COMUNICAT
Începând de luni, 22.01.2018, U.C.P.R. va pune în vânzare inelele genealogice destinate competițiilor
sportive „DERBY-ul INELELOR DE FOND” (cu seria specifică cuprinsă între 50001-60000) și
„CAMPIONATUL INELELOR DE FOND” (cu seria specifică cuprinsă între 60001-70000).
Prețul unui inel destinat competiției sportive „DERBY-ul INELELOR DE FOND” este 0,6 lei
bucata, la care se adaugă taxa de participare per inel în valoare de 30 lei.
Prețul unui inel destinat competiției sportive „CAMPIONATUL INELELOR DE FOND” este 0,6 lei
bucata, la care se adaugă taxa de participare per inel în valoare de 25 lei.
Inelele destinate celor două competiții sportive pot fi achiziționate:
-

de la sediul U.C.P.R. din Târgoviște;

-

cu ocazia Adunării Generale extraordinare din 28.01.2018;

-

prin curierat, cu plata ramburs, comanda minimă pentru care se expediază coletul fiind de 25 de
inele.

În cazul în care comanda se face în numele mai multor beneficiari, solicitantul trebuie să specifice
numele și numărul de inele alocat fiecărui crescător în parte.

A. DERBY-ul INELELOR DE FOND
Conform aprobării Adunării Generale a U.C.P.R., începând din anul 2017 Uniunea noastră columbofilă,
prin intermediul C.N.S., va organiza anual „DERBY-ul INELELOR DE FOND” cu puii de porumbel (obligatoriu
distanţa de concurs va fi mai mare de 500 km).
Participarea la „DERBY-ul INELELOR DE FOND” se face în urma achiziţionării unor inele cu serie
specifică (între 50.001 şi 60.000) contra unei taxe de participare la această competiţie sportivă, în valoare de
30 lei. Fiecare crescător poate achiziţiona un număr nelimitat de inele.
Acest tip de DERBY se desfăşoară pentru fiecare zonă în parte. Zonele vor fi stabilite de C.N.S. în
funcţie de numărul inelelor achiziţionate şi de localitatea de lansare stabilită de fiecare judeţ în parte, astfel
încât să se creeze un echilibru între sosiri şi implicit premiere. Într-un judeţ pot exista maxim două zone.
Vor fi premiați cu aceeași sumă primii 3 pui de porumbel la fiecare 500 de inele cu serie
specifică achiziționate, din clasamentul pentru fiecare zonă, participanți la „DERBY-ul INELELOR DE
FOND”.
70% fond de premiere net;
30% impozit premii, transport, cota U.C.P.R.
Exemplu: La 1000 taxe de participare la această competiție sportivă, denumită „DERBY-ul INELELOR
DE FOND”, se vor acorda 6 (șase) premii a câte 3500 lei fiecare.

La 2000 taxe de participare la această competiție sportivă, denumită „DERBY-ul INELELOR DE
FOND”, se vor acorda 12 (douăsprezece) premii a câte 3500 lei fiecare, etc. Îmbarcarea porumbeilor
precum şi desigilarea ceasurilor se vor face în centre de îmbarcare, cu nu mai puțin de 20 de crescători, 20 de
ceasuri constatatoare și 250 de porumbei pentru fiecare centru. Clasamentele la acest tip de derby se
întocmesc pentru club, protocol, judeţ şi lansare.
Porumbeii posesori ai INELELOR DE FOND pot participa prin rezultatele obţinute, atât ei cât şi
crescătorii lor, în campionatul U.C.P.R.
IMPORTANT: Primii 3 pui vor fi prezenți si premiați in EXPOZIȚIA COLMBOFILĂ A U.C.P.R. 2018!!

B. CAMPIONATUL INELELOR DE FOND
Conform aprobării Adunării Generale a U.C.P.R., începând din anul 2018 Uniunea noastră columbofilă,
prin intermediul C.N.S., va organiza anual „CAMPIONATUL INELELOR DE FOND” pentru porumbeii yearlingi
(de un an), posesori de inele cu serie specifică acestui tip de CAMPIONAT.
Participarea în „CAMPIONATUL INELELOR DE FOND” se face în urma achiziționării unor inele cu
serie specifică (între 60.001 și 70.000) contra unei taxe de participare la această competiție sportivă în valoare
de 25 lei. Fiecare crescător poate achiziționa un număr nelimitat de inele.
Vor fi premiați cu aceeași sumă primii 20 de porumbei yearlingi, purtători de inele cu serie
specifică, din campionatul de fond al U.C.P.R. din anul respectiv.
70% fond de premiere net
30% impozit premii, cotă U.C.P.R.
Exemplu: La 5000 taxe de participare la această competiție sportivă, denumită „CAMPIONATUL
INELELOR DE FOND”, se vor acorda 20 (douăzeci) de premii a câte 4375 lei fiecare.
La 10000 taxe de participare la această competiție sportivă, denumită „CAMPIONATUL INELELOR DE
FOND ”, se vor acorda 20 (douăzeci) de premii a câte 8750 lei fiecare etc.
Îmbarcarea porumbeilor precum şi desigilarea ceasurilor se vor face în centre de îmbarcare, cu nu mai
puțin de 20 de crescători, 20 de ceasuri constatatoare și 250 de porumbei pentru fiecare centru. Clasamentele
la acest tip de derby se întocmesc pentru club, protocol, judeţ şi lansare.
Porumbeii posesori ai INELELOR DE FOND pot participa prin rezultatele obţinute, atât ei cât şi
crescătorii lor, în campionatul U.C.P.R..
ATENȚIE!
În cazul în care columbofilul dorește să concureze porumbeii posesori de inele cu serie specifică
(între 50.001 și 60.000) care au participat ca pui la „DERBY-ul INELELOR DE FOND” și anul următor, ca
yearlingi, în „CAMPIONATUL INELELOR DE FOND”, va trebui să achite suplimentar și taxa de participare la
această a doua competiție sportivă (în valoare de 25 lei). Achitarea acestei taxe se va face obligatoriu cu 15
zile înainte de începerea campionatului de fond al U.C.P.R. din anul respectiv.
Listele cu participanții la cele două competiții sportive sus amintite vor fi afișate pe site-ul U.C.P.R. cu
10 zile înainte de începerea fiecăreia dintre ele.
IMPORTANT: Primii 3 yarlingi vor fi prezenți și premiați in EXPOZIȚIA COLMBOFILĂ A U.C.P.R.
2019!!

Așadar, vă invităm să participați cu toată încrederea la cele două competiții sportive propuse de
Uniunea noastră, intr-un cadru legal, pentru că succesul întotdeauna va fi al celor curajoși.
Relații suplimentare la secretariatul U.C.P.R. Persoana de contact: Militaru Ion, telefon 0723.253.987,
de luni până vineri, între orele 9.00 – 14.00.

