
  
 
 

 
ÎN ATENŢIA CLUBURILOR U.C.P.R. 

 
 

Derby-ul naţional Donets’k 2013, organizat de U.C.P.R. se va desfăşura în data de 13 iulie 

2013, conform hotărârii Adunării Generale din februarie 2013. Lansarea se va face la prima oră 

posibilă după aprobarea preşedintelui C.N.S. 

Îmbarcarea porumbeilor se va face miercuri 10 iulie din cele 4 centre de îmbarcare (zone) 

stabilite de C.N.S. în şedinţa din 05 iulie 2013, după cum urmează: 

- Zona I: Ploieşti, Bd. Petrolului Nr. 46 – cluburile din judeţul Prahova   

- responsabil: Onofrei Ioan 

- Zona II: Târgovişte, sediul U.C.P. – cluburile din Dâmboviţa, Giurgiu şi Ruse 

- responsabili: Nicoara Mihai, Cniazchei Florin, Toader Dorin, Banu Florin  

- Zona III: Piteşti – cluburile din Argeş şi Teleorman 

  - responsabili: Achimescu Nicu şi Popescu Petre 

- Zona IV: Vâlcea, Pensiunea Denisa – Ostroveni – cluburile din Vâlcea, Dolj, Gorj, Olt, Mehedinţi, 

Zone North Bulgaria 

  - responsabil: Lumânăroiu Alexandru 

Notă: Membrii columbofili de la celelalte federaţii care doresc să participe, vor îmbarca la centrul 

din Târgovişte. 

 Clasamentele se vor efectua pe cele 4 zone stabilite, judeţ, protocol şi club (conform art. 8 

lit d) din R.N.S.), urmând ca primii 3 porumbei sosiţi pe fiecare zonă să fie prezentaţi în cadrul 

Expoziţiei naţionale 2013 şi premiaţi. Etapa va fi luată în calcul în campionatul naţional conform 

R.N.S. 

 Taxa de participare este de 10 RON – porumbel. 

 

 FONDUL DE PREMIERE: 

 U.C.P.R. acordă ca fond de premiere suma de 20.000 RON net, care va fi împărţită celor 4 

zone proporţional cu numărul de porumbei îmbarcaţi. 

 Din taxa porumbeilor îmbarcaţi se achită costul transportului porumbeilor la punctul de 

lansare, factura ATA + garanţie, comisiile de îmbarcare/desigilare, hrană porumbei, cheltuieli 
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trecere puncte de frontieră. Suma ramasă se alocă fondului de premiere şi va fi distribuită în 

aceleaşi condiţii. 

 Premierea se va face pe judeţ, proporţional cu numărul de porumbei participanţi, astfel: 

  Loc 1  30% 

  Loc 2  20% 

  Loc 3  10% 

  Loc 4   8% 

  Loc 5   7% 

  Loc 6-10  5% 

 

 DETALII ORGANIZATORICE: 

1. Sigilarea ceasurilor se va face la sediul cluburilor, vineri 12 iulie, orele 20:00. 

2. Ziua şi ora desigilării ceasurilor se va stabili de către preşedintele C.N.S. în conformitate cu 

R.N.S., la centrele de îmbarcare. 

3. Posesorii de ceasuri mecanice vor avea obligatoriu (în ziua îmbarcării) banda de constatare, care 

va conţine minim 2 ştampile – o ştampilă a clubului şi a doua ştampilă va fi a unui membru C.N.S. 

cu omologat. 

4. Conform hotărârii Adunării Generale din februarie, toţi porumbeii vor fi dublu clemaţi. Clemarea 

principală se va face cu cleme de o singură culoare iar reclemarea cu cleme de culoare diferită 

pentru toţi porumbeii de la centrele de îmbarcare. Culoarea clemelor va fi anunţată  în ziua 

clemării de către responsabilii de centru. Dacă porumbelul nu are clema de control NU va fi luat în 

calcul. 

5. Responsabilii centrelor de îmbarcare vor asigura logistica necesară efectuării îmbarcării: sisteme 

de îmbarcare, ceasuri atomice, imprimante etc. 

6. Primii 2 porumbei sosiţi ai fiecărui crescător, vor fi anunţaţi telefonic (seria porumbelului, seria 

clemei de control, ziua şi ora aproximativă a sosirii, numele crescătorului şi clubul din care 

aparţine), următorilor responsabili: 

 - Zona I  - Onofrei Ioan (PH)   - 0722 766 298 

 - Zona II  - Nicoara Mihai (DB+GR+BG)  - 0734 920 926 

 - Zona III  - Petre Popescu (AG)   - 0722 646 589 

 - Zona IV  - Lumănăroiu Alexandru (VL)   - 0763 531 237 

- Urucu Ion (OT)   - 0726 392 321 

Porumbeii anunţaţi vor fi afişaţi în timp real pe site-ul uniunii (www.ucpt.ro). 

7. Îmbarcarea porumbeilor va începe la: 

a. Târgovişte: - orele 900 – 1900  

b. Ploieşti - orele 1500 



c. Piteşti - orele 1000 

d. Vâlcea - orele 1000  

8. Plecarea maşinilor de transport porumbei va avea loc la orele 2000 de la sediul U.C.P., după ce 

acestea vor fi sigilate, responsabili transport şi activităţi specifice în timpul deplasării vor fi  

Achimescu Nicu şi Văduva Cristi. 

 

VĂ DORIM MULT SUCCES! 

 

 

Preşedinte C.N.S. 
Cristian BAIAŞOIU 

 


