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Art.8.

d) U.C.P.R. prin CNS, va organiza anual doua derby-uri de peste 900 km la
care sa poata participa toate entitatile columbofile din Romania creand
posibilitatea unei lansari precum intocmirea unui clasament din numar mare
de porumbei . Localitatile de lansare vor va fi stabilite în prealabil de comun
accord cu celalalte entitati columbofile si aprobate in Adunarea Generală din
luna ianuarie – februarie, în funcţia de direcţia de zbor agreată. Premiile şi
condiţiile de participare se vor aproba în aceeaşi Adunare Generală.
Îmbarcarea porumbeilor, precum şi desigilarea ceasurilor se vor face pe
centre de îmbarcare stabilite de CNS dar nu mai mult de 1 centru pe judet si
nu mai putin de 50 de crescatori şi 50 de ceasuri pentru fiecare centru (aceste
conditii sunt valabile numai pentru derby-urile nationale). Clasamentul la
derby-urile nationale poate fi luate pe zonă, judeţ, protocol, club, NU şi pe
lansare. Uniunea va contribui la premiile acordate pentru acest derby.
Art.24
e) Abaterea acceptată de la ora exactă, în plus sau minus, este de 3 minute
pentru fiecare 24 de ore de functionare a ceasului (mecanic şi ceasurile
electronice ) pe durata unui concurs.
Art.71.
Categoriile pentru care U.C.P.R. întocmeşte clasamentele naţionale:
I.
Categoria I-a: 100 – 400 km – VITEZA (1 an + Palmares) - 5
concursuri totalizând minim 900 km în anul respectiv – Maturi
+ Yearlingi, pui
Se vor lua obligatoriu 3 din cele 5 etape de pe club, 2 din cele cele 5 de pe
clasamentul judetean sau protocol
II.

Categoria a II-a: 300 – 600 km – DEMIFOND (1 an +
Palmares) - 4 concursuri totalizând minim 1.400 km în anul
respectivMaturi+Yearlingi, pui La categoriile I-a şi a II-a, se

întocmesc clasamente pentru: - maturi + yearlingi - 1 an yearlingi - 1 an - pui - 1 an - maturi + yearlingi - N.O. 2 ani
(palmares) - yearlingi - N.O. 2 ani (palmares) - maturi - 3,4,5
ani (palmares)
Se vor lua obligatoriu2 din cele 4 etape de pe club, 2 din cele cele 2 de pe
clasamentul judetean sau protocol
III.

Categoria a III-a peste 500 km (1 an + Palmares) a) Fond peste 500 km - 3 concursuri totalizând minim 1.750 km - în anul
respectiv b) Mare Fond – peste 500 km - 3 concursuri peste 500
km din care obligatoriu 1 concurs peste 800 km, însumând
minim 2.200 km în anul respectiv Notă: La categoria III-a, în
lotul naţional vor fi selecţionaţi cei mai buni porumbei conform
punctajului de penalizare realizat la oricare din cele 2 secţiuni
ale acestei categorii. În cazul în care un porumbel are la
calcularea normei cel puţin 1 concurs peste 800 km şi peste
2200 Km acesta OBLIGATORIU se trece doar la MARE
FOND, iar în cazul în care prin însumarea a trei concursuri se
trece de 2200 km dar nu este nici un concurs peste 800 km
această normă de trece doar la FOND. Pentru palmares fond si
mare fond se poate lua in calcul Maraton National, conf. Art.
64 din RNS.

Se vor lua obligatoriu 2 din cele 3 etape de pe club,1 din cele cele 3 de pe
clasamentul judetean sau protocol

IV.

IV. Categoria a IV-a – GENERAL (1 an + Palmares) - 6
concursuri totalizând 1.500 km – în anul respectiv Se vor alege:
- 2 concursuri viteza (100 – 400 km) - 2 concursuri demifond
(300 – 600 km) - 1 concurs Fond (peste 500 km) - 1 concurs –
la alegerea crescătorului Notă: Pentru palmares trebuie
realizate anual cele 6 tipuri de concursuri în fiecare an.
Palmares 2 ani =12 concursuri; 3 ani = 18 concursuri.... La
categoriile III şi IV se întocmesc clasamente pentru: - maturi +
yearlingi – 1 an - yearlingi – 1 an - pui – 1 an 23 - maturi +
yearlingi – N.O. 2 ani – palmares - yearlingi – N.O. 2 ani –
palmares - maturi – 3,4,5 ani (palmares)

Se vor lua obligatoriu 4 din cele 6 etape de pe club, 2 din cele cele 6 de pe
clasamentul judetean sau protocol
VII. Categoria – AS – (1 an + Palmares) - Din numărul total de clasări, se
aleg 10 clasări care însumate să facă 5.000 km – în anul respectiv.
Clasamentul se va realiza după numărul de clasări realizate. La numărul
egal de clasări, punctajul realizat va face diferenţa.
Pentru etapele de peste 700 km ,imbarcarea porumbeilor, precum şi
desigilarea ceasurilor se va face pe 1(un) centru pe judet eliminand astfel
eventualele suspiciuni in ceea ce priveste fraudarea numarului de
porumbei.
XI. Categoria – EXTREM MARATON – (1 an + Palmares) - 2 etape peste
900 de km, total 2000 km.
Scos paragraful,,In cazul in care un porumbel are 4 etape de peste 900 de
km insumand 4000 km (in doi ani consecutivi) se realizeaza palmares
extrem maraton. Daca cele 4 etape insumeaza sub 4000 km porumbelul
respectiv realizeaza palmares AS Maraton.,,, palmaresul sa se realizeze
norma cu norma cnf. Prevederilor art.64

dispozitii speciale
participarea la comisiiile de imbarcare, respective desigilare a tuturor
membrilor columbofili participanti la concursurile din sezonul respective,
refuzul unuia din acestia sa atraga suspendarea de a participa la
urmatoarele 2 etape de concurs
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