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CAPÍTOL I 
FINALITAT I APLICACIÓ 

 
 
Article 1.- La Federació Balear de Columbofília, 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. 
 
Article 1.2.- El Reglament Esportiu Balear es 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. 
 
 

CAPÍTOL II 
NORMES GENERALS DEL CAMPIONAT DE BALEARS 
 
Article 2.- La Federació Balear de Columbofília organitzarà el Campionat 
de les Illes Balears per fomentar l’activitat esportiva dirigida als seus 
afiliats. 
 
Article 2.1.– L’organització, control, seguiment i proclamació de resultats 
correspon al Comitè Esportiu Balear. 
 
Article 2.2.– El Comitè Esportiu Balear podrà delegar en els clubs i/o 
agrupacions de clubs l’organització del Campionat de les Illes Balears, baix 
la seva supervisió. 
 
Article 3.– Donades les peculiaritats geogràfiques de la nostra regió les 
curses seran d’àmbit Interinsular. Les distintes Illes, podran tenir 
diferents punts d’amollada. El Comitè Esportiu 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. 
Aquesta serà presentada a l’Assemblea per la Junta Directiva, escoltat el 
Comitè Esportiu Balear. 
 

Les curses Interinsulars són aquelles en les que deuen participar 
tots els afiliats de la Comunitat de les Illes Balears conjuntament. 
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Article 4.- La Federació Balear de Columbofília es reserva el dret 
d’intervenir les curses mitjançant els membres de la Junta Directiva i/o 
del Comitè Esportiu Balear. 

 
DE LES AMOLLADES 

 
 
Article 5.- Es faran 10 amollades, en diferents dies cada una. En cas de 
que qualque illa canvií la data de l’amollada, haurà d’avisar al Comitè 
Esportiu Balear 24 hores abans de la realització de l’amollada i haurà 
d’aixecar acta on comuniqui aquest fet i el motiu pel qual és realitza tal 
canvi.  
Les amollades rebran la denominació de velocitat, mig fons i fons i 
constaran dels següents quilometratges: 
 

A. Velocitat: dues amollades de  mes de 215 km., al colomer de 
menor distància. 

B. Mig Fons: dues amollades de més 300 km., al colomer de 
menor distància. 

C. Fons: dues amollades de més de 500 km., al colomer de menor 
distància. 

D. Yearlings: una amollada de més de 215 km., al colomer de 
menor al colomer de menor distància (per a coloms joves). 

E. Colomins: tres amollades de més de 100 km., al colomer de 
menor distància, per a coloms joves amb anella de niu del 
mateix any del campionat. 

 
Article 5.1.- Les condicions d’engabiament de les amollades, dins la 
temporada esportiva, per els campionats regionals seran les següents: 
 

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

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

C. Per a Eivissa: una amollada, com a mínim, de la Península 
(distància mínima des de Vila Joiosa), , i/o distància superior.  
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Article 5.2.- Les condicions d’engabiament de les amollades per els 
campionats nacionals seran les mateixes, sempre i quant la R.F.C.E. no 
especifiqui unes condicions diferents.  

 
CLASSIFICACIÓ/PUNTUACIÓ 

 
Article 6.- Les velocitats a efectes de classificació, es contaran per el 
resultat de la distància des del lloc d’amollada al colomer i el temps 
invertit. 
 
Article 6.1.- Participaran als concursos del  Campionat de les Illes 
Balears de colomins, velocitat, yearlings, mig fons i  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 les amollades 
de colomins, velocitat, yearlings i mig fons, mentre que a les amollades de 
fons puntuaran els 3 primers coloms cronometrats, dels 5 designats, dins 
els 30% dels designats de cada zona.  
La classificació es farà per puntuació, quedant de la següent manera: 
 

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

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

 
Article 6.2.- En cas empat s’establirà el següent coeficient: 
 

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

 
Els kilòmetres tip seran: 
 

• Colomins: 125 
• Velocitat: 250 
• Mig fons: 350 
• Fons: 550 
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Serà guanyador el que obtingui el coeficient més baix. 
 
Article 6.3.- Zones de les Illes Balears (annexem mapa amb la 
distribució): les illes es distribuiran per 6 zones: 
 

A. Mallorca:  
o Zona A 
o Zona B 
o Zona C 
o Zona D 

B. Menorca:  
o Zona E 

C. Eivissa: 
o zona F 

 
Article 6.4.- 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 Esportiu Balear designarà la zona a la qual s’ha 
d’adherir. 
 
Article 7.- La classificació de cada cursa inclourà els coloms compresos 
dintre el 50% dels coloms designats de cada zona, en les amollades de 
velocitat i mig fons i, per a les amollades de fons la classificació inclourà 
els coloms compresos dintre el 30% dels coloms designats de cada zona. 
 
Article 8.- El Comitè Esportiu 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 9.- Una vegada que els coloms hagin estat lliurats al Comitè 
Esportiu 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 10.- La participació en el Campionat de les Illes Balears es de 
caràcter obligatori. L’Assemblea  General, previ informe favorable del 
Comitè Esportiu 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.  Per a qualsevol amollada organitzada 
per els clubs i/o agrupacions de clubs el mateix dia de les amollades 
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regionals, el Comitè Esportiu Balear tendra potestat per autoritzar 
l’amollada. 
Correspon al Comitè Esportiu Balear determinar si la participació d’un club 
s’adapta a l’apartat anterior, o es purament simbòlica. 
 
 
 

DE LA PARTICIPACIÓ EN EL CAMPIONAT DE LES 
ILLES BALEARS 

 
 
Article 11.- Per poder  prendre part en el Campionat de les Illes Balears, 
s’hauran de complir les normes establertes pel Comitè Esportiu Balear, i 
pels clubs i/o agrupacions de clubs en que viatgin, sempre que hagin estat 
aprovades per la Federació. 
 
Article 11.1.- Podran participar tots els columbòfils que tinguin vigent la 
seva llicencia esportiva anual i estiguin al corrent de pagament als seus 
clubs i/o agrupacions de clubs. 
 
Article 11.2.- 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. 
 
Article 11.3.- 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 11.4.- 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 11.4.1.- Els Clubs que a l’inici del campionat no compleixin els 
requisits  del punt 11.5. o, que una vegada iniciat el campionat no tinguin el 
mínim de 5 participants,contactaran amb el Comitè Esportiu Balear, que els 
assignarà un club Columbòfil “Seu” d’acord amb l’article 11.4.2. 
 
Article 11.4.2.- 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 lo disposat a l’article 11.4 i 11.4.1 i els 
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que excepcionalment el Comitè Esportiu Balear acordi, a més efectuaran 
control de seguretat cada 24 hores, pels concursants assignats. 
 
 
Article 12.- Assumirà les funcions de Delegat/s de la Federació, el 
president del club i 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 
Esportiu Balear, per intervenir el concurs. 
 
Article 13.- Es realitzarà/n un/s concurs/os específic/s per a juvenils, 
sempre que hi hagi un mínim de 5 participants. En cas 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 14.- El Comitè Esportiu 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. 
 
 

MODALITATS DELS CONCURSOS 
 
Article 15.- El Campionat de les Illes Balears podrà constar de les 
següents modalitats: 
 
Article 15.1.- Per Illes. 
 
Article 15.2.- Interinsular. 
 
Article 15.3.- Altres: 

• Colom més ràpid. 
• Prestigi Balear.  
• As Colom Balear. 
• (modificat) Altres que anualment aprovi l’Assemblea 

General. 
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Article 15.4.- CONCURSOS ALAS SOBRE EL MEDITERRANEO.- 
Concurs que s’efectuarà en les condicions i dates que anualment acordi 
l’Assemblea General. 
 
 

CAMPIONATS DE LES ILLES BALEARS 
 

INTERINSULAR 
 
 
Article 16.- Campionat Absolut de les Illes Balears: serà el resultat de 
la suma de la puntuació dels concursos designats per tal campionat. La 
puntuació serà l’obtinguda per als participants dels concursos de velocitat, 
yearlings, mig fons i fons. En cas d’empat s’aplicarà l’article 6.2. 
Anualment  s’acordarà, per assemblea general, els concursos que seran 
vàlids per puntuar en el campionat absolut. 

 
Article 16.1.- Campionat de Velocitat: serà el 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. 
 
Article 16.2.- Campionat de mig fons: serà el 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. 
 
Article 16.3.- Campionat de fons: serà el resultat de la suma de la 
puntuació obtinguda per als participants de les amollades de fons, dintre 
del 30% dels coloms designats de cada zona. 
 
Article 16.4.- Campionat de colomins: serà el 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. 
 
 

ALTRES 
 

 
Article 16.5.- As Colom Balear: serà el colom que hagi sumat més punts 
en la suma de les  amollades vàlides pel Campionat de les Illes Balears, del 
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100% dels coloms participants a l’amollada. No prendrà part  a l’As Colom 
Balear la/es amollada/es dels colomins. 
La puntuació serà la següent: 

• amollades de velocitat 300 punts per colom. 
• amollades de mig fons: 400 punts per colom.  
• amollades de fons: 600 punts per colom. 

 
En cas d’empat s’aplicarà el coeficient de l’article 6.2. S’haurà de presentar 
al final de la temporada, comprometent-se el seu propietari a la seva 
exposició en l’Exposició Balear.   
 
Article 16.6.- Prestigi Balear: serà 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. No 
prendran part al Prestigi Balear la/es amollada/es  dels colomins.  
La puntuació serà la següent: 

• amollades de velocitat 300 punts per colom. 
• amollades de mig fons: 400 punts per colom.  
• amollades de fons: 600 punts per colom. 

 
En cas d’empat s’aplicarà el coeficient de l’article 6.2. S’haurà de presentar 
al final de la temporada, comprometent-se el seu propietari a la seva 
exposició en l’Exposició Balear.   
 
Article 16.7.- Altres de Designació Anual: L’Assemblea General 
aprovarà anualment les condicions del seu desenvolupament. 
 

 
DE LA DOCUMENTACIÓ 

 
Article 17.- Els clubs participants hauran de complimentar la següent 
documentació: 
 

A. CN1 Inscripció: s’omplirà per duplicat. La primera copia la 
portarà el comboier 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. CB1 Detall per gàbies: s’omplirà en duplicat exemplar. 
L’original el dura el comboier juntament amb l’expedició 
dels coloms, el segon quedarà en poder del club.  
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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 la 
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. En cas de que no hagin comprovat un mínim de 5 
participants, es posarà en coneixement del Comitè Esportiu 
Balear i aquest decidirà si es poden obrir els rellotges.  

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. 

 
 

PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 
 
 
Article 18.- Els clubs participants hauran de presentar la següents 
documentació: 
 

A. 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. 

B. Tots els clubs i/o agrupacions de clubs, presentaran a la 
Federació, abans de les 14:00 hores del dia següent d’haver-se 
tancat el concurs, l’arxiu del resultat del concurs. L’arxiu s’ha de 
lliurar al correu electrònic que facilitarà la Federació anualment. 

 
EL NO COMPLIMENT DEL/S ARTICLE/S 19.A I 19.B SERÀ 
MOTIU DE DESQUALIFICACIÓ DEL CLUB I/O AGRUPACIÓ 

DE CLUBS 
 

C. 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 Esportiu Balear per 
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comunicar aquest fet i enviar, posteriorment l’acta al mencionat 
Comitè. 

D. Abans de 48 hores després de la cloenda del concurs es 
presentarà: 

 
• 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 grapades 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, CB1, CN3, CB2 i CN2 omplerts 
en tots els seus apartats. 

 
Serà vàlida la data d’entrega a Correus o Servei de Recollida 

corresponent. 
 
Article 19.- 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.  
 
 
 

CAPÍTOL III 
ORGANITZACIÓ DELS CONCURSOS DE LES 

ILLES BALEARS 
 

 

DE LES LLICENCIES DE CONCURSOS 
 
 
Article 20.- Els clubs hauran de tenir la corresponent llicència per 
organitzar concursos. Les llicències d’organització de concursos només 
seran donades als clubs que com a mínim tinguin cinc colomers concursants. 
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Article 20.1.- Els clubs podran formar agrupacions, per dur a terme una 
determinada campanya esportiva, i per això 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 20.2.- 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 el fer complir la normativa 
del Reglament Esportiu del Campionat de les Illes Balears pels clubs 
agrupats, així com informar al Comitè Esportiu Balear de les incidències 
dels concursos. 
 
Article 20.3.- 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 20.1. Donant conte al mateix 
temps dels components del Comitè Esportiu al que es refereix l’article 
20.2.  
 
Article 21.- Els clubs i/o agrupacions de clubs, hauran d’organitzar els 
concursos del Campionat de les Illes Balears pels seus afiliats. A fi de 
donar més importància al concurs i incrementar les relacions entre els 
columbòfils de distints clubs.  
 
En casos excepcionals, sobre tot quant es tracti de concursos especials o 
Derbis, la Junta Directiva de la Federació restarà facultada per aprovar-
los i hauran de ser legalitzats a la propera Assemblea. 
 
Article 21.1.- Tots els columbòfils en possessió de llicència federativa 
que tinguin ubicats els seus colomers dins els límits marcats, podran 
participar lliurament en aquests concursos oberts, havent de sotmetre’s a 
les condicions que es fitxin prèviament i que hagin estat aprovades per la 
Federació. 
 
Article 22.- Els plans de vol dels clubs i agrupacions de clubs, hauran 
d’incloure el 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. Una vegada aprovats per l’Assemblea no podran 
ser modificats en el transcurs de la campanya esportiva. 
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Article 23.- Les Assemblees dels clubs, aprovaran les disposicions, 
clàusules i condicions dels concursos que remetrà juntament al pla de 
concursos a la Federació, per a la seva aprovació per l’Assemblea General. 
El Comitè Esportiu Balear tindrà atribucions per modificar les dates dels 
concursos i entrenaments aprovats per l’Assemblea federativa, avançant-
los o retardant-los prèvia petició dels Comitès Insulars, i donant compte de 
tot a la Junta Directiva de la Federació Balear i a la Real Federació 
Columbòfila Espanyola. 
  
Article 23.1.- Els clubs i agrupacions de clubs no podran aplicar 
disposicions contraries al Reglament Esportiu Balear, ni aquelles que no 
estiguin previstes en el seu programa, normes, o en el present Reglament 
Esportiu Balear. 
 
Article 23.2.- 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 Esportiu Balear. 
 
Article 24.- Els clubs i agrupacions de clubs estan obligats a exposar en 
el local social i en un lloc visible el Reglament Esportiu Balear i les normes 
per dur a terme els concursos. 
 
Article 25.- Abans de començar els concursos, els clubs i agrupacions de 
clubs hauran d’agafar les mesures necessàries per evitar els fraus i 
garantir la perfecta execució de totes les clàusules dels seus programes. 
 
Article 26.- 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 Newscatle i els que no estiguin en possessió de la llicència 
federativa en vigor.  
 
Article 27.- No serà vàlida la participació de qualsevol colom que no 
estigui degudament censat o que no hagin estat vacunat contra 
l’enfermetat de Newscatle.  
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DE LA DOCUMENTACIÓ 
 

 
Article 28.- En cada concurs s’ha d’utilitzar la següent documentació: 
 

A. CN1.- Relació individual, per concursant, dels coloms inscrits, per 
triplicat. 

B. CB1.(llençol)- Detall dels coloms que hi ha dins cada gàbia, per 
duplicat. 

C. CN2.- Acta de l’amollada, per triplicat. 
D. CN3.- Relació de comprovadors i els seus usuaris per duplicat. 
E. Permís d’amollada. 
F. CB2.- Acta d’obertura de rellotges. 
G. Les cintes de tots els  rellotges participants, tant manuals com 

electrònics (s’entén que en els rellotges electrònics es el document 
que s’imprimeix directament del rellotge). 

 
 
Article 28.1.- Un exemplar del document A de cada columbòfil i un del B 
l’haurà de dur el comboier, en sobre tancat, separat per cada club, a 
disposició de la Federació per efectuar un control pel delegat o autoritat 
competent. A la seva volta retornarà cada sobre al seus clubs. Igualment 
durar els dos exemplars del document C que emplenarà en tots els seus 
extrems en el moment de l’amollada. 
 
Article 28.2.- Les actes d’amollada s’han de presentar segellades i 
firmades per la guàrdia civil, o qualsevol organisme oficial (Ajuntament, 
policia, delegat d’esports o delegat federatiu). 
A la mateixa ha de figurar dia i hora de l’amollada, y qualsevol observació si 
n’hi ha. 

 
 

DE LA INSCRIPCIÓ 
 
 
Article 29.- L’edat mínima per concursar serà de 8 anys, permetent-se la 
condició d’infantils fins als 14 anys i la de juvenil fins als 18 anys. Al final 
d’any, dintre del qual s’hagi complert dites edats es prendran les condicions 
d’infantil i juvenil respectivament. 
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Article 29.1- 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. 
 
Article 30.- 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. Serà motiu de desqualificació per tota la campanya esportiva el 
colom que no vengui censat a nom del titular de la llicència 
federativa. 

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

 
 

DE L’ANELLAMENT 
 
 
Article 31.- En el moment de la inscripció, als coloms se’ls posarà una 
anella de cautxú o material sintètic, que proporcionarà exclusivament la 
Federació. Per major seguretat els coloms podran ser re-anellats per 
decisió del Comitè Esportiu corresponent o a instància del Comitè Esportiu 
Balear.  
 
Article 31.1.- El columbòfil concursant no podrà anellar els seus propis 
coloms ni estar informat del número secret de l’anella de cautxú. 
 
Article 31.2.- Els encarregats de l’engabiament tenen l’obligació de 
verificar el número de cada anella de niu dels coloms que es presentin. 
 
Article 32.- Els clubs i agrupacions de clubs estan obligats a utilitzar les 
anelles en bones condicions i subministrades per la Federació. 
 
Article 32.1.- Serà a conte dels concursant les despeses de recuperació 
de les missatgeres que duguin anelles rossor de procedència distinta de les 
de la Federació. 
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Article 33.- Tots els documents que es refereixen al concurs es 
guardaran segellats i en lloc segur, baix de la responsabilitat del club/s i/o 
agrupacions de clubs organitzadors. La verificació de documents es farà 
pública a l’hora i lloc fitxats, davant de, al menys dos delegats del club/s 
i/o agrupació de clubs organitzadors. Desprès tot es guardarà segellat. 

 
 

DE L’ENGABIAMENT 
 
 

Article 34.- 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 de la Federació. 
 
Article 34.1.- Els coloms s’han d’engabiar en gàbies destinades a aquest 
fi, amb les següents distribucions per gàbia i amb un màxim de: 

a. Etapes d’engabiament o a l’amollada  en el dia: 30 coloms. 
b. Etapes d’una nit a la gàbia: 25 coloms. 
c. Etapes de dues nits: 20 coloms. 
d. Etapes de més de dues nits: 15 coloms  

 
Article 34.2- Les dimensions de la gàbia Standard son: 125x0,65x0,33 
 
Article 34.3.- Amb el fi d’evitar possibles contagis, no podran ser 
engabiats els coloms que presentin símptomes d’enfermetat. 
 
Article 34.4.- 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. El fet de que una gàbia vagui sense 
aquest precinte serà motiu de suspensió del concurs per al club i/o 
agrupacions de clubs, un cop s’hagin depurat les responsabilitats. El número 
de precinte s’ha d’anotar al costat del nº de gàbia del imprès CB1. 
 
Article 34.5.- Quant els coloms engabiats estiguin dins un local seran 
vigilats fins a la seva partida. 
 



 17

Article 34.6.- A les amollades es podran tornar anellar totes o varies 
gàbies, o un grup de coloms. En cas de que es comprovi una sola anella i en 
el cas dels rellotges automàtics, es presentarà l’altre a l’hora del control, 
el mateix dia de l’arribada del colom. Serà valida la primera comprovació. 
 
Article 35.- Les agències de transport escollides pels clubs i/o agrupació 
de clubs d’aquests, s’hauran de sotmetre estrictament a les instruccions i 
control del Comitè Esportiu Balear. Els comboier d’escolta han de tenir la 
llicència oficial facilitada per la Federació. Està estrictament prohibit 
escoltar o amollar coloms de persones o clubs no afiliats a la Federació. 
Seran responsables de les remeses no autoritzades que es facin juntament 
a les expedicions que siguin confiades.   
 
Article 35.1.- Els clubs i/o agrupació de clubs organitzadors, han de 
contractar pel seu transport a un comboier escolta que estigui en possessió 
de la llicència facilitada per la Federació. 
 
Article 35.2.- Els coloms no podran ser abandonats per l’escolta al que se 
li hagi confiat aquesta missió. Des del lloc d’amollada comunicarà 
telefònicament l’hora exacta a l’encarregat de l’organització. 
 
Article 35.3.- El comboier ha de cuidar a tots els coloms que se li han 
confiat (beure, menjar, etc.), esta 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. 
 
 

DE LES AMOLLADES 
 
 
Article 36.- L’hora oficial serà la facilitada per Radio Nacional o 
Telefonia. 
 
Article 36.1.- 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, 
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Article 36.2.- Totes les amollades de coloms missatgers amb finalitat 
esportiva s’hauran d’efectuar amb el corresponent permís d’amollada. 
 
Article 36.3.- La Federació es reserva la facultat de designar un agent o 
delegat que asseguri el control, podent fer acta de presencia en qualsevol 
moment de les tasques del concurs: engabiament dels coloms, amollada 
d’aquests, tancament i obertura de rellotges. 
 
Article 36.4.- Per organitzar amollades de coloms missatgers en finalitat 
esportiva es imprescindible: 
 

A. Que l’expedició estigui acompanyada del corresponent permís 
d’amollada facilitat per la Federació. 

B. Que els coloms estiguin anellats reglamentàriament amb les anelles 
de niu, i que duguin la corresponent anella de concurs. 

C. Que les gàbies que s’utilitzin pel transport dels coloms estiguin 
degudament precintades amb el precinte que facilitarà per aquest fi 
la R.F.C.E., a traves de la Federació. 

 
Article 36.5.- Només es podrà comprovar un colom per cada càpsula en el 
Campionat de Balears. 
 
Article 36.6.- Qualsevol infracció del disposat anteriorment, serà motiu 
de desqualificació i nul·litat del concurs i també es donarà conte al Comitè 
Esportiu Balear. 
 
Article 36.7.- A l’arriba al punt d’amollada, el comboier verificarà si falta 
cap gàbia o si detecta qualsevol anomalia o infracció. 
 
Article 36.8.- Tota anomalia s’haurà de comunicar per telèfon o 
telegràficament al President o responsable del concurs, el qual prendrà la 
decisió, d’acord amb les circumstàncies. Si les mateixes ho exigissin, podrà 
ordenar el retorn dels coloms i decidir l’anul·lació del concurs.  
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DENOMINACIÓ DELS CONCURSOS I PLAÇ DE 
CONTROL 

 
 
Article 37.- Els concursos rebran la denominació de velocitat, mig fons, 
fons i gran fons, segons les distàncies: 
 

A. Velocitat: fins a 300 Km. 
B. Mig Fons: + de 300 i - de 500 Km. 
C. Fons: + de 500 i - de 700 Km. 
D. Gran Fons: + de 700 Km. 

 
Article 37.1.- S’estableix com a terminis hàbils de control els següents: 
 

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

B. Concursos de fons: dia de l’amollada i els dos següents. 
C. Concursos de gran fons: dia de l’amollada i tres més. 

En tot cas, els concursos es consideraran tancats una vegada que s’hagi 
comprovat el percentatge establert per a cada modalitat dels coloms 
inscrits. 
 
Article 37.2.- Les distàncies entre el punt d’amollada i els colomers 
respectius es calcularà pel sistema de coordenades. 
 
Article 37.3.- 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 37.4.- Les distàncies es calcularan en la mitja aproximada, des 
del punt d’amollada al major nombre de colomers, acceptant un diferencial 
màxim del 5% en quant a la distància mínima exigida. 
 
 

DELS COMPROVADORS 
 
 
Article 38.- 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 
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informe del Comitè Esportiu Balear, podrà veta a nivell de Comunitat 
Balear l’ús d’aparells que no reuneixin les condicions de garantia. 
 
Article 38.1.- S’estableix les següents prescripcions per la utilització 
dels rellotges comprovadors: 
 

A. Tots els comprovadors manuals que s’utilitzaran en un mateix 
concurs, s’hauran de posar en marxa al mateix temps, una vegada 
precintats. La posada en marxa s’efectuarà amb Radio o Telefonia. 
La data i l’hora de posada en marxa, control i obertura dels 
rellotges, serà acordada pel Comitè Esportiu del club en les normes 
generals que regiran el concurs i sotmeses a la Federació per la seva 
aprovació. 

B. L’obertura dels rellotges serà com a màxim 24 hores desprès de 
finalitzar el concurs i s’haurà d’efectuar en presencia del Comitè 
Esportiu. 

C. Quedarà eliminat, des del interval corresponent fins al final de la 
cinta, tot comprovador que s’avanci o s’endarrereixi més de 4 minuts 
59 segons en 24 hores de funcionament, el màxim d’abonament per 
avançament serà de 1 minut al dia. Així mateix quedarà anul·lada la 
cinta, des del darrer control conseqüentment amb el contrari, 
qualsevol comprovació en un lloc de la cinta fins el qual no s’hagin 
produït motius d’anul·lació i hi hagi un control posterior dins de les 
variacions permeses respecte del control anterior, serà vàlida, 
encara que desprès del control posterior a la mateixa es produeixin 
incidències d’anul·lació. Únicament la presentació del comprovador 
desprecintat o en signe de manipulació, es donarà automàticament 
l’anul·lació de tota cinta sense necessitat de llegir-la. 

D. Tot comprovador una vegada que s’hagi posat en marxa per el 
concurs, haurà de quedar en disposició d’utilitzar la casella número 1 
del tambor. Els comprovadors que per la seva fabricació no puguin 
complir el requisit anterior, tota vegada que pareix la casella número 
2 després de que s’hagin posat en marxa, la casella número 1 serà 
anul·lada mitjançant un tap, fent constar aquesta incidència en la 
relació de comprovadors i usuaris (mod. CN3). 

E. Tot columbòfil es lliure d’utilitzar dos comprovadors pel mateix 
concurs. El segon s’utilitzarà només com a complement o aparell de 
socors en cas d’haver de comprovar molts de coloms o averia del 
primer. Els columbòfils d’una mateixa zona podran utilitzar un 
d’aquests aparells de socors en un lloc públic. Pel cas que un 
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comprovador s’aturi es convenient que en el local social hi hagi un 
d’aquests aparells de socors. 

F. Quant un comprovador s’aturi o espanyi, el columbòfil si no té aparell 
de socors, podrà efectuar les seves comprovacions en l’aparell d’un 
columbòfil proper amb l’autorització d’aquest i del Comitè Esportiu 
Balear. 

G. En el cas que s’aturi o espanyi un comprovador, pot passar que per 
haver-se efectuat qualque control, contingui comprovacions vàlides 
anteriors al control i, altres que, posteriorment al darrer control no 
ho siguin, havent de decidir el columbòfil entre obrir el rellotge, amb 
el permís del Comitè Esportiu anul·lant automàticament totes les 
comprovacions que conté i comprovar-les una vegada més al 
comprovador de socors, amb això passaran a ser totes vàlides a 
l’hora de comprovació nova, o bé no desprecintar el comprovador 
avariat amb el que les comprovacions vàlides que contingui seran 
efectives a l’hora que es varen produir, però quedant anul·lades les 
següents al darrer control. 

H. Els rellotges comprovadors no seran manipulats pel seu propietari 
sense prèvia autorització de la comissió de concursos. 

I. En el cas de comprovacions parcialment il·legibles s’aplicarà el punt 
XIV del Reglamento Deportivo Nacional. 

 
 

DEL CONTROL DE COMPROVADORS 
 
 
Article 39.- Els Comitès Esportius revisaran els rellotges comprovadors 
abans d’iniciar-se els concursos i seran retirats els que no compleixin les 
condicions mínimes de garantia. 
 
Article 39.1.- Aquesta revisió consistirà com a mínim a verificar les 
següents practiques: 
 
 

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

� Agafar  la diferencia d’hora, desprès de 24 hores de 
funcionament. 

B. 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 
arreglat. 

� Verificar que les peces que aguanten el precinte no 
es poden llevar des de l’exterior. 

 
 

ANUL·LACIÓ DE COMPROVACIONS 
 
 
Article 40.- Es consideraran nul·les les comprovacions: 
 

A. Quan es presenti aturat s’anul·laran les comprovacions 
següents al darrer control vàlid. 

B. Quan l’anella no aparegui dins del comprovador dins d’una 
càpsula o en un estoig metàl·lic, excepte en els rellotges de 
tancament de seguretat homologats per la R.F.C.E. 

C. Quan l’anella aparegui amb càpsula oberta, col·locada cap a 
dalt o part exterior del rellotge, aquesta comprovació es durà 
10 segons més tard de la següent si aquesta esta feta de 
forma reglamentaria. Si no hi hagués comprovació posterior es 
donarà com a feta a l’hora de control dels rellotges en el local 
social. 

D. Tota comprovació sense anella queda anul·lada. 
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E. Quan la comprovació estigui feta amb anella de control no 
registrada en la documentació del concurs, es considerarà en 
blanc. 

F. Queden anul·lades totes les comprovacions que hi hagi en el 
rellotge en els següents supòsits: 

� Quan l’aparell es presenti sense precinte, o quan el mateix 
estigui alterat o romput, encara que no presenti senyals que 
haver-se obert amb anterioritat. 

� Quant la cinta de paper es presenti rompuda o separada. 
� Quan el comprovador presenti indicis de que es pugui introduir 

qualsevol objecte a l‘interior. 
� Quan el comprovador es presenti sense vidres de protecció de 

l’esfera o dels 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 que 

consta en la fulla d’inscripció, sense esta autoritzat pel 
Comitè Esportiu. 

� Quan al comprovador li falti el manillar de control d’inici o 
tancament del concurs. 

 
 

DE LES CLASSIFICACIONS 
 
 
Article 41.- Les classificacions dels concursos contindran com a mínim les 
següents dades: 
 

A. Data i número de coloms inscrits. 
B. Punt d’amollada i distància del colomer participant de més 

prop. 
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. 

 
Article 41.1.- Les classificacions provisionals tindran un període de 

reclamacions de 15 dies hàbils, des de el dia de la seva publicació. 
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CAPÍTOL IV 
DEL CONTROL DELS CONCURSOS 

 
 
 

DEL COMITÈ ESPORTIU BALEAR 
 
 
Article 42.- Correspon al Comitè Esportiu Balear el control de tots els 
concursos que es realitzin d’acord en lo disposat en l’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, efectuant tots els controls que trobi 
oportuns. 
 
 

DELS COMITÈS ESPORTIUS INSULARS 
 
 
Article 43.- En cada Illa es designarà un Comitè Esportiu Insular, compost 
de 3 a 5 membres, que s’encarregaran dels concursos de la seva 
demarcació. Formaran part d’aquest Comitè el/s membres del Comitè 
Esportiu Balear de cada Illa. 
 
Article 43.1.- El President de la Federació nombrarà al President del 
Comitè Esportiu Insular, que també formarà part de la Junta Directiva 
Balear. 
  
Article 43.2.- A les Illes que aquest Comitè no estigui anomenat assumirà 
les funcions el Comitè Esportiu Balear. 
  
Article 44.- Correspon als Comitès Insulars i al Comitè Esportiu Balear 
resoldre totes les incidències dels concursos columbòfils, sent les seves 
resolucions d’obligat compliment. 
 
Article 45.- L’aplicació de la disciplina esportiva correspon al Jutge Únic 
de Competició. 
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Article 46.- Les resolucions del Comitè Esportiu Insular de cada Illa, és 
poden recórrer davant el Comitè Esportiu Balear, en un termini màxim de 8 
dies hàbils d’haver-se rebut la notificació. Les resolucions del Comitè 
Esportiu Balear, es poden recórrer davant del Comitè d’Apel·lació dins del 
termini màxim de 8 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 del Comitè Balear de 
Disciplina Esportiva en un termini màxim de 15 dies hàbils. 
 
Article 46.1.- 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’executorietat de la resolució impugnada, si havia 
estat sol·licitada a l’escrit recurrent.  
 
Article 47.- S’aplicarà el “Reglamento Deportivo Nacional” en tot allò que 
no estigui contemplat en el Reglament Esportiu Balear. 
 
Article 48.- Els casos no previstos seran resolts pel Comitè Esportiu 
Balear, qui donarà conte immediatament a la Junta Directiva per a la seva 
execució. 

 
 

CAPÍTOL V 
DISPOSICIONS FINALS 

 
PRIMERA 
 
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. 
 
SEGONA 
 
 Amb independència del dispost en l’article anterior, en el que fa 
referència als articles 39, 40 i 41 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 
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necessària la celebració de cap assemblea. Aquestes modificacions seran 
comunicades als clubs per escrit. 
 
DISPOSICIÓ FINAL TRANSITÒRIA 
 
Les modificacions que la Conselleria de Cultura, Educació 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 Esportiu Balear. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 4 
 
El present Reglament Esportiu Balear, que consta de 49 articles i 4 
disposicions finals, ha estat aprovat per l’Assemblea General 
Extraordinària celebrada a Sant Joan el 15 de gener de 1995 i per 
l’Assemblea General Extraordinària celebrada al local de la FBC el 26 de 
febrer de 1995, s’aplicarà com a normes generals a les curses del 
Campionat de Balears de 1995 i entra en vigor definitivament com a 
Reglament Esportiu Balear el dia de la seva aprovació per la Conselleria de 
Cultura, Educació i Esports del Govern Balear. 
 

Ciutat a 26 de Febrer de 1995 


