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COMUNICAT
Extras din procesul-verbal al şedinŃei comune C.D. – C.N.S. – C.N.J.D.A.L. din 21.10.2018
Încheiat în data de 21.10.2018, cu ocazia şedinŃei comune C.D. – C.N.S. – C.N.J.D.A.L., la care au participat
următorii membri:
-

Bondilă Emil, preşedinte U.C.P.R.

-

Toader Dorin, prim-vicepreşedinte

-

BiŃu Viorel, vicepreşedinte organizatoric

-

Cercel Lucian, vicepreşedinte tehnic-sportiv

-

Popescu Dan, preşedinte comisia de arbitri

-

Lazăr LuminiŃa, expert contabil

ReprezentanŃi C.N.S.:
-

Dumitru Victor, preşedinte C.N.S.

-

Dragomir Daniel

-

Banu Constantin

-

Pădureanu Victor Toni

-

Ion Marin

-

Balcan Adrian

-

Matache Dan

-

Popa Cristian

Reprezentant Comisia de Cenzori:
-

Istrătescu Camelia

ReprezentanŃi C.N.J.D.A.L.:
-

Ungureanu Cosmin, preşedinte C.N.J.D.A.L.

-

Adam Gheorghe, consilier juridic

-

AlniŃi Dorel

În cadrul şedinŃei, s-a discutat ordinea de zi a Adunării Generale din 28.10.2018:
1. Fixarea cuantumului cotizației pentru anul următor;
2. Fixarea prețului la inelele genealogice 2019;
3. Aprobarea programului Comitetului Național Sportiv și eventuale modificări ale Regulamentului Național
Sportiv pentru practicarea sportului columbofil profesionist cu porumbei călători;
4. Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli;
5. Orice alte probleme pentru care este necesară aprobarea Adunării Generale.

Înainte de a se trece la ordinea de zi, s-a propus reducerea preŃului unui inel de derby la valoarea de 10 lei, un
astfel de inel putând participa şi la derby pui şi în campionatul de fond yearling. Fondul de premiere colectat
pe fiecare judeŃ se va împărŃi conform R.N.S., în mod egal pentru cele două derby-uri, premiindu-se primele 5
locuri.
Se trece la discutarea ordinii de zi propriu-zise. La punctul 1 de pe ordinea de zi a Adunării Generale din
28.10.2018, dl. preşedinte Bondilă Emil propune 2 variante de cotizaŃie pentru anul 2019, prezentând bugetul
de venituri şi cheltuieli aferent ambelor variante, după cum urmează:
Varianta 1: cuantumul cotizaŃiei 50 lei, în care sunt incluse 1 inel derby şi 25 inele normale:
Varianta 2: cuantumul cotizaŃiei 75 lei, în care sunt incluse 2 inele derby şi 50 inele normale;
Notă* Ambele variante vor funcŃiona simultan, un crescător putând să-şi aleagă varianta care îl avantajează
mai mult.
D-na Istrătescu Camelia propune şi
Varianta 3: cuantumul cotizaŃiei 100 lei, în care sunt incluse 3 inele derby şi 100 inele normale
Notă* Această propunere urmează să fie analizată de expertul contabil al U.C.P.R.
Pentru crescătorii care se înscriu la începutul sezonului competiŃional cu puii se va aplica varianta 1 –
cuantum 50 lei.
Crescătorii care nu achită cotizaŃia până la data de 10 decembrie vor plăti 20 de lei suplimentar, primind în
schimb 2 inele derby.
Punctul 2. Se fixează preŃul unui inel genealogic în cuantum de 0,80 lei / bucată. Crescătorii care vor să
achiziŃioneze inele normale suplimentare faŃă de ce cele incluse în cotizaŃie vot achita suma de 0,80 lei /
bucată.
Punctul 3 - completări aduse Regulamentului NaŃional Sportiv - s-au făcut următoarele propuneri, ce vor fi
supuse votului Adunării Generale:
1. Se propune ca distanŃa între concursuri să fie de minim 5 zile, luându-se ca puncte de reper zilele de
lansare a două concursuri consecutive (art. 8 din R.N.S.)

2. Se propune ca la etapele peste 500 km, un crescător să aibă dreptul să îmbarce porumbeii la alt club doar
dacă etapa respectivă nu este trecută în planul de zbor al clubului din care face parte (art. 6, lit. (b) din R.N.S.)

3. Se propune ca posesorii de ceasuri cu transmitere online să nu mai aibă obligaŃia să fie prezenŃi la
desigilare în anumite condiŃii (art. 91, lit. (b), pct. 8 din R.N.S.)
„PrezenŃa ceasurilor electronice cu transmitere online la desigilare NU este obligatorie. Obligatorie este
prezenŃa arbitrului pentru a executa operaŃiunile specifice de listare a fişelor de sosire a porumbeilor la
concursul respectiv. Comisia de desigilare va fi prezentă în orice variantă şi va fi alcătuită din cel puŃin trei
membri columbofili. Desigilarea se va face la sediul clubului.
Atunci când un sistem electronic nu transmite live, crescătorul este obligat să se prezinte cu sistemul de
constatare la ora stabilită pentru desigilare şi să descarce datele în prezenŃa comisiei. Nerespectarea acestei
prevederi duce la anularea rezultatelor la concursul respectiv.”

4. Se propune ridicarea obligativităŃii ştampilării fişelor de îmbarcare din dosarul maşinii de transport de
către delegatul-observator, cu condiŃia ca lansarea să fie înregistrată, filmate sigiliile, ora de lansare cu
ceasul atomic şi să se facă captură de ecran la coordonatele GPS de la locul lansării. Filmarea să fie postată
în mediul online şi transmisă către U.C.P.R. în termen de 24 de ore de la eliberarea porumbeilor (art. 30, pct. 4
şi art. 32 din R.N.S.).
5. Se propune toleranŃa de distanŃă +/-5% la concursurile de viteză şi demifond, conform normelor F.C.I. (art.
71 din R.N.S.)
Adoptarea normelor F.C.I., implementarea şi utilizarea lor în cadrul concursurilor pentru a asigura şanse egale
tuturor participanŃilor în vederea realizărilor normelor, după cum urmează:
•
•
•

Viteză
Viteză-demifond
Demifond

- între 95 și 315 km
- între 285 și 420 km
- între 380 și 630 km

ToleranŃa de distanŃă de +/-5% nu influenŃează sub nici o formă realizarea baremului de kilometri necesari
îndeplinirii categoriei. Această toleranŃă reprezintă excepŃia de la regulă şi se aplică numai în cazul în care
într-un club/judeŃ/grupare există un număr restrâns de crescători care nu au distanŃa minimă sau depăşesc
distantă maximă pentru aceeaşi categorie.

Toate propunerile mai sus menŃionate vor fi dezbătute şi supuse votului Adunării Generale din 28.10.2018.

Președinte U.C.P.R.
Bondilă Emil

