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NORMATIVA COMPETICIONS FEDERACIÓ CATALANA 
 

 
1.- CONDICIONS 
 
Mínim 10 colomars competint, al club. Els clubs 15 dies abans del primer 
concurs oficial tindran que fer una relació dels colomars que participen 
als campionats. Els tàndem o participants columbòfils en una mateixa 
instal·lació sols puntuen a efectes de un sol colomar. 
En cas de no complir els 10 participants la Junta Directiva estudiarà el 
cas del Club per poder engabiar i disposar de llicencia per organitzar 
concursos per el campionat de la federació. 
Normativa Reglament Esportiu FCCCM. Normativa llicencies FCCCM. 
 

2.-NO PARTICIPACIÓ DE CLUBS ALS ENTRENAMENTS FEDERATIUS I 
DIREFENTS MODALITAS DE CAMPIONATS  
 
Tos saben que els ingressos que obté la FCCCM per els entrenaments son 
prou importants per fer quadrar el pressupost anual.  
Els clubs que no participin als entrenaments organitzats per la Federació 
i posteriorment demanin gàbies per el campionat de velocitat, tindran que 
pagar el cost dels entrenaments que es calcularà del preu de las gàbies 
demanades de velocitat mes un 20%. Entrarà en vigor a partir del any 
2020. 
Els clubs que demanin gàbies per mig fons, fons o gran fons i no hagin 
fet las modalitats de engabiament anteriors, es farà el càrrec per cada 
modalitat amb el 20% de més. 
Exemple: Si un club demana gàbies o coloms per fons tindrà de pagar un 
20% dels mateixos al entrenaments, velocitat i mig fons. Entra en vigor a 
partir del any 2021. 

 
3.- CAMPIONATS 
 
CAMPIONAT VELOCITAT, MIG-FONS, JOVES i COLOMINS 2020  
 
Per cada campionat de VELOCITAT, MIG-FONS i JOVES es designaran 10 
coloms. 
Per a la classificació dels campionats corresponents, puntuaran els cinc 
(5) primers coloms designats que es comprovin. 
 
En les aviades puntuables per al campionat de COLOMS JOVES anella any 
anterior, els designats seran els deu primers coloms joves que constin 
relacionats en el full d’engabiament corresponent (CN-1). 
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CAMPIONAT DE FONS 
 
Es designaran 8 coloms i puntuaran els quatre (4) primers que es 
comprovin. 
 
CAMPIONAT GRAN FONS 
 
Es designaran 6 coloms i puntuaran els tres (3) primers que es 
comprovin. 
 
 
 
CAMPIONATS ABSOLUTS FCCCM 
 
Serà la suma dels punts aconseguits en les soltes dels campionats de 
velocitat, mig fons, joves, fons i gran fons. 
El guanyador serà el columbòfil que hagi participat en el major nombre de 
soltes i que aconsegueixi la major suma de punts. 
 
CAMPIONAT OBERT ABSOLUT FCCCM 
 
Es disputarà a totes les soltes del campionat. Puntuaran els coloms que 
arribin primer a cada colomar. Valen tots els coloms encistellats. 
Velocitat, Mig fons i Joves els cinc primers. Fons els quatre primers. 
Gran fons els tres primers. Els punts els mateixos que quant els coloms 
son designats. 
 
 
ZONES 
 
SOLTES VELOCITAT /: Dos zones: 
 
1ª Tarragonès, 2ª Zona de Barcelona i Girona. 
  
MIG FONS i FONS Dos Zones. 1 Tarragona, 2ª Barcelona i Girona 
 
GRAN FONS Dos Zones. 1 Tarragona, 2ª Barcelona i Girona 
 

4.- PUNTUACIONS 
 
S’assignarà a cada campionat una puntuació màxima de 5.000 punts per 
aviada, i el valor inicial de cada colom per modalitat de vol serà la 
següent: 
- Velocitat, Mig-Fons, Joves i Colomins........... 1.000 punts 
- Fons ........................................... 1.250 punts 
- Gran Fons....................................... 1.667 punts 
 
 

                                                     Velocitat 1er Colom solta x 1000/1250/1667 

                       AS COLOM   =    ---------------------------------------------------------  =  Punts Coloms 

                                                              Velocitat Primer colom solta 



 

5.- APERTURA DE RELLOTGES 
 
Les dades per confeccionar les classificacions es passaran per e-mail a 
la Federació i al Sr. Vicens Prats - vvprats@gmail.com – com a màxim a 
les 36 hores de la finalització dels concursos. 
 
 
Es obligació del columbòfil de presentar el rellotge al club encara que 
no es comprovi. Normatives vigents. 
No fer-lo representa la desqualificació per el resta de temporada dels 
campionats.  
 

6.- CONDICIONS COMUNES PER A TOTS ELS CAMPIONATS 
 
Per els campionats puntuaran totes les aviades detallades. 
 

 
7.- COMENTARIS D’ÀMBIT GENERAL 
 
Podrem fer entrenaments aprofitant recollides a un cost molt econòmic 
sempre que tinguin lloc al camió. 
 

8.- MODALITATS AS-COLOM 
 
Pel que fa a “zones” i “puntuacions”, s’adaptaran a les mateixes 
condicions que regeixen per cada campionat. 
El guanyador serà el  colom comprovat a les soltes indicades de cada 
campionat. Tot colom no comprovat no puntua per el resultat. 
 

9.- PLA DE VOLS FEDERATIU   
 
APROVAT PER JUNTA DIRECTIVA DEGUT A LA NORMATIVA DEL “PROSICAT” SOBRE EL 
CORONA VIRUS. 
A LA PROPERA ASSAMBLEA CONVOCADA ES PRESENTARÀ PER LA SEVA APROBACIÓ. 
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