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ORGANITZACIÓ: 
Club Coloms Missatgers de Reus 
c/ Pi i Margall,14 baixos 
43205-REUS 
 
Web: www.fut.es/~ccmr  Mail: ccmr@tinet.fut.es 

 
NORMES GENERALS 
 
El derby va adreçat a tots els columbòfils membres dels 
clubs de Reus i de Vilanova que ho desitgin, així com a 
aquells que el club organitzador decideixi convidar en un 
moment determinat. 
 
Així mateix només podran participar coloms anellats amb 
anella de niu corresponent a l’any 2008. 
 
Per raons d’espai es limitarà la inscripció a un màxim de 3 
coloms per columbòfil. 
 
 
RECOLLIDA DELS COLOMINS I 
CUOTA D’INSCRIPCIÓ 
 
L’entrada de colomins es farà entre l’1 i el 30 de Maig, els 
quals es posaran en quarantena, es sotmetran als 
tractaments pertinents i es vacunaran. 
 
El preu d’inscripció serà de 20 € per colom, que es faran 
efectius als responsables del Derby en el moment del ingrés 
dels coloms. 
  
A principis de juny es farà recompta de colomins i els 
participants que hagin patit alguna baixa per un motiu o 
altra el podran reposar sense cap cost addicional durant tot 
el mes de juny. 
 
Tots els coloms s’hauran d’entregar a un dels responsables 
del Derby amb el seu corresponent títol de propietat i el 
pedigrí. A més s’haurà d’omplir la fitxa d’inscripció amb les 
dades del propietari (adreça, telèfon i correu electrònic) a fi 
de que els puguem tenir informats en tot moment del 
desenvolupament del Derby. 



 
 
ENTRENAMENTS I SOLTA FINAL 
 
Està previst que els coloms comencin els entrenaments a 
mitjans d’octubre en distàncies progressives de 10km, 
25km, 40km, 60km,100km i 200km. 
 
La solta final està prevista que es realitzi el dissabte dia 13 
de desembre a una distància de 290km    
 
Com sabeu el dia de la solta final s’organitzarà un dinar de 
germanor on esteu convidats tots els participants i amics. 
 
 
PREMIS 
 
- Trofeu als tres primers columbòfils classificats en la última 
solta. 
- Trofeu al colom que hagi invertit menys temps en el 
conjunt de les dues últimes soltes (200km i 290km) 
 
Es lliurarà una placa commemorativa a tots els participants. 
 
 
SUBHASTA 
 
A l’hora del cafè es realitzarà la tradicional subhasta de tots 
els coloms que hagin arribat. 
 
 
*Donat el caràcter eminentment social que pretén tenir 
aquest Derby la organització vol animar a tots els 
participants a visitar i participar dels actes que envolten al 
Derby sempre que ho desitgin. Trobareu informació 
actualitzada de l’estat del Derby i dels coloms a la nostra 
web. 

CLASIFICACIÓ IV DERBY ROQUES BRUNES 
 
SANTOMERA 15/12/2007     386 km   9:10 h 
 

 COLOM PARTICIPANT ARRIBADA 

1 243060 Antonio Pinilla 10:32 (2º Día) 

2 247607 Antonio Rosito 18:15 (2º Día) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsables del derby: 

- José María Orti  Telf. 658785764 

- Salva Berbel  Telf. 616776427 

- Pere Olivé   Telf. 977750042 


