
FEDERACION BALEAR DE COLOMBOFILA
Fundada el 12 de diciembre de 1929

CAMPEONATO DE BALEARES 2022
Isla de Mallorca

Punto Suelta Provincia f.enjaul
e

f.suelta modalidad

1 Muchamiel Alicante 18-02-22 18-02-22 Velocitat
2 Benissa Alicante 25-02-22 27-02-22 Velocitat
3 Muchamiel Alicante 04-03-22 06-03-22 Yearlings
4 S.Pedro Piñatar Murcia 10-03-22 12-03-22 Mig Fons
5 Baza Granada 17-03-22 19-03-22 Fons
6 Benissa Alicante 25-03-22 27-03-22 Yearlings
7 S.Pedro Piñatar Murcia 07-04-22 09-04-22 Mig Fons
8 Motril Granada 13-04-22 16-04-22 Gran Fons
9 Baza Granada 21-04-22 23-04-22 Fons
10 Eivissa Balears 22-11-22 24-11-22 Colomis
11 Eivissa Balears 29-11-22 01-12-22 Colomis
12 Eivissa Balears 08-12-22 10-12-22 Colomis

Isla de Menorca

Punto Suelta Provincia f.enjaule f.suelta modalidad
1 Ibiza Balears 09-02-22 12-02-22 Velocitat
2 Ibiza Balears 16-02-22 19-02-22 Velocitat
3 Calpe Alicante 23-02-22 27-02-22 Mig Fons
4 Ibiza Balears 02-03-22 05-03-22 Yearlings
5 Cartagena Murcia 09-03-22 12-03-22 Fons
6 Baza Granada 09-03-22 12-03-22 G. Fons
7 Ibiza Baleares 16-03-22 19-03-22 Yearlings



8 Calpe Alicante 23-03-22 27-03-22 Mig Fons
9 Cartagena Murcia 30-03-22 02-04-22 Fons
10 Inca Balears 28-11-22 29-11-22 Colomins
11 Inca Balears 02-12-22 03-12-22 Colomins
12 Inca Balears 09-12-22 10-12-22 Colomins

Isla de Eivissa

Punto Suelta Provincia f.enjaule f.suelta modalidad
1 Beniel Murcia 24-02-22 26-02-22 Velocitat
2 Pto Lumbreras Murcia 03-03-22 05-03-22 Mig Fons
3 Beniel Murcia 10-03-22 12-03-22 Velocidad
4 Pto Lumbreras Murcia 24-03-22 26-03-22 Mig Fons
5 Chillon C. Real 31-03-22 02-04-22 Fons
6 Don Benito Badajoz 14-04-22 16-04-22 G. Fons
7 Beniel Murcia 20-04-22 23-04-22 yearlings
8 Chillon C. Real 28-04-22 30-04-22 Fons
9 Beniel Murcia 05-05-22 07-05-22 yearlings
10 Benisa Alicante 11-11-22 13-11-22 Colomis
11 Benisa Alicante 18-11-22 20-11-22 Colomis
12 Benisa Alicante 25-11-22 27-11-22 Colomis

Normativa ( Reglamento deportivo Balear):
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 totas les 
curses del Campionat

Article 110.- 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) Amollade 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. Tipo) 

Els kilòmetres tip seran: 

• Colomins: 125 ; • Velocitat: 250 ; • Mig fons: 350 ; • Fons: 550;.  Gran 
Fons 650

Serà guanyador el que obtingui el coeficient més baix

 CAPITULO  IV.- MODALITATS DELS CONCURSOS 

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

 Per Illes. 

 Campionat absolut de cada illes

B )  Interinsular. 

Campionat Absolut Illes Ballears

Campionat de Balear Velocitat 

Campionat de Balears Mig Fons

Campionat de Balears Fons y Gran Fons

Campionat de Balear Colomins.- 

c).- Altres

Colom es rapid.- 

As Colom Balear

Prestigi Balear de 2 anys



Prestigi Balear de 3 anys

Article 121.- Campeonats Insulars per Illes

Amb les mateixes condicions que el Campionat Absolut de les Illes Balears,
es disputarà un campionat absolut per a cadas cuna de les Illes, amb el 
nom de Campionat Illes Balears.- Campio Absolut illa de Mallorca, Campio 
Absolut illa Menorca i Campio Absolut illa Eivissa

Article 122.- Campeonats Interinsulars. - participen totas les illes 

122.1.- Campionat Absolut de les Illes Balears

Serà goñador el colombofil que obgengui major puntuació del resultat de 
la suma de la puntuacións dels concursos designats pel campionat. La 
puntuació serà l’obtinguda per als participants dels concursos de velocitat,
yearlings, mig fons, fons y 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 proposte del Comité de 
Competició Esportiva Balear

122.2.- Campionat de Velocitat

Serà goñador el colombofil que obgengui 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 goñador el colombofil que obgengui 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 y gran fons

Serà goñador el colombofil que obgengui major puntuació del resultat de 
la suma de la puntuació obtinguda per als participants de les amollades de
fons, dintre del 50% dels coloms designats de cada zona. 

122.5.- Campionat de colomins



Serà goñador el colombofil que obgengui 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 gonador 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.

. amollade 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: 

Ser goñador 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, y hagui estat comprobat, 
como minim a un concurs campeonato balares cada un 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. 

 . amollade 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. 

C) Prestigi Balear de tres anys: Ser goñador 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. y hagui estat comprobat, como minim a un concurs 
campeonato balarees cada un 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: 600 punts per colom. 

 . amollade 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


