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COMUNICAT
In urma desfasurarii Adunarii Generale a Federatiei Romane de Sport
Columbofil, organizata in data de 11.01.2020, in localitatea Rasnov, pe ordinea de zi
la punctul 13, a fost prezentat de domnul Secretar General Stan Marian un
Regulament privind modul de organizare si functionare a competitiilor sportive
desfasurate in cadrul columbodroamelor care doresc afilierea si omologarea
competitiilor sportiv columbofile sub egita Federatiei Romane de Sport Columbofil,
acest Regulament fiind aprobat in unanimitate de voturi.
Aceste competitii vor purta ca denumire Campionatul “Columbo-Sport”.
Mai jos puteti regasi Regulamentul mai sus mentionat.

Cu stima,
PRESEDINTE
FEDERATIA ROMANA DE SPORT COLUMBOFIL

Ioan ZAVATE
.

REGULAMENT
DE
OMOLOGARE
IN RAMURA DE SPORT COLUMBOFIL
PREAMBUL:
Avand in vedere faptul ca, in conformitate cu dispozitiile art. 35 si urm. din
Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile
ulterioare, FEDERATIA ROMANA DE SPORT COLUMBOFIL se organizeaza si isi
desfasoara activitatea in calitate de singura structura sportiva de interes national,
constituita prin asocierea cluburilor sportive si asociatiilor judetene si a Municipiului
Bucuresti, pe ramura de sport;
Tinand seama de faptul, in prezent, FEDERATIA ROMANA DE SPORT
COLUMBOFIL detine calitatea de singura FEDERATIE SPORTIVA NATIONALA,
structura sportiva, de interes national, persoana juridica de drept privat, de utilitate
publica, autonoma, neguvernamentala, apolitica si fara scop lucrativ, conform legii;
si:
Urmare a faptului ca, in baza certificarilor legale de care dispune, FEDERATIA
ROMANA DE SPORT COLUMBOFIL se identifica drept structura sportiva, legal
constituita si recunoscuta oficial, inregistrata in Registrul Sportiv organizat la
Ministerul Tineretului si Sportului la Pozitia B/C/00001/2011 si, in intelesul
dispozitiilor art. 2 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ, autoritate publica, adica persoana juridica de drept privat, care,
potrivit legii, a obtinut statut de utilitate publica si este autorizata sa presteze un
serviciu public, in regim de putere publica; si:
Avand in vedere faptul ca, pe baza certificarilor legale de care dispune,
conform legii si potrivit celor aratate mai sus, in aplicarea dispozitiilor art. 37 din
Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile
ulterioare, FEDERATIA ROMANA DE SPORT COLUMBOFIL, elaborează Strategia
Naţională de dezvoltare a ramurii de sport columbofil şi controlează aplicarea
acesteia de către membrii afiliaţi, respectiv organizeaza, conduce, controleaza si
supraveghează activităţile şi competiţiile sportive oficiale la nivel naţional, în baza
Statutului sau si a Regulamentelor adoptate; precum si faptul ca:
In conformitate cu dispozitiile art. 78 din Legea educatiei fizice si sportului, cu
modificarile si completarile ulterioare, baza materială sportivă cuprinde totalitatea
terenurilor şi spaţiilor, precum şi amenajările, instalaţiile şi construcţiile care sunt
destinate organizării şi desfăşurării activităţii de educaţie fizică şi sport., bunuri care
aparţin, după caz, proprietăţii publice sau private; bazele sportive din domeniul
public şi privat al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv din sectorul

privat, omologate, se înscriu obligatoriu în Registrul Bazelor Sportive, conform unei
metodologii aprobate prin Ordin al Ministrului Tineretului si Sportului;
Se aproba Regulamentul de Omologare in Ramura de Sport Columbofil, cu
urmatorul continut:
Art.1.Omologarea sportivă și verificarea din punct de vedere al respectării
condițiilor de siguranță a columbodroamelor sunt două activități distincte care se
desfășoară înaintea începerii fiecărui sezon competițional:
a)Omologarea sportivă – constă în verificarea cerințelor pe care trebuie să le
îndeplinească columbodromul din punct de vedere sportiv, în conformitate cu
prevederile Regulamentului Federatiei Romane de Sport Columbofil; aceste norme
se referă la crescatorie, la facilitățile și dotările acesteia.
b)Verificarea din punct de vedere al respectării condițiilor de siguranță –
constă în controlul în urma căruia se certifică faptul că toate columbodroamele, in
care se desfășoară competiții sportive, îndeplinesc condițiile de siguranță prevăzute
în legislația în vigoare.
Art.2.Columbodroamele in care se desfasoara competitiile oficiale se
omologhează și se verifică de către:
-Federatia Romana de Sport Columbofil – pentru membri din cadrul cluburile
sportive participante la competițiile organizate de aceasta;
-Asociatia Judeteana de Sport Columbofil/Asociatia Municipala de Sport
Columbofil Bucuresti, pentru membri din cadrul cluburile participante în
competițiile organizate de acestea.
Art.3.(1)Omologarea sportivă a columbodroamelor declarate in vederea
participarii in competițiile oficiale, organizate de Federatia Romana de Sport
Columbofil se desfășoară în aceeași zi cu verificarea din punct de vedere al
respectării condițiilor de siguranță, de o comisie formată din reprezentantul
Federatiei, un reprezentant al Asociatiei Judetene de Sport Columbofil/Asociatiei
Municipale de Sport Columbofil Bucuresti si reprezentantul proprietarului
columbodromului.
In situatia in care, la data omologarii si verificarii respectarii conditiilor de
siguranta nu este constituita Asociatia Judeteana de Sport Columbofil/Asociatia
Municipala de Sport Columbofil Bucuresti, omologarea, respectiv verificarea vor fi
efectuate de o comisie formată din reprezentantul Federatiei Romane de Sport
Columbofil, reprezentantul Directiei pentru Sport a Judetului/Municipiului Bucuresti
si reprezentantul proprietarului columbodromului.
(2)In urma activitatilor efectuate cu ocazia omologarii sportive și verificării
columbodroamelor din punct de vedere al respectării condițiilor de siguranță, se
incheie un Proces-Verbal, in 3 (trei) exemplare, din care un exemplar original al
acestui inscris va fi depus la sediul Federatiei Romane de Sport Columbofil.
Art.4.(1)Omologarea sportivă a columbodroamelor declarate in vederea
participarii in competițiile oficiale, organizate de Asociatia Judeteana de Sport
Columbofil/Asociatia Municipala de Sport Columbofil Bucuresti, se desfășoară în
aceeași zi cu verificarea din punct de vedere al respectării condițiilor de siguranță, de

o comisie formată din reprezentantul Asociatiei Judetene de Sport
Columbofil/Asociatiei Municipale de Sport Columbofil Bucuresti, reprezentantul
Directiei pentru Sport a Judetului/Municipiului Bucuresti si reprezentantul
proprietarului columbodromului.
(2)In urma activitatilor efectuate cu ocazia omologarii sportive și verificării
columbodroamelor din punct de vedere al respectării condițiilor de siguranță, se
incheie un Proces-Verbal, in 4 (patru) exemplare, din care un exemplar original al
acestui inscris va fi depus la sediul Federatiei Romane de Sport Columbofil.
Art.5.Omologarea se face pe baza cererii proprietarului columbodromului
solicitant, inaintea inceperii fiecarui an competitional.
Art.6.(1)Suspendarea omologării sportive, pentru o perioadă limitată, sau
anularea omologării sportive și verificarea din punct de vedere al respectării
condițiilor de siguranță se poate face ori de câte ori se constată că nu mai sunt
intrunite, in mod cumulativ, conditiile care care au permis omologarea, sau a expirat
termenul pentru care a fost efectuata omologarea, dacă aceasta a avut caracter
provizoriu.
(2)Sesizarea se face de catre Federatia Romana de Sport Columbofil/
Asociatia Judeteana de Sport Columbofil/Asociatia Municipala de Sport Columbofil
Bucuresti, care a efectuat omologarea sportivă definitivă sau provizorie și verificarea
din punct de vedere al respectării condițiilor de siguranță
(3)După remedierea cauzelor care au dus la suspendarea provizorie sau
anularea omologării, columbodromul respectiv poate solicita reomologarea sportivă
și verificarea din punct de vedere al respectării condițiilor de siguranță, cu
respectarea prevederilor prezentului regulament.
(4)Cheltuielile de transport, cazare, şi indemnizaţia pentru oficialii delegaţi,
ocazionate de omologarea sportivă și verificarea din punct de vedere al respectării
condițiilor de siguranță, respectiv reomologarea columbodroamelor sau alte
verificări ori constatări ale unor modificări survenite după omologarea iniţială a
columbodromului sunt suportate de columbodromul care solicită omologarea
sportiva.
(5)Inaintea începerii fiecărui sezon competițional, columbodroamele pe care
se desfășoară competiții sportive sunt supuse verificării din punct de vedere al
respectării condițiilor de siguranță, în conformitate cu prevederile Legii nr. 4/2008,
cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.7.Conditii de omologare
(1)Omologarea sportiva presupune intrunirea unui cumul de activitati care se
organizeaza in cadrul columbodromului, conform urmatoarelor reguli generale:
-obligatia referitoare la desfasurarea competitiei intr-o singura crescatorie, cu
participarea a cel putin doua structuri sportive, legal constituite si recunoscute
oficial.
-cu toate ca specificul curselor cu porumbei sportivi-calatori este dat de un
singur punct de start si sute sau mii de puncte de sosire (crescatorii, voliere
particulare), sistemul columbodromului simplifica educatia, reducand-o la forma “o
lansare” pentru o sosire.
-competitiile sunt dedicate numai puilor care nu au practicat zborul in jurul
crescatoriei unde au ecluzionat.

-puii sunt toti obisnuiti la noua adresa (columbodrom), unde participa la zbor,
urmand sa inceapa antrenamentele si apoi cursele cu premii intermediare (hotspot), sa participe la semifinala, pentru a ajunge apoi la ultima competitie, cea mai
importanta si premiata sustantial, numita finala.
-dupa finalizarea competitiilor se intocmeste Clasamentul general al celui mai
bun porumbel sportiv numit campionul AS.
-castigatorul Campionatului se declara a fi porumbelul cu cel mai mic timp de
zbor, obtinut in urma desfasurarii a minim 6 (sase) etape de concurs.
-in caz de egalitate la cele 6 (sase) competitii desfasurate la categoria AS, va
castiga porumbelul cu cea mai buna clasare la etapa finala.
(2)Competiile sportive de tip columbodroame ofera participantilor sansa
unica de a concura cu marii crescatori ai timpului, dispersati pe intreg mapamondul.
Columbodromul presupune conditii speciale de desfasurare a sportului
columbofil fata de participarea in cadrul Asociatiilor Sportive Columbofile, care
impune principiul conform caruia, tot mai multi membrii crescatori se vor specializa
in competitiile sportive desfasurate in cadrul columbodroamelor, si care va vea drept
rezultat formarea unui nou tip de porumbel sportiv.
(3)Federatia Romana de Sport Columbofil infiinteaza o noua categorie
sportiv-columbofila numita columbo-sport.
Aceasta categorie sportiva face referire numai la porumbeii participanti din
cadrul columbodroamelor omologate de Federatia Romana de Sport Columbofil,
avand urmatoarea departajare:
- Columbodroame zonale
- Columbodroame judetene
- Columbodroame nationale.
(4)Omologarea columbodroamelor se efectueaza in functie de:
-numarul porumbeilor care pot fi gazduiti pe timpul sezonului sportiv
competitional;
-amplasamentul acestui adapost;
-dimensiunea amplasamentului si conditiile de cazare oferite porumbeilor
sportivi;
-suportul oferit (conditii) pentru supravegherea si participarea membrilor
columbofili inscrisi in cadrul acestor competitii;
-organizarea si desfasurarea activitatii, conform legislatiei in vigoare, si care
presupune, in mod obligatoriu si necesar:
-casa de marcat
-contracte de participare.
(5)Campionatul Columbo-sport va reuni cei mai buni 3 (trei) porumbei la
toate categoriile din cadrul columbodroamelor omologate la Federatia Romana de
Sport Columbofil.
Categoriile de departajare la Columbo-Sport sunt urmatoarele:
-timpul cel mai scurt de zbor, realizat pe parcursul tuturor celor 6 etape
competitionale;
-numarul competitorilor (porumbeilor), aflati la etapa numita finala;
-pozitia si forma (tipic standard columbodrom), arbitrata de o comisie
de arbitrii din cadrul Federatiei Romane de Sport Columbofil;

-pozitia ocupata in Clasament in cadrul etapei sportive numita
semifinala.
(6)Taxa de afiliere a fiecarui columbodrom va fi de minim 2 RON, aferenta
fiecarui porumbel participant din cadrul columbodromului.
Porumbeii cotati cu gratuitate nu vor fi luati in calcul si nu vor plati taxa de
afiliere.
(7)Fiecare membru participant in cadrul columbodroamelor omologate de
Federatia Romana de Sport Columbofil, are obligatia ca, pana la etapa semifinala,
organizata de fiecare columbodrom, sa detina un numar de cont pentru efectuarea
viramentului premiilor decernate de fiecare columbodrom, prin intermediul
Federatiei Romane de Sport Columbofil , conform contractului semnat si asumat, in
acest sens.
Pentru etapa finala si semifinala columbodroamele omologate, au obligatia sa
anunte Federatia Romana de Sport Columbofil, in termen util (5 zile inainte), prin
care solicita trimiterea unei comisii de supraveghere si control asupra veridicitatii
concursului desfasurat.

