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În atenţia responsabililor tehnici ai cluburilor
afiliate U.C.P.R.

În temeiul art. 73 din R.N.S., până la 10.10.2014, veţi depune la sediul U.C.P.R., în
vederea omologării şi verificării de către C.N.S., situaţiile centralizatoare numai pentru
următoarele categorii, restul fiind scoase automat din programul de clasamente:
- national maraton si as fond porumbei (1-2 ani), extrem maraton (1 an);
- fond şi mare fond porumbei (la 2, 3, 4 şi 5 ani) respectând prevederile art. 64 din R.N.S.;
- maraton FCI;
- toate categoriile la crescatori pentru 1 – 5 ani;
- laureat;
- clasamentul cluburilor.

ATENTIE: la calcularea normelor la crescatori aveti in vedere (acolo unde este cazul)
prevederile art. 6, art. 7, art. 69 alin. b).
Art.6.
a) Membrii columbofili ai unui club participă obligatoriu la concursuri cu clubul de
unde fac parte şi unde şi-au achitat cotizaţia de membru columbofil pe anul in curs. Este
interzis ca un crescător să zboare la concursuri ale categoriei I şi II organizate de alţi
organizatori sau la alte cluburi. Nerespectarea atrage anularea rezultatelor crescătorului.
b) Participarea la concursurile categoriei peste 500 km se face la alegere de către
fiecare columbofil. Orice formaţiune este obligată să primească în concurs columbofil (li)
care au solicitat participarea şi se încadrează în norma de km. Solicitareasă fie făcută cu
cel puţin 6 zile (şase) înainte.
Art.7.
a) CNS, vizează spre neschimbare planurile de zbor ale cluburilor, iar după vizare
acestea vor fi afişate pe site-ul uniunii.

Art.69.
b) La calcularea categoriilor pentru crescători (anexa nr 6.A) se vor lua numai
concursurile zburate pe planul de zbor al clubului. Dacă columbofilul participă la alte
concursuri organizate de alţi organizatori, rezultatele la porumbei pot fi luate în calculul
categoriilor dar nu pot fi luate în calcul rezultatele la crescători.
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