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COMUNICAT C.N.S. 

 
ÎN ATENłIA ORGANIZATORILOR DE CONCURSURI PESTE 500 KM 

 
 

1. Participarea unui cresc ător la o etap ă de concurs organizat ă de alt club decât cel al c ărui 

membru este, indiferent dac ă etapa se reg ăseşte sau nu în planul de zbor al clubului s ău, va fi 

permis ă numai în cazul etapelor peste 500 km.  În aceast ă situa Ńie, fiecare cresc ător va întocmi o 

cerere de participare , înaintat ă spre aprobare clubului organizator. Acordul va fi exprimat prin 

semnăturile pre şedintelui şi tehnicul-sportiv al clubului organizator şi ştampila acestuia.  
 

2. După ob Ńinerea acordului clubului organizator,  cererile în original, pe  suport de hârtie,  trebuie 

înaintate c ătre C.N.S. al U.C.P.R. cu cel pu Ńin 48 de ore înaintea zilei de îmbarcare în vederea  

ob Ńinerii avizului de participare. Pentru operativitat e, cererile pot fi expediate şi prin mail, la 

adresa office@ucpt.ro ., dar acest lucru nu exclude trimiterea lor pe sup ort de hârtie, în termenul 

mai sus prev ăzut.  
 

3. Fişele de îmbarcare şi sosire ale unor astfel de cresc ători, participan Ńi la concursul respectiv, 

vor r ămâne în dosarul de concurs al clubului organizator pentru clasificare şi omologare. 
 

4. Clasamentul pentru acest concurs va fi întocmit de clasificatorul arondat clubului organizator.  
 

FOARTE IMPORTANT:  
 

5. În cazul în care etapa sau etapele de acest gen sunt trecute  în planul de zbor al clubului din care 

cresc ătorul face parte, clasamentele vor fi întocmite pen tru omologare atât la porumbei, cât şi la 

cresc ători.  
 

6. În cazul în care etapa sau etapele de acest gen nu sunt trecute  în planul de zbor al clubului din 

care cresc ătorul face parte, clasamentele vor fi întocmite pen tru omologare doar la porumbei .  

 

Președinte C.N.S. al U.C.P.R. 

Victor Dumitru 

 


