, disposarà 
d'un termini mínim de 5 minuts per a comunicar la comprovació. 
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CAPÍTOL XV.-  LA CLASSIFICACIÓ 

Article 71.-  A efectes de classificació, les velocitats, es contaran per el resultat de la 
distància des del lloc d’amollada al colomer i el temps invertit, aplicant la formula de 
Velocitat= espai/temps 

Article 72.-  Les classificacions dels concursos contindran, com a mínim, les següents 
dades: 
a) Data i nombre de coloms inscrits. 
b) Punt de solta i distància al colomar participant més pròxim. 
c) Nom i cognom de cada columbòfil. 
d) Dades de cada colom classificat (número i any). 
e) Distància al colomar. 
f) Velocitat de cada colom classificat. 
g) Club al qual pertany cada colom. 
h) Designació dels coloms comprovats. 
i) Dia de comprovació 

Article 73.-la inscripció d'un columbòfil en un concurs oficial (mitjançant la seva 
signatura en el model C.N.1) suposa l'autorització expressa perquè les dades que 
figuren en l'article 72 apareguin en la Classificació del concurs i puguin publicar-se en 
qualsevol mitjà d'informació o comunicació, la pàgina web del club i de la Federació 
Nacional o Balear, així com la resta de canals de difusió, per a general informació a tots 
els socis o la promoció de la columbòfila. 

Article 74.1- -Les classificacions es redactaran usant ordenadors o computadores, per a 
això cada club o agrupació de clubs remetran a la F.B.C. tota la documentació de cada 
concurs, no més tard de 48 hores d'haver finalitzat aquest. 

74.2.-. Quan les classificacions generals dels concursos es realitzin per columbòfils que 
hagin participat en el concurs, aquestes hauran de venir confirmades per tres 
membres del Comitè esportiu del club o agrupacions d'ells. 

74.3.- No seran vàlides les classificacions  dels  concurso s que  no reflecteixin les dades 
especificades en l'article 72 
 

74.4.- Els resultats rebuts en la F.B.C tindran la consideració de classificacions 
provisionals de la competició. 

Tota reclamació contra els resultats  provisionals  haurà  de  ser  presentada  per  escrit 
davant la comissió de concursos organitzadora.  

El termini  màxim de  reclamació  és  de  15  dies naturals, després de la seva publicació 
oficial.. 

 

74.5.-El Comitè Esportiu organitzador té un termini de 15 dies  naturals per a contestar 
al soci recurrent. De no rebre contestació en aquest termini, el soci recurrent, podrà 
dirigir-se al Comitè de Competició Esportiva Balear, per exposar la seva reclamació que 
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es farà mitjançant escrit, degudament signat en un termini màxim de 15 dies naturals, 
a comptar des del dia següent d'haver expirat el termini del club a contestar. 

 
74.5.-Contra les resolucions del comitè esportiu del club o agrupacions d'ells, cap 
recurs davant el Comitè de Competició Esportiva Balear, en un termini de 15 dies 
naturals damunt les reclamacions que poguessin realitzar-se contra els resultats i 
classificacions provisionals que resultin de les actes de solta i dels informes 
complementaris que poguessin emetin els Delegats, Jutges-Àrbits Esportius. 

Igualment resoldrà sobre les reclamacions, al·legacions, informes i proves que 
presentin els interessats dins del mateix termini, sobre qualsevol incident o anomalia, 
amb motiu o ocasió d'una competició oficial. 

-A la recepció d'una reclamació prevista en aquest article, el Comitè 
de Competició Esportiva Balear, contactarà amb el club o agrupacions de clubs per 
recaptar tota la documentació i obertura del corresponent  expedient informatiu, 
resoldrà en el termini màxim d'un mes. 

De necessitar ampliar aquest termini de 30 dies haurà d'indicar els motius en una acta 
emesa a aquest efecte, informant de les proves pendents de realitzar que li impedeixin 
donar la resolució requerida. 

74.6.- Els resultats provisionals que no hagin estat objecte de reclamació en termini 
seran considerats definitius. 

 

CAPITUL.- XVI  RECUPERACIÓ DELS COLOMS MISSATGERS 

Article 75.-Tot soci és responsable de la recuperació d'un colom de la seva propietat 
que s'hagi extraviat. Veure article 48 al 55 del reglament interior. De no fer-ho el soci, 
la F.B.C. procedirà a la recuperació d'aquest colom, sent les despeses que això ocasioni 
a càrrec del propietari, així com multa de 200 euros 

Article76.1.- La F.B.C., per si, a través de les Comissions Insulars, Clubs o Agrupacions 
de Clubs organitzadors de concursos, establirà protocols i afavorirà la recuperació de 
tots els coloms extraviats.                      .                                                     
 

 76.2.-Tot colom recuperat, abans de retornar-lo al seu propietari, es prendrà nota, i es 
farà una  relació d'aquests, fent constar les dades completes de l'anella, el club al 
qual pertany i lloc de recuperació. 

S’enviarà una còpia a la F.B.C que portarà el control de coloms recuperats; A mes, serà 
marcat amb la paraula “recuperat” en les plomes de l'ala o en la cua, i cal atenir-se al 
que disposa l' article 55.1 del regim interior per participar en concursos posteriors. 

Article 77.-El concurs en el que el colom es va extraviar,  serà esborrat del seu historial 
esportiu i no computarà a efectes de puntuacions o concurs fet 
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77.1.- S'admetrà que un colom recuperat prengui part en exposicions o altres actes de 
promoció columbòfila 

 

CAPITOL XVII.- DEL COMITÈS ESPORTIUS   

Article 78.- DEL COMITÈ DE COMPETICIÓ ESPORTIVA. Correspon al Comitè de 
Competició Esportiva Balear el control de tots els concursos organitzats pels seus 
afiliats (article 1) quedant expressament facultat per intervenir mitjançant delegats en 
qualsevol tasca de desenvolupament del concurs: engabiament, amollada dels coloms, 
tancament i obertura dels rellotges, per mitjà de tots els controls que trobi oportuns.  

78.1.- El Comitè de Competició Esportiva, a través dels seus membres, o la persona en 
qui delegen (delegat d'origen i delegat del punt de solta), tindrà plena capacitat de 
revisió, control i modificació de cadascuna de les expedicions, havent d'acatar 
qualsevol indicació del mateix o modificació que s'indiqui, sent la màxima autoritat en 
la realització i desenvolupament de cadascuna de les proves puntuable 

78.2 El Comitè de Competició Esportiva Balear, podrà delegar les seves funcions de 
fiscalització d'encistellades i/o soltes, en els columbòfils que estimi, havent d'estar 
aquests informats de tot lo referent a reglaments i normatives 

Article 79.- DELS COMITÈS ESPORTIUS INSULARS. – 

79.1.- A les Illes d’Eivissa i Menorca es constituiran comitès esportius insulars on 
estaran representats tots el club de cada illa.  

Cada club designarà 2 o 3 representant (igual per cada club), un dels quals serà el 
president del club que es membre nat. El restants seran anomenats per la directiva de 
cada club. En cas de força major el president del club, podrà ser substituït pel 
vicepresident 

De entre ells, el president de la Federació nomenarà  un president de la comissió 
insular que serà membre del comitè de competició esportiva balear i membre també 
de la Junta Directiva Federativa. 

79.2.- A l’Illa de Mallorca, està constituït el Club Grup Mallorca, que agrupa actualment 
a tots el clubs de Mallorca, i que té personalitat jurídica i estatus propis.   

Sempre que tots els club de Mallorca estiguin integrats en el Club Grup Mallorca, 
tendrà les mateixes atribucions que el comitès esportius insulars.  

79.3.-De canvia l’indicat en el punt 79.2 se constituirà una Comissió Insular de Mallorca 
en les mateixes condiciones que el resta de les Illes i que s’indican al punt 79.1 

Article 80.-  Una vegada constituïts els comitès insulars, aquests seran ratificats pel 
president de la Federació i formaran part dels òrgans de govern federatius. 

A les Illes que aquest Comitès Insulars no estigui anomenat assumirà les funcions el 
Comitè de Competició Esportiva Balear.  
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 Article 81.- Correspon als Comitès Insulars i al Comitè de Competició Esportiva Balear 
resoldre totes les incidències dels concursos columbòfils, sent les seves resolucions 
d’obligat compliment.  L’aplicació de la disciplina esportiva correspon al comitè 
esportiu insular 

Article 81.- Les resolucions del Comitè Esportiu Insular de cada Illa, és poden recórrer 
davant el Comitè de Competició Esportiva Balear, en un termini màxim de 15 dies 
naturals d’haver-se rebut la notificació.  

Les resolucions del Comitè de Competició Esportiva Balear, es poden recórrer davant 
del Comitè d’Apel·lació dins del termini màxim de 10 dies hàbils d’haver-se rebut la 
notificació. 

La resolució del Comitè d’Apel·lació esgota la via federativa. Contra les seves 
resolucions, es pot interposar recurs davant el Tribunal Balear d’Esport en un termini 
màxim de 10 dies hàbils.  

Article 82.-La interposició dels diferents recursos no eximeix del compliment de la 
sanció posada, a no se que hi hagi acord exprés del Comitè Superior que suspengui l' 
execució  de la resolució impugnada, si havia estat sol·licitada a l’escrit recurrent.  

 

TÍTOL II 

CAMPIONAT DE LES ILLES BALEARS DE 
COLUMBOFÍLIA  

 
CAPÍTOL XVIII.-NORMES GENERALS  

Article 83.-  La Federació Balear de Columbofília organitzarà el Campionat de les Illes 
Balears per fomentar l’activitat esportiva dirigida als seus afiliats. Els drets 
d'organització de les competicions i activitats del campionat de les Illes 
Balears podran ser objecte d'explotació publicitària per part de la F:B:C: 

Article 84.- L’organització, control, seguiment, revisió i proclamació de resultats 
correspon al Comitè de Competició Esportiva Balear   

-El Comitè de Competició Esportiva Balear podrà delegar en els clubs i/o agrupacions 
de clubs, comissions insulars o club Grup Mallorca  l’organització del Campionat de les 
Illes Balears, baix la seva supervisió.  

Article 85.-  Donades les peculiaritats geogràfiques de la nostra Comunitat Autònoma 
les curses seran d’àmbit Insula o Interinsular. 

85.1.-Les distintes Illes, podran tenir, diferents punts d’amollada. (Curses Insulars) Tots 
els clubs d’una mateixa Illa hauran de  fer la cursa conjuntament.  
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85.2-El Comitè de Competició Esportiva Balear coordinarà les distintes amollades, 
anomenarà a cada Illa un cap d’amollada (escoltats els presidents dels clubs), qui 
compartiran la responsabilitat en l’amollada.  

85.3.-Les curses Interinsulars són aquelles en les que poden participar tots els afiliats 
de la Comunitat de les Illes Balears conjuntament. La Junta Directiva, escoltat, el 
Comitè de Competició Esportiva Balear, pot acorda la celebració d’una, o més curses, 
el mateix dia i a la mateixa hora d’amollada que podrà, o no, ser valedora per 
Campionat de les Illes Balears. 

Article 86.- La Federació Balear de Columbofília es reserva el dret d’intervenir les 
curses mitjançant els membres de la Junta Directiva i/o del Comitè de Competició 
Esportiva Balear; o per delegats nombrats a l’efecte. 

CAPÍTOL XIV NORMES DE PARTICIPACIÓ  

Article 87.- Per poder prendre part en el Campionat de les Illes Balears, s’hauran de 
complir les normes establertes per la directiva o comissió de concursos dels clubs i/o 
agrupacions de clubs en que concursin, sempre que hagin estat aprovades per la F.B.C.  

87.1.- Podran participar tots els columbòfils que tinguin vigent la seva llicència 
esportiva anual i estiguin al corrent de pagament als seus clubs i/o agrupacions de 
clubs.  

87.2.- La participació en el Campionat de les Illes Balears s’haurà de fer a nivell de club 
i/o agrupació de clubs. Correspon als clubs facilitar la participació dels seus afiliats al 
Campionat de les Illes Balears.  

87.3.- Els socis que pertanyin a un club que no organitzi les curses del Campionat de les 
Illes Balears, podran canviar lliurament la seva llicencia a un altre club que si els 
organitzi.  

Article 88- Els Clubs que hagin de prendre part al Campionat de les Illes Balears, 
hauran de comptar amb un mínim de 5 participants en els tasques d’engabiament, 
tancada i obertura de rellotges.  

Article 89.- Els Clubs que a l’inici del campionat no compleixin els requisits del punt 88 
o, que una vegada iniciat el campionat no tinguin el mínim de 5 participants, 
contactaran amb el, Comitè de Competició Esportiva Balear que els assignarà un club 
Columbòfil “Seu” . 

Article 90.- El Comitè Esportiu Balear, designarà a cada illa, clubs “Seu”. Que 
efectuaran les tasques d’engabiament, posada i obertura de rellotges dels clubs que no 
compleixin el disposat a el articles 88 i 89 i els que excepcionalment el Comitè de 
Competició Esportiva Balear acordi. A més efectuaran control de seguretat cada 24 
hores, pels concursants assignats.  

Article 91.- Assumirà les funcions de Delegat/s de la Federació, el president de la 
comissió de concursos, a excepció feta de quan faci acte de presencia un/s delegat/s 
enviat expressament per el president de la Federació o, en el seu defecte per el Comitè 
de Competició Esportiva Balear per intervenir el concurs.  
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Article 92.- Es realitzarà/n un/s concurs/os específic/s per a juvenils, sempre que hi 
hagi un mínim de 5 participants. En cas de no haver-hi campionat de juvenils per falta 
de participació, els juvenils regionals participants al campionat absolut, obtindran una 
detall per la seva participació.  

Article 93.- Comitè de Competició Esportiva Balear resta facultat per avançar o 
prorrogar el dia d’amollada de la data prevista, segons ho permetin les circumstàncies 
meteorològiques i en cas de força major justificada. En cas de suspensió total d’un 
concurs del Campionat de les Illes Balears, els coloms passaran a disposició dels 
organitzadors 

CAPÍTOL XV.-  DE LA INSCRIPCIÓ  

Article 94.- l' edat mínima per concursar de forma individual serà de 8 anys. Es permet 
la seva participació formant tàndem amb un adult, perdent-se la condició d’infantils als 
14 anys i la de juvenil als 18 anys, al final d’any, dintre del qual s’hagi complert dites 
edats . 

Article 95- La inscripció dels coloms es realitzarà en els impresos que els clubs i/o 
agrupacions de clubs posen a disposició dels seus afiliats, que seran els oficials de la 
Federació. (CN1)  

Article 96.- La participació serà per columbòfil, sent vàlida la participació de varis 
columbòfils en un mateix colomer, sempre quan compleixin les següents condicions:  

A.- Cada concursant haurà d’estar en possessió de llicència federativa.  

B.- Per cada una de les llicències federatives es presentarà un cens anual.  

C.- Es podrà també optar per formar tàndem, en el seu cas s’haurà d’efectuar un cens 
conjunt pels coloms i una inscripció conjunta en cada concurs.  

Article 97.1.- No serà vàlida la participació d'un colom no anellat, o amb anella no 
facilitada per la R.F.C.E., a través de la F.B.C.; que no estigui censat, no estigui vacunat 
contra l’enfermetat del Newcastle o haguí estat  recuperat i no compleixi l ‘article 55.1 
del reglament de regim interior 

Fins no tancades les classificacions del Campionat de Balears, de la temporada, 
previstes a l’article 125 d ‘aquest reglament serà motiu de desqualificació per tota la 
campanya esportiva el colom que no compleixi qualcuna de les condicions senyalades 
a aquest article. 

97.2.- la participació de coloms amb anella de la R.F.C.E. de altres comunitats 
autònomes, estarà al que es disposa a l’article 29.1 d’aquest estatut. 

 
CAPÍTOL XVI.- DE LA DOCUMENTACIÓ 

Article 98.- Els clubs participants hauran de complimentar la següent documentació:  
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A. CN1 Inscripció: s’omplirà per duplicat. La primera copia la portarà el conboier 
juntament amb l’expedició dels coloms i l’original, amb l’hora de comprovació dels 
coloms i omplerta en tots els seus apartats es remetrà a la FBC abans de 48 hores 
d’haver-se acabat el concurs.  

B. CN5 Detall per gàbies: s’omplirà per exemplar duplicat. L’original el durà el conboier 
juntament amb l’expedició dels coloms, el segon quedarà en poder del club. 

C. CN3 Fulla de relació de rellotges: S’omplirà en el moment que aquests es posin en 
marxa, cuidant que quedi disponible per la comprovació del primer colom, la casella 
número 1 del tambor. En el cas de que el rellotge tingui la casella número 1 inutilitzada 
per fabricació pot ser el número 2. En el cas dels rellotges júniors si es fa la lectura 
visual s’ha d’inutilitzar la casella amb el número 1.  

D. CB2 Acta d’obertura de rellotges: Signada pel Delegat federatiu i President del 
Comitè Esportiu del Club, on es farà constar les incidències observades en el transcurs 
del concurs 

E. CN2 Acta d’amollada per illes: Responsabilitat de les comissions insulars, 
degudament emplenada en tots els seus extrems, amb la signatura dels testimonis 
corresponents.  

Article 99.- Els clubs participants hauran de presentar la següents documentació:  

99.1 Al inici del concurs.-Tots els clubs i/o agrupacions de clubs, presentaran a la 
Federació, abans de les 14:00 hores del dia següent d’haver-se realitzat l’engabiament, 
l’arxiu del concurs. L’arxiu s’ha de lliurar al correu electrònic que facilitarà la Federació 
anualment. Y ha de  contenir com a mínim El CN1 Y CN5  

 
99.2. A la cloenda del concurs.- Tots els clubs i/o agrupacions de clubs, abans de 48 
hores després de la cloenda del concurs es presentarà a la Federació Balear la 
documentació següent:  

• En el cas de rellotges manuals: les cintes de comprovació, amb el nom del 
concursant, nombre de llicència, club al que pertany, data del concurs, rossors grapats 
en cada comprovació, fent-se constar l’hora d’arribada i l’avanç o retard del rellotge.  

• En el cas de rellotges automàtics: el full del rellotge on figuren les comprovacions.  

• Els originals dels models CN1, CN2, CN3,CN4,CN6,omplerts en tots els seus apartats. 

. L’arxiu s’ha de lliurar al correu electrònic que facilitarà la Federació anualment. 

El no compliment íntegre i amb el plaç previst d’aquest article 83 serà motiu de 
desqualificació del club i/o agrupació de clubs 

99.3. En cas de succeir un problema amb el sistema informàtic del club i/o agrupacions 
de clubs, que impedeixi l’enviament de l’arxiu, s’ haurà d’aixecar acta d’aquest fet i, al 
mateix moment, posar-se en contacte amb qualque membre del Comitè de Competició 
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Esportiva Balear per comunicar-li aquest fet i enviar, posteriorment l’acta al mencionat 
Comitè.  

Article 100.- Els controls de tancament i obertura dels comprovadors manuals, es 
duran a terme a les 22 hores ja sigui sintonitzant la Radio o amb Telefonia. Els controls 
de 24 hores seran voluntaris i es faran al Club que correspongui. 

 L’obertura dels rellotges es farà sempre el darrer dia del concurs. Cada comitè insular 
pot determinar l’hora de tancada i obertura dels rellotges, informat al Comitè de 
Competició Esportiva Balear. 

Article 101.-  L’obertura dels rellotges automàtics es farà sempre el darrer dia del 
concurs. Cada Comitè Insular pot determinar l’hora de obertura dels rellotges 
automàtics, la qual serà informada al Comitè de Competició Esportiva Balear, per si 
havia d’enviar delegats 

 

CAPÍTOL XVII.- DE LES AMOLLADES  

Article 102.- Es faran 12 concursos o amollades, en diferents dies cadascun d’ells. 

Les coordenades del punt d’amollada se obtindran de la aplicació “open càmera”, “gps  
càmera” o similar, que anualment determinarà el comitè de competició esportiva, i s' 
han de remetre, pel mitjà que s' indiqui, com a màxim 5 minuts abans de la solta dels 
coloms. 

En cas de que qualque illa vulgui canvia la data d’engabiament haurà de sol·licita 
l’aprovació al comitè de competició esportiva balear, mitjançant comunicació escrita ( 
s’admet wasap o correu electrònic) amb un termini minin de 24  hores 

En el cas de que vulgui ajornar la data de amollada, haurà de contacta també amb el 
Comitè de Competició Esportiva balear ( s’admet wasap o correu electrònic) explicant 
els motius perquè sol·licita l’ajornament i la data prevista d’amollada. 

La resolució del Comitè Esportiu Balear ambdós casos és vinculant, següent recurrible 
davant el comitè d’apel·lació en un plaç màxim de 10 dies hàbils 

Article 103.- Amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats dels concursants, la 
F.B.C. podrà establir la mateixa línia de vol per a les tres illes, per les curses puntuables 
per Campionat de les Illes Balears 

Article 104.- Es podran o no formalitzar zones d’influència “rayons”, anualment abans 
de començar els concursos, en funció de la situació dels colomers, de forma que el 
punt d’entrada de un concurs no distorsioni el resultat des mateix. Cada una 
d’aquestes zones tendra se seva pròpia classificació.  

Per a la confecció dels «rayons» s'aplicarà el criteri de reunir els columbòfils en funció 
de les distàncies similars, agrupats de menor a major quilometratge. Es procurarà en la 
mesura que sigui possible que el numero de concursants  sigui similar en cada «rayon». 
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Article 105.-Les amollades rebran la denominació de velocitat, mig fons, fons i Gran 
Fons, segons els quilometratges  previst a l’article 20  i constarà de: 

a).-  dues amollades de velocitat de mes de 215 km.  

B).- dues amollades de Mig Fons de més 300 km  

C).- dues amollades de Fons de entre  500  a 600 km  

D).- una amollada de Gran Fons de entre 600 a 700 kms  

E).- dues amollada de Yearlings de més de 215 km. (per a coloms joves) Podran 
participar en aquest campionat els missatgers nascuts i censats el 31 de desembre de 
l'any anterior a la celebració del concurs. S'admetrà la inscripció de coloms adults 
encara que no tenguin dret a cap premi 

F).- tres amollades de Colomins de més de 100 km, per a coloms joves amb anella de 
niu del mateix any del campionat. No podran participa a aquests concursos coloms 
adults o amb anella d’anys anteriors. Per poder prendre part a aquest concurs se 
tendra que presentar un cens de coloms amb anella d ‘any, i certificat de vacunació 
contra el Newcastle, abans de l’engabiament de la primera cursa. 

Article 106.- Les condicions d’engabiament de les amollades, dins la temporada 
esportiva, valides per els campionats de Balears seran les següents:  

Per a Mallorca: haver participat a una amollada d’una distància, com a mínim, 
equivalent a Eivissa i/o Formentera, i/ o una distància superior.  

Per a Menorca: haver participat a una amollada d’una distància, com a mínim, 
equivalent a una Mallorca (Inca) i/o una distància superior.  

Per a Eivissa: haver participat a una amollada, com a mínim, de la Península (distància 
mínima des de Vila Joiosa) /o distància superior.  

Article 107.- A les curses de Fons i Gran Fons com a “altres” previstes a l’article  105 el 
Comitè de Competició Esportiva Balear podrà acordar, dins les condicions 
d’engabiament d’aquestes amollades haver participat en curses de  distància superior 
a les previstes a l’ article 106 

Article 108.- Les condicions d’engabiament de les amollades per els campionats 
nacionals seran les mateixes que per Campionat de Balears, sempre i quant la R.F.C.E. 
no especifiqui unes condicions superiors.  

 
CAPITOL XVIII.- PUNTUACIÓ  

Article 109.- Participaran als concursos del Campionat de les Illes Balears, de colomins, 
velocitat, yearlings, mig fons, fons y gran fons un màxim de 5 coloms designats per 
soci. Puntuant els 3 primers coloms cronometrats, dels 5 designats, dins el 50% dels 
designats de cada zona, a totes les curses del Campionat 

Article 110.- La classificació es farà per puntuació, quedant de la següent manera:  
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a).- Amollades de velocitat: 100 punts per colom cronometrat, segons l’ordre 
d’arribada, de cada zona.  

b).- Amollades de mig fons: 150 punts per colom cronometrat, segons l’ordre 
d’arribada, de cada zona.  

c) Amollades de fons: 200 punts per colom cronometrat, segons l’ordre d’arribada, de 
cada zona.  

d) Amollada de gran fons: 250 punts per colom cronometrat, segons l’ordre d’arribada, 
de cada zona.  

e).-  Amollades de Yearlings: 100 punts per colom cronometrat, segons l’ordre 
d’arribada, de cada zona.  

f)  Amollades de colomins: 100 punts per colom cronometrat, segons l’ordre 
d’arribada, de cada zona.  

Article 111.- En cas empat s’establirà el següent coeficient:  

nº ordre classificació x 1.000/nº de coloms designats dins cada zona x distància (km. 
Tipus)  

Els kilòmetres tipus seran:  

• Colomins: 125  

• Velocitat: 250  

• Mig fons: 350  

• Fons: 550 

.  Gran Fons 650 

Serà guanyador el que obtingui el coeficient més baix.  

Article 112.-  Zones de les Illes Balears (annexem mapa amb la distribució): les illes es 
distribuiran per 6 zones: 

A. Mallorca:  

Zona A    Zona B  

 Zona C    Zona D  

B. Menorca:  

Zona E  

C. Eivissa:  

Zona F  
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Article 113.- La participació mínima de cada una de les zones ha d’esser del 50% dels 
socis de la zona afectada. En cas que no és cobreixi el 50 % de participació, el Comitè 
de Competició Esportiva Balear repartirà els concursants de la zona que desapareix 
entre les altres zones, cuidant de mantenir l’equilibri de concursants per zones en tot 
moment 

Article 114.- La classificació de cada cursa inclourà els coloms inclosos dintre el 50% 
dels coloms designats de cada zona.  

Article 115.- El Comitè de Competició Esportiva Balear podrà sol·licitar la presentació 
de qualsevol colom comprovat, així com efectuar una amollada a 25 metres del 
colomer per comprovar la seva criança.  

Article 116.- Una vegada que els coloms hagin estat lliurats al Comitè de Competició 
Esportiva Balear aquest resta com l’únic responsable del control dels coloms i tota la 
documentació. No podent cap club i/o agrupació de clubs, decidir unilateralment 
l’amollada o devolució dels coloms.  

Article 117.- La participació en el Campionat de les Illes Balears, per part dels clubs, és 
de caràcter obligatori. L’Assemblea General, previ informe favorable del Comitè de 
Competició Esportiva Balear, podrà autoritzar la celebració d’altres amollades el 
mateix dia, sempre que la participació del club organitzador al Campionat de les Illes 
Balears estigui garantida.  

Article 118.- Correspon al Comitè Esportiu Balear determinar si la participació d’un 
club al campionat de les Illes Balears s’adapta a l’apartat anterior, o és purament 
simbòlica.  

Article 119.1- Per a qualsevol amollada organitzada pels clubs i/o agrupacions de clubs 
el mateix dia de les amollades del Campionat de Balears, es tendrà que haver obtingut 
prèviament el permís ferma del Comitè de Competició Esportiva Balear 

119.2.- Efectuar concursos el mateix dia de les amollades del Campionat de Balears, 
sense haver obtingut prèviament el permís del Comitè de Competició Esportiva Balear, 
es considerarà falta greu, pugen suposà per al club la pèrdua de llicències per a 
l'organització de concursos per una o dues temporades. 

 

 CAPÍTOL XIV.- MODALITATS DELS CONCURSOS  

Article 120.- El Campionat de les Illes Balears consta de les següents modalitats:  

• Per Illes.  

• Campionat absolut de cada illa 

B )  Interinsular.   

  Campionat de Balear Velocitat  

  Campionat de Balears Mig Fons 
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  Campionat de Balears Fons i Gran Fons 

  Campionat de Balear Colomins 

  Campionat Absolut Illes Balears 

c).- Altres 

  Colom més ràpid.-  

  As Colom Balear 

  Prestigi Balear de 2 anys 

  Prestigi Balear de 3 anys 

  Altres que anualment aprovi l’Assemblea General. 

 
Article 121.- Campionats Insulars per Illes 

Amb les mateixes condicions que el Campionat Absolut de les Illes Balears, es 
disputarà un campionat absolut per a cada una de les Illes, amb el nom de Campionat 
Illes Balears.- Campió Absolut illa de Mallorca, Campió Absolut illa de Menorca i 
Campió Absolut illa d’Eivissa 

Article 122.- Campionats Inter insulars. - participen totes les illes  

122.1.- Campionat Absolut de les Illes Balears 

Serà guanyador el columbòfil que obtingui major puntuació del resultat de la suma de 
les puntuacions dels concursos designats pel campionat. La puntuació serà l’obtinguda 
per els participants dels concursos de velocitat, yearlings, mig fons, fons i gran fons. En 
cas d’empat s’aplicarà l’article 111 

Anualment s’acordarà, per assemblea general, els concursos que seran vàlids per 
puntuar en el campionat absolut, a proposta del Comitè de Competició Esportiva 
Balear 

122.2.- Campionat de Velocitat 

Serà guanyador el columbòfil que obtingui major puntuació del resultat de la suma de 
la puntuació obtinguda per als participants de les amollades de velocitat i yearlings, 
dintre del 50% dels coloms designats de cada zona.  

122.3.- Campionat de mig fons 

Serà guanyador  el columbòfil que obtingui major puntuació del resultat de la suma de 
la puntuació obtinguda per als participants de les amollades de mig fons, dintre del 
50% dels coloms designats de cada zona.  

122.4.- Campionat de fons i gran fons 
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Serà guanyador el columbòfil que obtingui major puntuació del resultat de la suma de 
la puntuació obtinguda per als participants de les amollades de fons i gran fons, dintre 
del 50% dels coloms designats de cada zona.  

122.5.- Campionat de colomins 

Serà guanyador el columbòfil que obtingui major puntuació del resultat de la suma de 
la puntuació obtinguda per als participants de les amollades de colomins, dintre del 
50% dels coloms designats de cada zona.  

122.7.- ALTRES  

A).- As Colom Balear  

Serà guanyador el colom que hagi sumat més punts en la suma de les amollades 
vàlides pel Campionat de les Illes Balears, del 100% dels coloms participants a 
l’amollada. 

No prendrà part a l’As Colom Balear la/es amollada/es dels colomins, ni la de Yearlings  

La puntuació serà la següent:  

• amollades de velocitat 300 punts per colom.  

• amollades de mig fons: 400 punts per colom.  

• amollades de fons: 500 punts per colom. 

• amollada de Gran Fons: 600 punts per colom 

En cas d’empat s’aplicarà el coeficient de l’article 111. S’haurà de presentar al final de 
la temporada, comprometent-se el seu propietari a la seva exposició en l’Exposició 
Balear.  

B)  Prestigi Balear de dos anys:  

Serà guanyador el colom que hagi sumat més punts en la suma de les amollades 
vàlides pel Campionat de les Illes Balears dels dos darrers anys, del 100% dels coloms 
participants a l’amollada, i haguí estat comprovat, com a mínim a un concurs del 
campionat Balears cadascun del dos anys. No prendran part al Prestigi Balear la/es 
amollada/es dels colomins, ni la de Yearlings. 

La puntuació serà la següent:  

• amollades de velocitat 300 punts per colom.  

• amollades de mig fons: 400 punts per colom.  

• amollades de fons: 500 punts per colom.  

• amollada de Gran Fons : 600 punts per colom 
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En cas d’empat s’aplicarà el coeficient de l’article  111.- S’haurà de presentar al final de 
la temporada, comprometent-se el seu propietari a la seva exposició en l’Exposició 
Balear.  

C) Prestigi Balear de tres anys: Serà guanyador el colom que hagi sumat més punts en 
la suma de les amollades vàlides pel Campionat de les Illes Balears dels tres darrers 
anys, del 100% dels coloms participants a l’amollada. i haguí estat comprovat, com a 
mínim a un concurs del campionat de Balears cadascun del tres anys. No prendran part 
al Prestigi Balear la/es amollada/es dels colomins. ni la de Yearlings. 

La puntuació serà la següent:  

• amollades de velocitat 300 punts per colom.  

• amollades de mig fons: 400 punts per colom.  

• amollades de fons: 500 punts per colom.  

• amollada de Gran Fons : 600 punts per colom 

En cas d’empat s’aplicarà el coeficient de l’article  111.- S’haurà de presentar al final de 
la temporada, comprometent-se el seu propietari a la seva exposició en l’Exposició 
Balear 

D) Altres de Designació Anual: 

 L’Assemblea General aprovarà anualment les condicions del seu desenvolupament. 

 
CAPÍTOL XV.- DE LA CLASSIFICACIÓ  

Articulo 123.- Es realitzarà una classificació per velocitat, per Illes, per a cadascuna de 
les competicions vàlides per al Campionat de Balears, en la qual s'inclouran tots els 
coloms, siguin o no designats. 

Aquestes classificacions contindran com a mínim les següents dades 

A. Data i número de coloms inscrits.  

B. Punt d’amollada i distància del colomer participant més prop. Sent la base per a tots 
els concursos del campionat de Balears, que permetrà que el columbòfil amb llicència 
federativa pugui participar en aquests 

C. Nom i llinatges de cada columbòfil.  

D. Dades del colom classificat (número i any).  

E. Distància al colomer.  

F. Velocitat de cada colom classificat.  

G. Club al que pertany (en cas d’agrupacions).  

H. Designacions dels coloms comprovats 
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i) Dia de comprovació  

Article 124.-Les classificacions provisionals, es publicaran a la web y a les xarxes 
socials federatives. Tindran un període de reclamacions per part del socis participants 
de 15 dies hàbils, des de el dia de la seva publicació.  

Totes les classificacions dels concursos i generals podran esser subjectes a revisió i 
modificació per part del Comitè de Competició Esportiva fins la data prevista a l’article 
125 

Article 125.  El Comitè de Competició Esportiva tindrà un termini màxim de 30 dies per 
examinar la documentació i si els coloms compleixen els requisits establits en els 
articles 97, 106 i 107 i resta de normativa del Reglament Esportiu Balear  

Aquest terminis per Illa i començarà a comptar des de la publicació de la darrera cursa 
de cada illa. Passat aquests termini es consideraran definitives 

 

TÍTOL III 

DISPOSICIONS FINALS 

PRIMERA.- Els casos no previstos seran resolts pel Comitè de Competició Esportiva , 
qui donarà conte immediatament a la Junta Directiva. 

S’aplicarà el “Reglamento Deportivo Nacional” en tot allò que no estigui contemplat en 
el Reglament Esportiu Balear.  

SEGONA.- El Reglament Esportiu Balear podrà ser modificat únicament per 
l’Assemblea General Extraordinària, convocada per tal efecte i amb el vot favorable de 
dues terceres parts dels assistents.  

TERCERA. -  Amb independència del dispost en l’article anterior, en el qual fa 
referència al capítol XI dels rellotges comprovadors (articles 56 al 61) i al capítol XIII, 
anul·lació de comprovacions en rellotges manuals ( article 63 ) i amb l’objectiu 
d’establir una unitat de criteris, es contemplarà el disposat en el “Reglamento 
Deportivo Nacional”, incorporant-se les modificacions que estableixi la R.F.C.E sense 
que sigui necessària la celebració de cap assemblea. Aquestes modificacions seran 
comunicades als clubs per escrit, una vegada estudiades y aprovades per la Junta 
Directiva  

CUARTA.-  Les modificacions que la Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern 
Balear pugui introduir en el contingut del present reglament, es consideraran 
automàticament assumides per l’Assemblea General, sense la necessitat d’una nova 
reunió d’aquesta per la ratificació de les possibles modificacions, les quals seran 
incorporades en el text definitiu del present Reglament Deportiu Balear y, després de l 
estudi per part de la Junta Directiva, comunicades al clubs y publicat a la web de la 
Federació 
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QUINTA  El present Reglament Esportiu Balear, que consta de 125 articles i 5 
disposicions finals, ha estat aprovat per l’Assemblea General Extraordinària celebrada 
el 28 de novembre de 2021 i anul·la i substituïen al vigent REGLAMENT ESPORTIU DEL 
CAMPIONAT DE LES ILLES BALEARS,  aprovat per l’assemblea extraordinària del 26 de febrer   
1995 I modificat en diverses assemblees posteriors, se darrere el  26 de març de 2016.  

S’aplicarà com a normes generals a les curses del Campionat de Balears de 2022 i 
entrarà en vigor definitivament com a Reglament Esportiu Balear el dia de la seva 
aprovació per la Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern Balear. 

 
 

.  

.  

 


