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RAPORT
de analiză al propunerilor formulate de un număr
de 9 cluburi columbofile afiliate la U.C.P.R.

În data de 07.10.2012 a avut loc şedinţa C.N.S. având ca scop analizarea propunerilor
formulate în scris de către cluburile: Anton Pann-Valcea, Lider Târgovişte, C-tin Brâncuşi,
Clubul Profesionist Ploiesti, 3/7 Pitesti, Atletik Bradu,Hexagon Matasaru, Phoenix Mehedinti si
S.C.C. Ulmi.
La şedinţă au fost prezenţi 16 membrii din 19. Au lipsit domnii: Tudor Alexandru, Ionita
Catalin si Dobrita Gabriel, care au anunţat telefonic că nu pot participa din motive obiective.
Aceste propuneri au fost prezentate in Consiliul Director au fost avizate cu unanimitate
voturi.
Trecându-se la analizarea fiecărei propuneri, C.N.S. a reţinut pentru a fi supuse Adunării
Generale în vederea discutării şi aprobării sau infirmării următoarele:

1.
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.
2.
Infiintarea categoriei EXTREM MARATON – 2 etape peste 900 km total 2000
km/Palmares.
3.
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.
4.
Introducerea obligatoriu in R.N.S. “a se lua coordonatele de la locul lansarii”.
5.
Art. 6 lit.c. se va modifica si va avea urmatorul cuprins: “Fiecare club poate face parte
din maxim 2 protocoale, care se pot incheia intre doua sau mai multe cluburi pentru o
categorie (viteza, demifond. fond etc) un sezon, etc, adica un columbofil poate beneficia de
punctajul obtinut in urmatoarele clasamente: lansare, judet, club si maximum din 2
protocoale/etapa. Existenta unui alt clasament in afara celor enumerate nu este valabil si nu se
va lua in calcul in campionatul national. In planul de zbor trebuie specificat exact etapele unde
se incheie protocoalele respective si nu se mai pot adauga alte cluburi dupa vizarea de catre
CNS.”
6.
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, cu 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.”
7.
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.”
7
Se modifica anexa 2 la R.N.S.: se va scoate diagrama detaliata (pe boxe); va ramine doar
diagrama pe masina.
8
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.
9
Catalogul national sa fie editat integral .
10
Art.19 lit. b se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Nr maxim de porumbei imbarcati in boxe pe unitatea de suprafata (1mp) este de
maximum:
a. 50, la concursurile cu distante cuprinse 100-300 km
b. 40, la concursurile cu distante cuprinse 300-600 km
c. 30, la concursurile cu distante cuprinse 500-750 km
d. 25, la concursurile cu distante peste 750 km
Aceste norme sunt recomandate de către conducerea uniunii şi sunt la aprecierea
organizatorului cu acordul cluburilor participante.
11
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.”
12
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.”
13
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 (rooming activat etc).”
14
La concursurile peste 700 km se pot efectua duble clemari la porumbeii participanti.
Atunci cand un sistem de cronometrare electronic prezinta disfunctionalitati, 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.
C.N.S., din analiza făcută, a constatat că unele propuneri nu sunt de competenţa sa,
întrucât exprimă neînţelegeri minore din activitatea cluburilor, propuneri ce pot fi rezolvate în

cadrul cluburilor în cauză (expozitii zonale sau pe club, probleme organizatorice si de transport,
probleme financiare etc).
Alte propuneri se repetă, deşi au fost analizate de mai multe ori şi pentru care CNS a
concluzionat că acestea nu pot favoriza îmbunătăţirea activităţii sportiv columbofile.
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