Regulamentul Sportiv GyoSport
Regulamentul Sportiv Gyosport este documentul cadru care stabileste relatiile dintre
membrii si colaboratorii Clubului Sportiv Columbofil “GyoSport”, drepturile si obligatiile
acestora.
Regulile de disciplina stabilite prin acest regulament se aplica tuturor membrilor
Clubului Sportiv Columbofil “GyoSport” si sunt raportate, in acelasi timp, la obiectivele de
performanta stabilite de conducerea clubului.

A. Organizare
Art. 1 Membri clubului au obligatia de a vota pe site-ul GyoSport.ro, in Camera de Vot,
deciziile supuse votului.
Art. 2 Orice decizie supusa la vot va fi acceptata daca se intrunesc 50 + 1 % din totalul
votantilor (indiferent de nr. votantilor);
Art. 3 Pentru a fi la curent cu informarile transmise de clubul sportiv GyoSport membri vor
folosi platforma internet Gyosport.ro
Art. 4
De fiecare data cand este nominalizat, membrul are obligatia de a participla la
comisiile de imbarcare;
Art. 5 Calitatea de membru al GyoSport implica o comportare corecta si civilizata in timpul
concursurilor in raport cu ceilalti membri, conducatori, alte persoane din cadrul clubului, cu
oficialii F.R.S.C. si/sau ai celorlalte Federatii la care este afiliat clubul;
Art. 6 Comportamentul membrilor, in ansamblul sau, atat la club cat si in afara lui serveste
imaginii, performantei, traditiei si prestigiului clubului;

Art. 7 Comisia care asigură tiparirea documentelor de imbarcare si a rezultatelor la
ceasurile tip electronic are obligaţia de a ştampila şi semna fiecare pagină pe care sunt
evidenţiate informatiile despre imbarcare si sosire la concursul respectiv;
Art. 8 Membri au obligatia sa respectare regulile igienico-sanitare, sa efectueze controlul
medico-sportiv periodic al porumbeilor angajati in concursuri;
Art. 9 Preocuparea pentru cresterea continua a nivelului individual de pregatire si competitie
este o obligatie a membrilor clubului GyoSport;

Art. 10 Responsabilul Tehnic are obligativitatea sa constitue Dosarul Final al Concursului.
Pentru fiecare etapă de concurs se va constituii dosarul concursului respectiv care va
cuprinde următoarele elemente:
 clasamentele porumbeilor şi columbofililor, în trei exemplare, semnate şi
ştampilate corespunzător, pentru fiecare tip de clasament în parte;
 procesul verbal de lansare;
 diagrama mijlocului de transport;
 certificatul sanitar veterinar vizat de medicii de vamă - când e cazul;
 procesul verbal de sigilare ceasuri;
 procesul sau procesele verbale de pornire ceasuri;
 procesele verbale de control intermediar - când e cazul;
 procesul verbal de desigilare ceasuri;
 alte documente justificative legate de concursul respective, fişele de cronometrare
(ştampilate la locurile de lansare de către delegatul observator);
 fisele ceasurilor de cronometrare (chiar şi cele anulate) fiecare la fişa de care
aparţine, pentru a facilita verificarea;
 adresa şi numărul de telefon a persoanei cu care omologatorul poate lua legătura.
Art. 11 Membri GyoSport au obligatia sa respecte Regulamentul National Sportiv al F.R.S.C.
si/sau al Federatiilor la care este afiliat clubul;

B. Sanctiuni
Retrogradarea membrilor din cadrul Clubului Sportiv Columbofil “GyoSport” este
posibila in momentul cand acesta acumuleaza 100 puncte de penalitate.
Penalitati:
 Neparticiparea la concursuri

1 Etapa …. 10 puncte
2 Etape … .30 puncte
3 Etape … .50 puncte
4 Etape …100 puncte

 Porumbei neclasati la etape

1 Etapa …. 10 puncte
2 Etape …. 20 puncte
3 Etape …. 30 puncte
4 Etape …. 50 puncte
5 Etape …100 puncte

 Lipsa Nemotivata
la comisiile de imbarcare

1 Etapa ….30 puncte
2 Etape ….50 puncte
3 Etape …100 puncte

 Scandal, injurii,…etc

1 Etapa …. 30 puncte
2 Etape …. 50 puncte
3 Etape … 100 puncte

 Clasarea pe ultimele trei locuri la
categoria Combativitate Individuala
Ante-penultimul Loc
…. 20 puncte
Penultimul Loc
…. 30 puncte
Ultimul Loc
…. 50 puncte

C. Tehnic
Campionatul Gyosport al porumbeilor (Categorii)
Campionatul Gyosport al porumbeilor se desfăşoară cu respectarea prevederilor stabilite prin
prezentul regulament şi a normelor de participare pentru fiecare categorie în parte, după
cum urmează:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9.
10.
11.
12.

Denumirea categoriei
(campionatul Gyosport)
Viteză Tineret
Viteză Maturi
Viteză Tineret Palmares
Viteză Maturi Palmares
Demi-Fond Tineret
Demi-Fond Maturi
Demi-Fond Tineret
Palmares
Demi-Fond Maturi
Palmares
Fond Tineret
Fond Maturi
Fond Tineret Palmares
Fond Maturi Palmares

13.

General Tineret

8.

Nr. de etape
realizate
5
5
10
10
4
4
8
8
3
3
6
6
5 etape din care:
-2 etapă viteză
-2 etape demifond
-1 etapa fond

Total Km.
( minim )
750 Km.
750 Km.
1500 Km.
1500 Km.
1400 Km.
1400 Km.
2800 Km.
2800 Km.
1650 Km.
1650 Km.
3300 Km.
3300 Km.
1500 Km.

Formula de calcul
a penalităţii

Loc în clasament x 1000
Nr. porumbei angajaţi

14.

General Maturi

15.

General Tineret
Palmares

16.

General Maturi
Palmares

17.

Fond-Maraton Tineret

18.

Fond-Maraton Maturi

19.

Fond-Maraton Palmares
Maturi

20.
21.
22

Maraton As
Maturi
Maraton As
Tineret
Maraton As
Maturi &Tineret
Palmares

23.
As Tineret
24.

As Tineret Palmares

25.

As Maturi

26.
27.

As Maturi Palmares
Combativitate Individuala

28.

Combativitate Individuala
Palmares

5 etape din care:
-2 etapă viteză
-2 etape demifond
-1 etapa fond
11 etape din care:
3 - 5 etapă viteză
2- 6 etape demifond
1 - 3 etape fond
11 etape din care:
3 - 5 etapă viteză
2 -6 etape demifond
1 - 3 etape fond
3 etape din care:
1 etapă maraton
2 etape fond
3 etape din care:
1 etapă maraton
2 etape fond
6 etape din care:
2 etape maraton
4 etape fond
2 etape > 800 Km.
1 an competiţional
2 etape > 800 Km.
1 an competiţional
4 etape > 800 Km
2 ani competiţionali
Punctajul cumulat în 10
etape concurs
1 an competiţional
20 etape *
Punctajul cumulat în 10
etape concurs
1 an competiţional
20 etape *
Numarul de clasari /
Numarul de porumbei
clasati
1 an competiţional
Numarul de clasari /
Numarul de porumbei
clasati
2 ani competiţionali

1500 Km.

3000 Km.

3000 Km.

2000 Km.

2000 Km.

4000 Km.

---

---

-------

Loc în clasament x 1000
Nr. porumbei angajaţi

29.

Super As

30.

Super As Palmares

31.

Super As Palmares Tineret

Punctajul cumulat in cel
putin 11 etape de
concurs
1 an competiţional
Punctajul cumulat in cel
putin 22 etape de
concurs
2 ani competiţionali **
Punctajul cumulat in cel
putin 22 etape de
concurs
2 ani competiţionali **

* Categoria As Palmares se realizează cumulând punctajul obţinut de un porumbel în 20
de etape de concurs, în 2 ani competiţionali consecutivi dar obligatoriu 10 etape în fiecare
an. La Categoria As Palmares Tineret se vor lua in calcul rezultatele de la concursurile cu
puii.
** Categoria Super As Palmares se realizează cumulând punctajul obţinut de un
porumbel în 22 de etape de concurs, în 2 ani competiţionali consecutivi dar obligatoriu 11
etape în fiecare an. La Categoria Super As Palmares Tineret se vor lua in calcul rezultatele
de la concursurile cu puii.
Toate Categoriile de Palmares (2 ani consecutivi) se vor realiza conform criteriilor
mai sus menţionate, dar obligatoriu cu participarea a cel puţin o etapă din fiecare an.
Campionatul GyoSport al Crescătorilor (Categorii)
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Denumirea categoriei
(campionatul Gyosport)
Viteză crescător
Viteză Palmares Crescător
Demi-Fond Crescător
Demi-Fond Palmares
Crescător
Fond Crescător
Fond Palmares Crescător

General Crescător

General
Palmares Crescător

Nr. de etape
realizate
5
10
4
8

Total Km.
( minim )
750 Km.
1500 Km.
1400 Km.
2800 Km.

3
6

1650 Km.
3300 Km.

5 etape din care:
-2 etapă viteză
-2 etape demifond
-1 etape fond
10 etape din care:
4 - etapă viteză
4 - etape demifond
2 - etape fond

Formula de calcul
a penalităţii

1500 Km.
Loc în clasament x 1000
Nr. porumbei angajaţi
3000 Km.

9.

Fond Maraton Crescător

10.

Fond Maraton Palmares
Crescător

11.

Maraton As Crescător

12.
13.
14.

Maraton As Crescător
Palmares
As Crescător *
As Crescător Palmares**

15.

Campionul Campionilor

3 etape din care:
1 etapă maraton
2 etape fond
6 etape din care:
2 etape maraton
4 etape fond
2 etape > 800 Km. 1
an competiţional
4 etape > 800 Km. 2
ani competiţionali

2000 Km.

4000 Km.
-----

Nr. de
cupe *** obtinute
de un crescator
1 an competitional

Toate Categoriile de Palmares (2 ani consecutivi) se vor realiza conform criteriilor
mai sus menţionate, dar obligatoriu cu participarea a cel puţin o etapă din fiecare an.

*

As Crescător = Viteză Crescător + Demi-Fond Crescător + Fond Crescător + General Crescător
( punctajul pentru Categoria As Crescător se determină cumulând punctajele obţinute la categoriile
prezentate mai sus ).
** As Crescător Palmares = As Crescător ( an curent ) + As Crescător ( an precedent ).
*** Cupa = clasarea pe oricare din pozitiile 1, 2 sau 3 intr-o etapa competitionala

Campionatul GyoSport de Toamnă
(participanţi, sunt doar puii inelaţi în anul în care sunt organizate concursurile), se desfăşoară
respectând normele de participare prezentate mai jos:
Nr.
crt.
1.
2.

Denumirea categoriei
(Campionatul Gyosport)
Viteză Pui
Demi-Fond Pui

3.

General Pui

4.

As Pui

5.

Super as Pui

Nr. de etape
realizate
5
4
5 etape din care:
-2 etapă viteză
-2 etape demifond
-1 etapa fond
Punctajul cumulat
în 10 etape concurs
1 an competiţional
Punctajul cumulat
în cel putin 11
etape concurs
1 an competiţional

Total Km.
( minim )
750 Km.
1400 Km.

Formula de calcul
a penalităţii

1500 Km.
Loc în clasament x 1000
Nr. porumbei angajaţi
.......

.......

6.

Combativitate
Individuala Pui

Numarul de clasari
/ Numarul de
porumbei clasati
1 an competiţional

Campionatul GyoSport de Toamnă (Crescători)
Se desfăşoară respectând normele de participare prezentate mai jos:
Nr.
crt.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Denumirea categoriei
(campionatul Gyosport)
Viteză Crescător Pui
Demi-Fond Crescător Pui

Nr. de etape
realizate
5
4
5 etape din care:
General Crescător Pui
-2 etapă viteză
-2 etape demifond
-1 etape fond
General Palmares Crescător 10 etape din care:
Pui
4 - etapă viteză
4 - etape demifond
2 - etape fond
Punctajul cumulat
As Crescător Pui
în 10 etape concurs
1 an competiţional
As Palmares Crescător Pui
**
Viteză Palmares Crescător – 10 etape - crescător
Pui
2 ani competiţionali
Demi-Fond Palmares
8 etape - crescător
Crescător - Pui
2 ani competiţionali

Total Km.
( minim )
750 Km.
1400 Km.

Formula de calcul
a penalităţii

1500 Km.

3000 Km.
Loc în clasament x 1000
Nr. porumbei angajaţi
.......

1500Km.
2800 Km.

Categoria Viteză Palmares Crescător - Pui, respectiv Demi-Fond Palmares Crescător - Pui (2
ani consecutivi) se vor realiza, folosind numai etape din Campionatul de Toamnă (jocul cu
Puii), conform criteriilor mai sus menţionate, dar obligatoriu cu participarea a cel puţin o
etapă din fiecare an.
** As Crescător Palmares = As Crescător ( an curent ) + As Crescător ( an precedent ).

Presedinte,
Antonescu S. Gyany

Secretar General,
Grigore Iosif

