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Nr.____/____________
COMUNICAT C.N.S.
I. In sedinta Adunarii Generale a UCP din data de 28.10.2012 au fost adoptate urmatoarele
propuneri de modificare al R.N.S.:
-

Infiintarea categoriei NATIONAL MARATON, formata din 3 etape peste 800 de km, dintre
care obligatoriu o etapa - Derby National. Clasamentul la Derby National poate fi luat pe
zona, judet, protocol, club nu si pe lansare. Aceasta categorie sa fie luata in calcul si la
palmares.

-

Infiintarea categoriei AS FOND formata din 5 etape fond/maraton, din care 2 obligatoriu
peste 800 km. Porumbeii se vor diferentia prin punctajul cumulat in cele 5 etape. Aceasta
categorie va fi luata in calcul si la palmares.

-

Introducerea obligatoriu in R.N.S. “a se lua coordonatele de la locul lansarii, pe baza actului
justificativ (ex: diagrama GPS)”.

-

Art. 8 lit d se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“U.C.P.R. prin CNS, va organiza anual un derby de peste 900 km, fara lansare întârziată.
Localitatea de lansare va fi stabilită în Adunarea Generală din luna ianuarie – februarie, în
funcţia de direcţia de zbor agreată, Ucraina respectiv Polonia sau alta directie. Premiile şi
condiţiile de participare se vor aproba în aceeaşi Adunare Generală. Îmbarcarea porumbeilor,
precum şi desigilarea ceasurilor se va face pe centre de imbarcare stabilite de C.N.S.”

-

Art.10 se completeaza si va avea urmatorul cuprins:

a. “In clasament, columbofilul poate opta intre a utiliza numele propriu sau o alta titulatura
(pseudonim, tandem etc);
b. Pentru usurarea muncii de evidentiere a membrilor columbofili ai unui club afiliat UCPR,
fiecare club va transmite la Uniune tabelul cu membrii clubului conform anexei 13. Aceasta
anexa va trebui sa contina in mod obligatoriu urmatoarele date: numele si prenumele
membrilor, adresa, coordonata gps, licienta si o rubrica de mentiuni in care se va specifica (acolo
unde este cazul) daca membrul este transferat de la un club columbofil, daca este membru nou

sau daca membrul doreste sa concureze in campionatul national in tandem sau sub vreun
pseudonim, se vor trece denumirile respective in dreptul numelui acestuia.”

- Eliminarea categoriei standard din anexa 12 la R.N.S. Porumbeii prezentati in expozitiile
nationale care indeplinesc conditiile regulamentare pentru a fi arbitrati la categoria standard, vor
fi premiati atat masculii cat si femele acordandu-se cupe primilor 3 porumbei clasificati.
Rezultatele obtinute la clasa standard nu pot fi folosite de crescator in vederea obtinerii titlurilor
nationale de maestru si maestru emerit la categoria sport.

II. S-a aprobat ca in cadrul urmatoarei sedinte a Adunarii Generale a UCP sa fie dezbatute
si supuse aprobarii si alte propuneri de modificare a R.N.S. care au fost cuprinse in Raportul
C.N.S. si anume:

1. Art. 22 se introduce lit. b cu urmatorul continut:
“In cazul dublajelor imbarcarea sa se faca la ore diferite. Nu se accepta sa se imbarce simultan la 2
concursuri. In cazul nerespectarii acestor prevederi etapele respective vor fi anulate.”

2. Art. 24 lit. e se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„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 la ceasurile electronice de 30 secunde pe durata unui
concurs.”

3. Art. 25 lit. a se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Sigilarea ceasurilor se va face indiferent de tipul concursului la centrele care indeplinesc
prevederile RNS.”

4. Art. 28 se completeaza cu urmatorul aliniat:
“Indiferent de tipul concursului, transportatorul este obligat sa aibe functional gps-ul pentru a fi
urmarit in timp real atat in tara cat si in strainatate (rooming activat etc). In cazul nerespectarii
acestor prevederi transportatorul respectiv va pierde dreptul de a mai efectua, in cadrul uniunii
alte transporturi, in acest scop.”

5 La concursurile peste 700 km se pot efectua duble clemari la porumbeii participanti. Atunci cand
un sistem de cronometrare electronic prezinta disfunctionalitati (ex. ceas defect, cip defect, etc),
se poate introduce clema cu care a fost dublat porumbelul intr-un ceas mecanic existent in
procesul verbal. Acesta va fi luat in calcul in clasamentul concursului.

6. Art. 45 alin. 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Apoi va citi cu atenţie primul control final - abaterea de la ora exactă, în plus sau în minus trebuie
să fie mai mică de 3 minute pentru fiecare 24 ore de functionare a ceasului. Această regulă se
aplică obligatoriu şi la marcajul de control intermediar atunci când e cazul.

7. Art. 50 ultimul aliniat se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Diferenţa maximă admisă pentru un cronometru la marcarea de control final, faţă de ora oficială
este de 3 minute pentru fiecare 24 de ore de functionare a ceasului (mecanic) şi la ceasurile
electronice de 30 secunde pe durata unui concurs.”

Presedinte C.N.S.,
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