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COMUNICAT
În atenția cluburilor columbofile afiliate U.C.P.R.
Pentru sezonul competițional 2018, U.C.P.R. a achiziționat sigilii în vederea
securizării transportului de porumbei de la îmbarcare şi până în momentul lansării.
Astfel, fiecare club va achiziționa sigilii de la sediul U.C.P.R. din Târgoviște, prețul
fiind 0,50 lei / buc.
Sigiliile sunt numerotate, înseriate și au inscripționată sigla U.C.P.R.
Distribuirea sigiliilor se va face începând de luni, 23.04.2018. Se pot achiziționa
fie direct de la sediul U.C.P.R. din Târgoviște, fie prin comandă telefonică și
distribuite ulterior prin serviciul de curierat rapid sau poștă.

Procedura de sigilare a mașinilor de transport:
- fiecare club va sigila ușile mașinilor de transport, OBLIGATORIU de la primul la
ultimul club, astfel încât pe toată durata transportului între cluburi ușile să fie sigilate;
- după terminarea îmbarcării porumbeilor unui club, o comisie desemnată de acel
club va aplica un sigiliu pe fiecare tijă / ușă a mașinii de transport în care se află
porumbei;
- seriile sigiliilor vor fi consemnate pe procesul-verbal de sigilare / desigilare a
ceasurilor (pe verso, cu ștampila clubului și semnătura tehnicului-sportiv sau a
președintelui);
- la următorul club, se vor rupe DOAR sigiliile boxelor în care se vor îmbarca
porumbei. ATENȚIE: ruperea sigiliilor se va filma, astfel încât integritatea lor şi seriile
inscripționate să fie cât mai vizibile;
- sigiliile aplicate de ultimul club vor fi OBLIGATORIU cele consemnate în procesulverbal de lansare.
RECOMANDĂM comisiilor care fac sigilarea să tragă firul sigiliului până la capăt,
astfel încât acesta să nu poată fi tăiat și folosit de două ori.
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De asemenea, RECOMANDĂM cluburilor columbofile să facă o estimare a numărului
de sigilii necesar unui sezon competițional, în funcție de numărul ușilor unei mașini
de transport, astfel încât să-și achiziționeze la început de sezon un număr suficient
de sigilii.
În cazul epuizării stocului deja existent, U.C.P.R. va face o nouă comandă de sigilii,
dacă situația o impune.
Considerăm că măsura sigilării mașinilor de transport de la îmbarcare şi până la
lansare, deci și pe traseul între cluburi, este necesară și benefică pentru toți
crescătorii participanți, sporind astfel securitatea transportului și siguranța
porumbeilor îmbarcați.

Președinte U.C.P.R.
Bondilă Emil
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