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PROPUNERI, COMPLETARI SI MODIFICARI  ALE  REGULAMENTULUI  NATIONAL  SPORTIV 
 
DENUMIRI SPECIFICE 
 

a) Membru columbofil – persoana înscrisă într-un club columbofil, asociaţie 
columbofilă, afiliat/afiliată laUCPR, cu toate obligaţiile financiare plătite la zi. 

b) Asociaţie Columbofilă –  asociaţie nonprofit, organizată pe baza legii 26/2000, 
afiliată la UCPR. 

c) Organizator – club columbofil, asociaţie columbofilă, Comisie Național Sportivă care 
răspunde de organizarea concursurilor cu porumbei călători, în raport cu planul de 
concursuri avizat de CNS al UCPR şi prezentul Regulament Național Sportiv(RNS) al 
UCPR. 

d) Transportator – persoană fizică autorizată sau societate comercială (posibil asociaţie 
columbofilă) care face transportul porumbeilor la locurile de lansare sub stricta 
coordonare a organizatorului, conform contractului încheiat între părţi  şi care 
deţine toate documentele necesare transportului de porumbei în condiţiile legii. 

e) Plan de concursuri – tabel care conţine graficul după care se organizează 
concursurile cu porumbei călători, datele de lansare (localitatea şi data), centrele de 
îmbarcare, responsabilii de centre. 

f) UCPR-Uniunea Columbofililor Profesioniști din România 
g) RNS- Regulament Național Sportiv 
h) CNS – Comisia Naţională Sportiva 
i) CD- Consiliul Director 
j) Responsabil de zonă – membru al CNS desemnat să supravegheze din punct de 

vedere organizatoric și tehnic-sportiv una din zonele existente la nivel naţional. 
k) Responsabil tehnic centru de îmbarcare – persoană care răspunde de  buna 

desfășurare a tuturor activităților cu caracter tehnic-sportiv prevăzute în prezentul 
RNS(poate fi:Responsabilul tehnic de club,Responsabilul tehnic de asociație sau un 
înlocuitor desemnat de aceștia din urmă, funcție de nivelul la care se desfășoară 
activitatea sportivă) 

l) Centru de îmbarcare-loc amenajat pentru clemarea porumbeilor și îmbarcarea 
acestora, în vederea participării la concursuri sportive 

m) Responsabil centru de îmbarcare-persoana care răspunde de buna organizare și 
desfășurare a tuturor activităților cu caracter organizatoric privind îmbarcarea 
porumbeilor pentru concurs(poate fi:Președintele de club,Președintele de 
asociație,Președintele CNS sau un înlocuitor desemnat de aceștia din urmă, funcție 
de nivelul la care se desfășoară îmbarcarea) 

n) Zonă-asocierea în vederea participării la concursurile sportive cu porumbeii a mai 
multor cluburi,asociații columbofile dintr-o anumită zonă geografică a județului sau 
statului din care fac parte. 
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o) Protocol columbofil-asocierea a doua sau mai multe cluburi în vederea participării la 
concursurile sportive cu porumbeii  

p) Clubul columbofil profesionist-reprezintă asocierea a cel puțin 20 de membrii 
columbofili efectivi dislocați la distanțe unanim acceptate de cei care se asociază, în 
vederea participării la concursurile sportive cu porumbeii. 

 
Art.6.completare 
Lit. d 
-nu sunt valabile protocoalele întocmite în timpul derulării campionatului columbofil; 
 
Art.8.modificare 
-clasamentul pentru derbyurile naționale/internaționale organizate de CNS în cadrul UCPR 
se va întocmi pe club, protocol, județ, național și pe lansare (internațional). Lansarea va fi 
întârziată, la o oră cât mai devreme posibil (funcție de condițiile meteo de pe traseul de 
zbor din ziua lansării) 
 
Art.12.adăugare 
 
-fișa colectivă de cronometrare semnată de participant trebuie să conțină numele și adresa 
exactă a crescătoriei columbofilului, seria ceasului, seria porumbelului, sexul, seriile de pe 
clemă, data concursului, numele clubului, localitatea de lansare, corecția de ceas, ştampila, 
semnatura descifrabilă și indescifrabilă a membrilor din comisia de clemare, completată 
de fiecare membru al comisiei în parte. 
 
art.19. adaugare - Îmbarcarea porumbeilor 
 
-columbofilii vor îmbarca porumbeii la cel mai apropiat centru de imbarcare al unui club 
asociat pe planul de zbor. 
-pentru cazul în care prognoza meteo anunță pe timpul transportului porumbeilor către 
locul de lansare al acestora în timpul zilei și  temperaturi de peste 35 grade Celsius, 
numărul maxim al porumbeilor îmbarcați în boxe pe unitatea de suprafață(un metru pătrat) 
este recomandat să fie diminuat cu 10%; 
-pentru echitatea rezultatelor obținute de porumbei în concursuri, îmbarcarea acestora, 
indiferent de tipul de etapă, să se facă în aceeași zi pentru toți participanții la acel concurs; 
-centrul de îmbarcare al porumbeilor pentru un club columbofil obligatoriu va fi situat în 
aceeași localitate cu sediul clubului; 
 -un porumbel poate fi îmbarcat într-un sezon columbofil în maxim 15 etape oficiale 
pentru zborurile cu maturii și maxim 10 etape oficiale pentru zborurile cu puii (votată). 
 
Completare. Art.28. Transportul porumbeilor clemaţi se face numai cu mijloace 
specializate de transport obligatoriu sigilate după îmbarcare, iar în diagrama masinii se va 
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specifica numărul de porumbei pe boxe. OBLIGATORIU mijloacele de transport trebuie să 
aibe montate GPS pentru localizare cu posibilitatea urmăririi prin internet a poziţiei maşinii 
la orice oră, transportatorii fiind obligati sa transmita, catre UCP in vederea postarii pe site 
cu maxim o saptamana inainte de inceperea sezonului, datele de conectare online pentru 
vizulizarea pozitiei masinilor. 
 
Art.32. adaugare-Lansarea porumbeilor 
 
-la lansare, poziția mașinii trebuie să fie vizibilă în pagina de supraveghere de pe internet și 
ulterior listată și atașată la dosarul concursului. Orice concurs la care poziția mașinii nu 
poate fi văzută sau la care se introduc alte coordonate decât  cele din programul de 
supraveghere GPS nu va putea fi omologat și deci nu va putea fi folosit în nici un tip de 
campionat; 
-în cazul în care la locul de lansare sunt mai multe mașini, în program se introduc 
coordonatele unei singure mașini și se filmează lansarea pentru confirmarea prezenței 
celorlalte mașini; 
-la lansările în concursurile de fond și maraton se filmează lansarea, filmarea se postează 
pe internet, iar cd-ul se atașează la dosarul concursului. În film este obligatoriu să apară și 
delegatul-lansator. 
 
Art.33 –adăugare 
 
-la schimbarea localității din care se face lansarea, în cazul de forță majoră, obligatoriu se 
va ține cont ca distanțele noi de zbor să fie încadrate și să respecte categoriile de distanță 
aprobate de CNS, pentru toți membrii columbofili participanți la un astfel de concurs. 
 
Art.58 Organizatorii - Înlocuire 
 
-organizatorii sunt obligați să transmită la omologatorii desemnați, dosarele concursurilor 
cu porumbeii maturi desfășurate pâna la primul fond inclusiv, nu mai tarziu de 7 zile după 
fond, restul dosarelor concursurilor cu maturii pâna la data de 1 septembrie și pentru 
concursurile cu puii pâna la data de 20 octombrie; 
-se vor lua în calcul pentru omologare, dosarele care au confirmat termenul de trimitere în 
intervalul de timp menționat, prin ştampilă poștală sau alt document de transport sau 
predare oficial; 
-organizatorii pot decide orice măsura privind siguranța concursurilor: reclemare, comisii 
de reverificare, comisii de așteptare a porumbeilor, etc. Deciziile organizatorilor sunt 
suverane, iar nerespectarea lor atrage anularea etapei sau după caz a sezonului 
competițional pentru columbofilii sau centrele de îmbarcare incriminate; 
-organizatorul decide fixarea orei de pornire a ceasurilor (aceeași pentru toți columbofilii 
participanți la concursul respectiv dar nu mai târziu de ora 20) 
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-organizarea concursurilor se face în conformitate cu planul de concursuri avizat de CNS, cu 
respectarea prezentului RNS, a legilor Statului Român și a țărilor de tranzit sau lansare a 
porumbeilor; 
-organizatorii își rezervă dreptul de a controla sosirile porumbeilor anunțate de oricare 
columbofil membru al UCPR. 
 
 
Art.59.Omologatorii - înlocuire 
 
-omologatorul are obligația de a respecta și aplica întocmai prevederile prezentului RNS.  
-dosarele se trimit cu poșta rapidă, iar omologatorul va păstra dovada primirii dosarelor 
pentru eventualele contestații; 
-la solicitarea omologatorului, organizatorii de concursuri au obligația să pună la dispoziția 
acestuia userul și parola pentru verificarea poziției mașinii. Nerespectarea acestei 
prevederi conduce automat la anularea concursului în cauză;  
- Termen maxim de trimitere a documentelor la omologatori: 01.09. – porumbei maturi si 
20.10. – pui. 
-Între 01.09 -15.09 se vor omologa documentele conform pct. a şi se vor completa 
documentele conform pct. b, c, d, e. Şi vor fi transmise către omologare la CNS. 
-perioada în care se va face omologarea dosarelor de catre comisiile CNS este 15.09-01.10 
pentru concursurile cu porumbeii maturi și pentru concursurile cu puii 20.10-01.11 
-omologatorii au obligația să anunte în scris CNS-ul despre întârzierea înaintării dosarelor 
față de termenele stabilite în prezentul RNS, sub sancțiunea anulării rezultatelor acestora; 
-dosarele de concurs finale care încalca prezentul RNS nu vor fi omologate 
-se vor lua în calcul pentru omologat, dosarele care au confirmat termenul de trimitere în 
intervalul de timp menționat, prin ştampilă poștală sau alt document de transport oficial; 
-folosirea  la îmbarcarea porumbeilor pentru a participa la un concurs oficial a unui sistem 
de club neavizat de CNS și apoi de Consiliul Director al UCPR 
atrage după sine neomologarea tuturor fișelor de concurs care fac dovada îmbarcarii 
porumbeilor cu respectivul sistem; 
-la sfârșitul anului competițional, sfârșitul lunii septembrie (pentru concursurile cu maturi 
și yarlingi) și sfârșitul lunii octombrie (pentru concursurile cu puii), omologatorii vor 
intocmi un raport in atentia cns despre cele constatate cu ocazia verificărilor, omologării 
sau neomologării de dosare finale, motivele pentru care au luat aceste hotărâri. Membrii 
CNS iau la cunoștință și votează în consecință; 
-după efectuarea întregii proceduri de omologare a rezultatelor, dosarele tuturor 
cluburilor columbofile ale UCPR vor fi predate, în termen de 30 de zile, de omologator prin 
registratura secretarului UCPR pentru arhivarea acestora la sediul UCPR pentru o perioadă 
de trei ani, după care vor fi predate spre distrugere unei firme specializate în acest sens. 
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CLASIFICATORII 
 
-nu vor clasifica dosarele pentru concursurile nominalizate de cluburi inaintea primei etape 
la care nu doresc să-si constate propri porumbei; 
-clasificatorului îi este interzisă clasificarea porumbeilor din cadrul clubului din care face 
parte; 
-clasificatorul este obligat să țină legatura, în vederea soluționării problemelor apărute în 
dosarele de concurs și care pot fi rezolvate, cu președintele, tehnicul clubului respectiv și a 
omologatorului desemnat pentru clubul respectiv. 
 
ATRIBUȚII CNS 
 
- Comisia Națională Sportivă elaborează RNS columbofil profesionist care se supune avizării 
Consiliului Director și aprobării Adunării Generale; 
- Comisia Națională Sportivă desemnează responsabilii de zonă în fiecare an. Aceștia sunt 
membrii CNS și au obligația să mențină legatura cu organizatorii 
etapelor din zona lor, să solicite user-ul și parola de la mașinile de transport porumbeii și să 
verifice pozițiile acestora, să soluționeze în limita prezentului RNS solicitările primite din 
zona de care se fac responsabili, să țină legătura cu omologatorii pentru o omologare cât 
mai corectă și rapidă a clasamentelor și rezultatelor finale. Orice problemă și decizie luată 
se va aduce obligatoriu la cunoștința președintelui CNS; 
- Comisia Națională Sportivă stabilește și aplică RNS pentru practicarea sportului 
columbofil profesionist cu porumbei călători, calendarul național sportiv, eliberează 
autorizații(licențe), eliberează sau refuză cluburilor/ asociațiilor columbofile, după o 
consultare a comitetelor sportive locale, aprobarea de a organiza concursuri sau expoziții 
columbofile naționale; 
- Comisia Națională Sportivă se ocupă de supravegherea desfășurării Campionatului 
Național Columbofil, începând cu avizarea planurilor de zbor, cu desemnarea 
omologatorilor, supervizarea organizării concursurilor prin responsabili de zonă, 
omologarea concursurilor, aplicarea de sancțiuni în conformitate cu statutul și prezentul 
RNS și în cele din urmă omologarea rezultatelor finale; 
- Comisia Națională Sportivă întocmește anual lista omologatorilor concursurilor organizate 
de cluburile afiliate UCPR,listă ce va fi difuzată cluburilor prin circulară de lucru, la 
începutul anului competițional și afișată pe site-ul UCPR; 
- Comisia Națională Sportivă aprobă utilizarea noilor modele de ceasuri de cronometrare și 
ale sistemelor aferente acestora; 
- Comisia Națională Sportivă va emite un regulament de organizare și funcționare propriu 
ce va fi supus spre avizare Consiliului Director și spre aprobare Adunării Generale a UCPR; 
-CNS întocmește anual lista cu omologatorii concursurilor columbofile; 
-Raporturile economico-financiare generate de transportul porumbeilor la locurile de 
lansare nu fac obiectul CNS; 
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- Toate hotărârile sunt trecute într-un registru special și semnate de președintele CNS și un 
vicepreședinte. 
 
ÎNFIINŢAREA UNUI CLUB COLUMBOFIL 
 
Art.65 /campionat cluburi-adăugare 
 
      -la înfiinţarea unui club columbofil candidaţii la funcţiile de conducere pentru acel club, 
trebuie să facă o cerere de intenţie la care să anexeze un plan de dezvoltare al sportului 
columbofil în zonă pentru fiecare compartiment în parte, pe minim patru ani şi să le 
depună spre avizare Consiliului Director al UCPR; 
      -când într-un an competiţional un club columbofil, nu are 20 de membrii columbofili 
efectivi (participanţi la concursuri) şi 20 de ceasuri constatatoare în minim trei etape de 
concurs, începând cu următorul sezon columbofil clubul respectiv este OBLIGATORIU 
desfiinţat (exclus), chiar dacă la începutul sezonului următor poate face dovada participării 
a 20 de membrii columbofili efectivi (participanţi la concursuri) şi 20 de ceasuri 
constatatoare; 
       -membrii columbofili care au depus cotizaţia UCPR pâna la data de 15 noiembrie, 
formează numărul total de membrii care pot fi reprezentaţi la Adunarea Generală a UCPR 
din ianuarie-februarie anul următor; 
        -cererea de transfer a unui columbofil, Anexa 16, va fi obligatoriu de completat, 
avizată şi depusă până la data stabilită în prezentul regulament; 
        -nu pot fi transferabili columbofilii care au datorii financiare, ce pot fi dovedite, către 
vechiul club sau au provocat distrugeri  patrimoniului clubului din care au făcut parte. 
 
CAMPIONAT JUDEȚEAN 
-pentru întocmirea clasamentelor generale, în campionatul județean, se vor folosi 
punctajele obținute în concursuri, atât porumbei cât și crescători, din clasamentul 
județului respectiv, cu participarea obligatorie la fiecare concurs a minim 20 de columbofili, 
20 ceasuri constatatoare şi 250 de porumbei. 
 
CAMPIONATUL NAȚIONAL AL UCPR 
I.Clasamente porumbei clasa SPORT în campionatul național al UCPR 
Art.68.înlocuire 
-Punctajele porumbeilor pentru întocmirea clasamentelor naționale la toate categoriile se 
vor obține prin însumarea punctelor optime de penalizare realizate în următoarele tipuri 
de clasamente: 

a)clasamente pe club 
b)clasamente pe protocol (cu respectarea prevederilor Art.6 lit.c) 
c)clasamente pe județ 
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NOTĂ: - lămuriri clasament județ 
Exemplul nr.1 
-în cazul în care într-un județ sunt două grupări zonale care concurează cu porumbeii din 
aceleasi localitati, in aceeasi zi dar cu lansări la ore diferite, pentru fiecare dintre acele  
grupări se intocmeste un clasament considerat si clasament pe județ 
- Exemplul nr.2 
-în cazul în care într-un județ sunt două grupări zonale care concurează cu porumbeii pe 
planuri de zbor diferite, pentru fiecare din acele grupări se intocmeste un clasament 
considerat si clasament pe județ 

d)clasamente pe lansare(clasamente întocmite pentru toți porumbeii lansați din 
același loc și la aceeași oră, din una sau mai multe mașini și realizate pe baza procesului-
verbal de lansare semnat de conducerile cluburilor participante pentru fiecare concurs în 
parte) 
-fiecare club va încheia înaintea sezonului de zbor maxim două protocoale, care vor fi 
depuse la uniune odată cu planurile de zbor pentru a fi avizate de către CNS.  
 
Art.69. -înlocuire 
II.Clasamente crescători porumbei clasa sport în campionatul național UCPR 
   -clasamentele columbofililor pentru campionatul național se vor întocmi pentru 
aceleași categorii prevăzute pentru porumbei în campionatul național cu respectarea 
acelorași prevederi privind distanțele, numărul de porumbei și crescători participanți, 
numărul de ceasuri constatatoare prezente dar și al criteriului de selecție al punctajului 
funcție de tipul de clasament utilizat; 
    -la calcularea categoriilor pentru crescători(anexa nr.6 A) se vor lua în calcul numai 
concursurile zburate pe planul de zbor al clubului. Dacă columbofilul participă la alte 
concursuri organizate de alți organizatori, rezultatele la porumbei pot fi luate în calculul 
categoriilor dar nu pot fi luate în calcul rezultatele la crescători. 
 
Art.71. Categoriile campionatului național al ucpr pentru care se intocmesc clasamente: 
 
A. CAMPIONATUL PORUMBEILOR 
 I.Categoria I-a:100-400 km-Viteza(1 an +Palmares) 
   - Pentru campionatul porumbeilor la categoria viteză – se consideră punctajul realizat de 
porumbel în fix 5 (cinci) etape de concurs din tipul viteză sau viteză – demifond cu 
participarea a minim 20 de columbofili, 20 ceasuri constatatoare şi 250 de porumbei  
parcurgând minimum 900 km, într-un an: maxim 2(două) din cele 5(cinci) etape se vor lua 
din clasamentul pe club sau protocol, celelalte 3(trei) se vor lua din clasamentul pe județ 
sau lansare. 

Pentru palmaresul pe 2 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul 
realizăndu-se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul pe 3,4 și 5 ani este 
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necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându-se prin însumarea 
normelor efectuate la 3,4 si 5 ani. 
 
Pentru pui norma este identică . 
 
II.Categoria II-a:300-600 km-Demifond(1 an +Palmares) 
    - Pentru campionatul porumbeilor la categoria Demifond se consideră punctajul realizat 
de porumbel în 4 (patru) etape, din tipurile demifond,  viteză – demifond sau demifond – 
fond cu participarea a minim 20 de crescători, 20 de ceasuri constatatoare şi 250 de 
porumbei,  parcurgând minimum 1400 km într-un an: maxim 2(doua) din cele 4(patru) 
etape se vor lua din clasamentul pe club sau protocol, celelalte 2(două) se vor lua din 
clasamentul pe județ sau lansare. 
 

Pentru palmaresul pe 2 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul 
realizăndu-se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul  pe 3,4 și 5 ani este 
necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându-se prin însumarea 
normelor efectuate la 3,4 si 5 ani. 
 
Pentru pui norma este identică 
 
III.Categoria III-a:peste 500 km (1 an +Palmares) 
    a)-Pentru campionatul porumbeilor la categoria Fond se consideră punctajul realizat de 
porumbel în 3 (trei) etape din tipurile  demifond – fond sau fond  parcurgând minimum 
1750 km cu participarea a minim 20 de crescători, 20 de ceasuri constatatoare şi 250 de 
porumbei. Din cele trei etape se poate lua maxim o etapă din clasamentul pe club sau 
protocol și două etape din clasamentul pe județ sau lansare. 
 

Pentru palmaresul pe 2 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul 
realizându-se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul pe 3, 4 și 5 ani este 
necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându-se prin însumarea 
normelor efectuate la 3, 4 si 5 ani. 
 
Pentru pui norma este identică 
 
   b)-Pentru campionatul porumbeilor la categoria Mare Fond se consideră punctajul 
realizat de porumbel în 3 (trei) etape din tipurile  demifond – fond , fond,maraton 
parcurgând minimum 2200 km cu participarea a minim 20 de crescători,20 ceasuri 
constatatoare şi 250 de porumbei. Din cele trei etape se poate lua maxim o etapă din 
clasamentul pe club sau protocol și două etape din clasamentul pe județ sau lansare. 
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Pentru palmaresul pe 2 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul 
realizându-se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul  pe 3,4 și 5 ani este 
necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându-se prin însumarea 
normelor efectuate la 3,4 si 5 ani. 
 
Pentru pui norma este identică 
 
NOTA: În cazul în care un porumbel are la calcularea normei cel puțin 1 concurs peste 
800 km și peste 2200 km acesta OBLIGATORIU se trece doar la categoria 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 norma se trece doar la fond. 
 
IV.Categoria IV-a:General (1 an +Palmares) 
 
    - Pentru campionatul porumbeilor la categoria General se consideră punctajul realizat 
de porumbel în 6 (şase) etape parcurgând minim 1500 km cu participarea a minim 20 de 
crescători, 20 ceasuri constatatoare şi 250 de porumbei după cum urmează: 
 

-2  etape, din tipul  viteză, sau viteză – demifond, 
-2  etape, din tipul  demifond, viteză – demifond sau demifond – fond 
-1  etapă, peste 500 km. 
-1 etapă la alegerea crescătorului  

 
Punctajul realizat în jumătate din cele șase etape se va lua din clasamentul pe club 

sau protocol, punctajul realizat în cealaltă jumătate din etape se va lua din clasamentul pe 
județ sau lansare. 
 

Pentru palmaresul pe 2 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul 
realizându-se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul  pe 3,4 și 5 ani este 
necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându-se prin însumarea 
normelor efectuate la 3,4 si 5 ani. 
 
Pentru pui norma este identică 
 
V.Categoria V-a:Maraton-F.C.I.  
 
    -Pentru campionatul porumbeilor la categoria Maraton FCI se consideră punctajul 
realizat de porumbel în 4(patru) etape de concurs cu peste 700 km organizate în ultimii 
2(doi) ani care să totalizeze cel puțin 3200 km,cu participarea a cel puţin 50 de crescători 
şi 250 de porumbei.  
      Pentru Olimpiadă și Balcaniadă se va lua în calcul norma de la FCI pentru anul în curs. 
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      Nota:Pentru categoria Maraton FCI se poate lua și o singură etapă din anul anterior. 
 
VI.Categoria VI-a: AS  
 
  -Clasamentul se va realiza după numărul de clasări realizate. Numărul minim de clasări 
este de 8(opt) la care distanțele însumate să facă minim 3000 km din care una va fi 
obligatoriu de la categoria fond.La număr egal de clasări,punctajul realizat va face 
diferența. 
   Pentru campionatul porumbeilor la categoria AS se consideră punctajul realizat de 
porumbel în minim 8 (opt) etape, din tipurile viteza,viteză – demifond, demifond,demifond 
– fond sau maraton cu participarea a minim 20 de crescători,20 ceasuri constatatoare şi 
250 de porumbei. 
a)-pentru un număr par de concursuri clasate, jumătate din etape se vor lua din 
clasamentul pe club sau protocol,cealaltă jumătate se va lua din clasamentul pe județ sau 
lansare. 
b)-pentru un număr impar de concursuri clasate, jumatate plus una din etape se vor lua din 
clasamentul pe club sau protocol,celelalte se vor lua din clasamentul pe județ sau lansare. 

Pentru palmaresul pe 2 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul 
realizându-se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul  pe 3,4 și 5 ani este 
necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându-se prin însumarea 
normelor efectuate la 3,4 si 5 ani. 
 
Pentru pui norma este identică 
 
VII.Categoria VII-a: AS FOND 
 
-Pentru campionatul porumbeilor la categoria AS Fond se consideră punctajul realizat de 
porumbel în 5 (cinci) etape din tipurile  demifond – fond sau fond  cu participarea a minim 
20 de crescători,20 ceasuri constatatoare şi 250 de porumbei. Din cele 5(cinci) etape se pot 
lua maxim 2(două) din clasamentul pe club sau protocol și 3(trei) etape din clasamentul pe 
județ sau lansare. 
 

Pentru palmaresul pe 2 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul 
realizându-se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul  pe 3,4 și 5 ani este 
necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându-se prin însumarea 
normelor efectuate la 3,4 si 5 ani. 
 
VIII.Categoria VIII-a: AS MARATON  
 
- Pentru campionatul porumbeilor la categoria AS maraton se consideră punctajul realizat 
de porumbel în 3(trei) concursuri peste 800 km  cu participarea a minim 20 de crescători, 
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20 ceasuri constatatoare şi 250 de porumbei. Din cele 3(trei) etape se poate lua maxim 
1(una) din clasamentul pe club sau protocol și 2(două) etape din clasamentul pe județ sau 
lansare. 
 

Pentru palmaresul pe 2 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul 
realizându-se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul  pe 3,4 și 5 ani este 
necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându-se prin însumarea 
normelor efectuate la 3,4 si 5 ani. 
 
IX.Categoria IX-a: SUPER AS   

 
- Pentru această categorie se vor lua în calcul numai porumbeii care au norme la 
următoarele categorii (norma la categoria viteză, norma la categoria demifond, norma la 
categoria general și norma la categoria fond sau mare fond sau as maraton) cu participarea 
a minim 20 de crescători, 20 ceasuri constatatoare şi 250 de porumbei. 

 
Pentru campionatul național la categoria Super AS, se va lua in considerare 

punctajul obținut la fiecare din cele patru categorii enumerate anterior, în condițiile de 
clasificare din cadrul campionatului național pentru fiecare categorie în parte. 
  
X.Categoria X-a: MARATON  
 
 -  Pentru campionatul porumbeilor la categoria Maraton se consideră punctajul realizat de 
porumbel în 2(două) etape din tipurile maraton cu participarea a minim 20 de crescători, 
20 de ceasuri constatatoare şi 250 de porumbei. Din cele 2(două) etape se poate lua o 
etapă din clasamentul pe club sau protocol și o etapă din clasamentul pe județ sau lansare. 
 

Pentru palmaresul pe 2 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul 
realizându-se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul  pe 3,4 și 5 ani este 
necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându-se prin însumarea 
normelor efectuate la 3,4 si 5 ani. 
 
Pentru pui norma este identică 
 
XI.Categoria XI-a: MARATON EXTREM 
 
- Categoria Maraton extrem - punctajul obţinut în două etape din tipul  maraton,   cu un 
total de 2000 km și cu participarea a minim 50 de crescători, 50 de ceasuri constatatoare şi 
250 de porumbei 
   Pentru campionatul porumbeilor la categoria Maraton extrem se consideră punctajul 
realizat de porumbel în 2(două) etape din tipurile maraton, ale căror distanțe însumate să 
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fie minim 2000 km, cu participarea a minim 20 de crescători, 20 de ceasuri constatatoare şi 
250 de porumbei. Din cele 2(două) etape se poate lua o etapă din clasamentul pe club sau 
protocol și o etapă din clasamentul pe județ sau lansare. 
 

Pentru palmaresul pe 2 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul 
realizându-se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul  pe 3,4 și 5 ani este 
necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându-se prin însumarea 
normelor efectuate la 3,4 si 5 ani. 
 
Pentru pui norma este identică 
 
XII.Categoria XII-a: RECORD - (1an + palmares) 
 
  -Numărul minim de km clasați este de 5000 km într-un singur an competițional. La număr 
egal de kilometrii, punctajul realizat va face diferența. 
 -Pentru campionatul porumbeilor la categoria Record se consideră kilometrii clasați și 
punctajul realizat de porumbel în etape din tipurile viteza, viteză – demifond, demifond, 
demifond – fond sau maraton cu participarea a minim 20 de crescători, 20 ceasuri 
constatatoare şi 250 de porumbei. 
a)-pentru un număr par de concursuri clasate jumătate din etape și punctajul aferent se 
vor lua din clasamentul pe club sau protocol, cealaltă jumătate de etape și punctajul 
aferent se va lua din clasamentul pe județ sau lansare. 
b)-pentru un număr impar de concursuri clasate jumătate plus una din etape și punctajul 
aferent se vor lua din clasamentul pe club sau protocol, celelalte etape si punctajul aferent 
se vor lua din clasamentul pe județ sau lansare. 

Pentru palmaresul pe 2 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul 
realizându-se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul  pe 3, 4 și 5 ani este 
necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându-se prin însumarea 
normelor efectuate la 3,4 si 5 ani. 
 
Pentru pui norma este identică 

Categoriile XIII,XIV,XV,rămân neschimbate cu condiția ca punctajul pentru 
categoriile întâlnite în aceste categorii să se calculeze conform normelor campionatului 
național. 
 
CAMPIONATUL CRESCĂTORILOR 
 
   Clasamentele columbofililor pentru campionatul național se vor întocmi pentru 
aceleași categorii prevăzute pentru porumbei cu respectarea acelorași prevederi privind 
distanțele,numărul de porumbei și crescători participanți, numărul de ceasuri 
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constatatoare prezente dar și al criteriului de selecție al punctajului, funcție de tipul de 
clasament utilizat. 
 
 
A.CAMPIONAT OLIMPIC(FCI) 
1.Categoria Viteză (100-400 km) 

-nr.concursuri în ultimii doi ani-10 buc. (minim 2 din anul precedent) 
-nr.minim porumbei participanți-250 buc. 
-nr.minim crescători participanți-20 buc. 
-nr.minim de ceasuri constatatoare-20 buc. 
-nr.minim de km.însumați în ultimii doi ani-1800 km 

 
-pentru intocmirea clasamentelor generale,în campionatul olimpic(FCI), se vor folosi 

punctajele obținute în concursuri, atât porumbei cât și crescători, din clasamentele după 
club, protocol, județ și lansare, cu respectarea obligatorie a condițiilor minime expuse 
anterior. 
 
2.Categoria Demifond (300-600 km) 

-nr.concursuri în ultimii doi ani-8 buc. (minim 2 din anul precedent) 
-nr.minim porumbei participanți-250 buc. 
-nr.minim crescători participanți-20 buc. 
- nr.minim de ceasuri constatatoare-20 buc. 
-nr.minim de km însumați in ultimii doi ani-2800 km 

 
-pentru întocmirea clasamentelor generale, în campionatul olimpic(FCI), se vor 

folosi punctajele obținute în concursuri, atat porumbei cât și crescători, din clasamentele 
după club, protocol, județ și lansare, cu respectarea obligatorie a condițiilor minime 
expuse anterior. 
 
3.Categoria Fond (>500 km) 

-nr.concursuri în ultimii doi ani-6 buc. (minim 2 din anul precedent) 
-nr.minim porumbei participanți-150 buc. 
-nr.minim crescători participanți-20 buc. 
- nr.minim de ceasuri constatatoare-20 buc. 
-nr.minim de km.însumați în ultimii doi ani-3500 km 

 
-pentru întocmirea clasamentelor generale,în campionatul olimpic(FCI), se vor folosi 

punctajele obținute în concursuri, atât porumbei cât și crescători, din clasamentele după 
club, protocol, județ și lansare, cu respectarea obligatorie a condițiilor minime expuse 
anterior. 
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4.Categoria General 
-nr.concursuri în ultimii doi ani-11 buc. (minim 2 din anul precedent) 
-se pot lua în calcul un nr. între 3-5 etape de viteză și viteză-demifond (100-400 km) 

cu un nr.minim porumbei participanți -250 buc.,un nr.minim crescători participanți - 20 
buc. și un nr. minim de ceasuri constatatoare-20 buc. per etapă. 

-se pot lua în calcul un nr.între 2-6 etape de viteză și viteză-demifond, 
demifond,demifond-fond și fond (300-600 km) cu un nr.minim porumbei participanți-250 
buc.,un nr.minim crescători participanți-20 buc. și un nr.minim de ceasuri constatatoare-20 
buc. per etapă. 

-se pot luaîin calcul un nr.între 1-3 etape de fond si maraton (> 500 km) cu un 
nr.minim porumbei participanți-150 buc.,un nr.minim crescători participanti-20 buc. și un 
nr.minim de ceasuri constatatoare-20 buc. per etapă. 

-nr.minim de km.însumați în ultimii doi ani-3000 km. 
 

-pentru întocmirea clasamentelor generale,în campionatul olimpic(FCI),se vor folosi 
punctajele obținute în concursuri,atât porumbei cât și crescători,din clasamentele după 
club,protocol,județ și lansare,cu respectarea obligatorie a condițiilor minime expuse 
anterior. 
5. Categoria Maraton (>700 km) 

-nr.concursuri în ultimii doi ani-4 buc. (se poate lua o etapa din anul anterior) 
-nr.minim porumbei participanți-250 buc. 
-nr.minim crescători participanți-50 buc. 
- nr.minim de ceasuri constatatoare-50 buc. 
-nr.minim de km.însumați în ultimii doi ani-3200 km 

 
-pentru întocmirea clasamentelor generale,în campionatul olimpic(FCI),se vor folosi 

punctajele obținute în concursuri,atât porumbei cât și crescători,din clasamentele după 
club,protocol,județ și lansare,cu respectarea obligatorie a condițiilor minime expuse 
anterior. 
 
 
B.CUPA EUROPEI F.C.I 
1.CATEGORIA PUI 

-se vor lua în calcul un nr.de 3(trei) etape din anul anterior de viteza si viteza-
demifond (100-400 km) cu un nr.minim porumbei participanți-250 buc.,un nr.minim 
crescători participanți-20 buc. și un nr.minim de ceasuri constatatoare-20 buc.per etapă. 

-pentru întocmirea clasamentelor generale,pentru Cupa Europei (FCI),se vor folosi 
punctajele obținute în concursuri,atât porumbei cât și crescători,din clasamentele după 
club,protocol,județ și lansare,cu respectarea obligatorie a condițiilor minime expuse 
anterior. 
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2.CATEGORIA YEARLINGI 
-se vor lua în calcul un nr.de 5(cinci) etape din anul anterior de viteză și viteză-

demifond (100-400 km) cu un nr.minim porumbei participanți-250 buc.,un nr.minim 
crescători participanți-20 buc. și un nr.minim de ceasuri constatatoare-20 bu.c per etapă. 

-pentru întocmirea clasamentelor generale,pentru Cupa Europei (FCI),categoria 
YARLINGI se vor folosi punctajele obținute în concursuri,atât porumbei cât și crescători,din 
clasamentele după club,protocol,județ și lansare, cu respectarea obligatorie a condițiilor 
minime expuse anterior. 
 
   3.CATEGORIA MATURI  

-se vor lua în calcul un nr.de 6 (șase) etape din anul anterior cu distanța >300 km , cu 
un nr.minim porumbei participanți-250 buc.,un nr.minim crescători participanți-20 buc. și 
un nr.minim de ceasuri constatatoare-20 buc. per etapă. 

-pentru întocmirea clasamentelor generale,pentru Cupa Europei (FCI),categoria 
MATURI se vor folosi punctajele obținute în concursuri,atât porumbei cât și crescători,din 
clasamentele după club,protocol,județ și lansare, cu respectarea obligatorie a condițiilor 
minime expuse anterior. 
 
Art.85. – înlocuire art.85 - abateri  și  sancțiuni 
 

1. SANCȚIUNEA DE ANULARE A ETAPEI ÎN CARE S-A PRODUS UNA DIN ABATERILE 
URMĂTOARE PENTRU CRESCĂTORUL ÎN CAUZĂ 

-refuzul columbofilului numit la cererea responsabilului de centru de  a participa la 
activitățile columbofile (clemarea porumbeilor, îmbarcarea porumbeilor, desigilarea 
ceasurilor,etc); 

-neprezentarea cu ceasul constatator la locul și ora stabilite pentru marcările de control 
inițial (mai puțin cei cu ceasuri electronice) sau control final; 
-banda și fișa de cronometrare nu au fost completate corespunzător, conținând 
modificări,ștersături,completări; 
-banda care nu este perforată sau conține perforări între controlul inițial și final, inclusiv; 
-ceas de cronometare oprit (excepție fac situațiile în care ceasurile au control intermediar 
regulamentar efectuat); 
-abateri mai mari de 3 minute pe zi a ceasurilor mecanice sau 30 de secunde 
la ceasurile electronice pe toată durata concursului, de la ora exactă, atât la controalele 
intermediare, cât și la cele finale; 
-fixarea / pornirea greșită a ceasurilor mecanice; 
-setarea greșită a aparatelor electronice, atât la îmbarcare,cât și la listarea sosirilor; 
-prezentarea la activitățile columbofile a unui membru în stare de ebrietate cu generare de 
incidente; 
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-clemarea porumbeilor unui columbofil cu aceleași cleme de la alt concurs (serie 
întreagă,nu atunci unde din amestec apar cateva)-fac excepție clemele electromagnetice 
care sunt permanente; 
-nerespectarea  amplasării trapelor (antenelor) în interiorul crescătoriei,astfel încât 
porumbeii să fie marcați în interiorul crescătorie. 
 

2. SANCȚIUNI DE ANULARE A ETAPEI ÎN CARE S-A PRODUS UNA DIN ABATERILE 
URMĂTOARE PENTRU RESPONSABILUL DE CENTRU DE ÎMBARCARE 

 
-nesigilarea mijlocului de transport dupa Îmbarcare 
 
 SANCȚIUNI DE ANULARE A ETAPEI ÎN CARE S-A PRODUS UNA DIN ABATERILE 
URMĂTOARE PENTRU RESPONSABILUL TEHNIC AL CENTRULUI DE ÎMBARCARE 

 
-necompletarea tuturor rubricilor din procesul verbal de sigilare-desigilare ceasuri;. 
-întocmirea incompletă a dosarelor de concurs. 

 
3. SANCȚIUNI DE ANULARE A ETAPEI ÎN CARE S-A PRODUS UNA DIN ABATERILE 

URMĂTOARE PENTRU COMISIA DE ÎMBARCARE SAU DESIGILARE  
 
-îmbarcarea porumbeilor la concursuri fără inel de concurs,fără clema de concurs sau cip,a 
porumbeilor vizibil bolnavi,a puilor la concursurile cu maturii; 
-primirea porumbeilor la concursuri clemați de acasă sau clemarea porumbeilor de 
proprietarul lor atât la concurenții cu ceasuri mecanice și electronice; 
-necompletarea individuală cu semnătura descifrabilă cât și semnătura indescifrabilă a 
fișelor de concurs de către membrii comisiilor de îmbarcare / desigilare. 
 
5.  SANCȚIUNI DE SUSPENDARE DIN ACTIVITATEA COLUMBOFILĂ A CRESCĂTORILOR ȘI 
ALE COORDONATELOR CRESCĂTORIEI PENTRU CARE S-A PRODUS FRAUDA PE O RAZĂ DE 
1000 M FAȚĂ DE VECHILE COORDONATE ȘI  A REZULTATELOR OBȚINUTE PENTRU ÎNTREG 
ANUL  PENTRU UNA DIN ABATERILE URMĂTOARE 
 
-neprimirea delegațiilor și neprezentarea ceasului de cronometrare comisiei de control la 
domiciliu; 
-neprezentarea primulu i(primilor) porumbei întorși din concursul care face obiectul 
deplasării delegației la crescătorul în cauză; 
-deținerea de către un columbofil unitate de club proprie. 
        

6. SANCȚIUNI DE SUSPENDARE DIN ACTIVITATEA COLUMBOFILĂ A CRESCĂTORILOR ȘI ALE 
COORDONATELOR CRESCĂTORIEI PENTRU CARE S-A PRODUS FRAUDA PE O RAZĂ DE 1000 
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M FAȚĂ DE VECHILE COORDONATE ȘI  O PERIOADĂ DE 5(CINCI) ANI PENTRU UNA DIN 
ABATERILE URMĂTOARE 
 

-furturi de cleme sau cipuri; 
-furturi de porumbei în timpul îmbarcării,în timpul transportului,în timpul expozițiilor 
columbofile cât și din crescătorii ; 
-deținerea de instalații în scopul prinderii porumbeilor; 
-manifestarea unui comportament violent sau acțiuni care conduc la violențe fizice desfășurate 
la sediul centrului de îmbarcare,clubului,asociației îndreptate împotriva unui alt membru 
columbofil sau a unei terțe persoane implicate în organizarea evenimentului sau invitată să 
participe la respectivul eveniment; 
-fraudarea concursurilor prin orice alte mijloace; 
-distrugerea patrimoniului clubului,asociației,uniunii etc.; 
-sustragerea patrimoniului clubului. 
 

7. SANCTIUNI DE SUSPENDARE DIN ACTIVITATEA COLUMBOFILĂ PENTRU COMISIA DE 
ÎMBARCARE ȘI A RESPONSABILULUI TEHNIC AL CENTRULUI DE ÎMBARCARE CÂT ȘI 
ALE COORDONATELOR CRESCĂTORIILOR PENTRU  CEI MENȚIONAȚI MAI ÎNAINTE PE 
O RAZĂ DE 1000 M FAȚĂ DE VECHILE COORDONATE ȘI  O PERIOADĂ DE 5(CINCI) ANI 
PENTRU UNA DIN ABATERILE URMĂTOARE 

 
-înscrierea în fals a unor porumbei și crescător la un concurs oficial(întocmire de fișe de 
îmbarcare porumbei fictive). 

 
8. SANCȚIUNI DE SUSPENDARE DIN ACTIVITATEA COLUMBOFILĂ A CLASIFICATORULUI  

CÂT ȘI ALE COORDONATELOR CRESCĂTORIEI ACESTUIA PE O RAZĂ DE 1000 M FAȚĂ 
DE VECHILE COORDONATE ȘI  O PERIOADĂ DE 5(CINCI) ANI PENTRU UNA DIN 
ABATERILE URMĂTOARE 

 
-utilizarea pentru realizarea clasamentelor a  altor distanțe decât cele constatate prin GPS 
-măsluirea clasamentelor columbofile de orice fel. 


