Programul Expoziţiei Naţionale Columbofile U.C.P.R 2018
Consiliul Director al Uniunii Columbofililor Profesionişti din România (U.C.P.R.) are
deosebita plăcere să vă invite în perioada 08-09 Decembrie la:
EXPOZIŢIA NAŢIONALĂ COLUMBOFILĂ U.C.P.R.
EDIŢIA a XXV-a – PLOIEŞTI 2018
Expoziţia Naţională va avea loc în sala Sporturilor „OLIMPIA” din Ploieşti, după
următorul program:
VINERI – 07 decembrie 2018



Primirea porumbeilor de către membrii comisiei, introducerea porumbeilor în boxele
de prezentare, hrănire, adăpare şi definitivarea expoziţiei - orele 08.00 - 17.00
Jurizarea porumbeilor la clasa standard – 17.00-22.00

SÂMBĂTĂ –08 decembrie 2018







Vizitarea expoziţiei de către public, desfăşurarea activităţilor de comercializare a
produselor columbofile, vânzare porumbei - orele 09.00 - 18.00
Deschiderea oficială a expoziţiei - orele 10.00
Premierea derby TARTU – orele 13.00 – 14.00
Premierea porumbeilor din expoziţie, câştigătorii derby inele pui şi fond yearling –
orele 14.00 – 15.30 şi 16.30 – 18.00
Extragerea câştigătorilor porumbeilor oferiţi la tombolă, partea I, orele 15.30 –
16.30
Premierea campionatului, decernarea titlurilor de „Maestru” şi „Maestru emerit al
Sportului columbofil profesionist” se vor acorda în cadrul mesei festive care se va
organiza la restaurantul „SKY”, str. Principală, nr.1, Păuleşti – orele 19.00 - 02.00

Preţul pentru masa festivă este de 190 Ron. Înscrierile se fac până în data de 05.12.2018
Solicitările se fac numai prin mail (ucpt.office@gmail.com) sau fax (0245.640.229).
Achitare biletelor se va face până în data de 07.12.2018, cu ocazia predării porumbeilor.
DUMINICĂ – 09 decembrie 2018






Vizitarea expoziţiei de către public - orele 09.00 - 13.00
Extragerea câştigătorilor porumbeilor oferiţi la tombolă – partea II, orele 10.30 –
11.30
Închiderea oficială a expoziţiei - orele 13.00
Ridicarea porumbeilor expuşi de către delegaţii cluburilor - orele 13.00 - 16.00
Dezafectarea sălii, strângerea şi depozitarea materialelor - orele 16.00 - 20.00
DETALII:

PRETUL UNUI BILET DE INTRARE - 10 lei
COPIII ÎNSOŢIŢI AU INTRAREA GRATUITĂ

Vă aşteptăm cu drag!
Vicepreşedinte tehnic-sportiv
Cercel Lucian

