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   Nr. 161 / 30.05.2017 

 

COMUNICAT C.N.S. 

ÎN ATENȚIA TEHNICILOR-SPORTIVI  

 

Urmare a verificării primelor dosare de concurs și constatării unor nereguli, vă reamintim, spre 

rezolvare, cerințele necesare completării unui dosar de concurs în vederea clasificării și omologării 

acestuia. 

  

 Actele concursului vor fi depuse obligatoriu într-un dosar (sau dosare) cu şină. Dosarul final al 

concursului va fi întocmit de tehnicul-sportiv al clubului și va cuprinde, în ordine, următoarele: 

1. pagina de gardă (este prima pagina din dosar și trebuie să conțină: denumirea clubului 

columbofil, numărul etapei de concurs, denumirea localității din care se face lansarea, data la care se 

face lansarea, numărul de porumbei participanți, numărul de crescători participanți, numărul de 

telefon al responsabilului tehnic cu care transportatorul, clasificatorul sau omologatorul poate lua 

legătura în caz de necesitate). Aceasta va fi ștampilată, semnată descifrabil și indescifrabil de 

preşedintele sau  tehnicul sportiv al clubului columbofil în cauză; 

2. procesul verbal de sigilare / desigilare ceasuri, completat integral conform anexei nr. 3, 

ștampilat, semnat descifrabil și indescifrabil de preşedintele şi tehnicul sportiv al clubului columbofil în 

cauză; 

3. clasamentul porumbeilor (primul clasament valid, conform art. 52, lit. (b) în următoarea 

ordine: club, protocol, județ, lansare), ștampilat, semnat descifrabil și indescifrabil de preşedintele şi 

tehnicul sportiv al clubului columbofil în cauză; 

4. clasamentul crescătorilor (primul clasament valid, conform art. 52, lit. (b) în următoarea 

ordine: club, protocol, județ, lansare), ștampilat, semnat descifrabil și indescifrabil de preşedintele şi 

tehnicul sportiv al clubului columbofil în cauză; 

5. fişele de cronometrare colectivă, în ordine alfabetică, completate conform art. 12 din 

prezentul R.N.S. al U.C.P.R. (pentru ceasurile electronice, fișele de cronometrare vor fi 

împerecheate, prima va fi lista de sosire și a doua lista de îmbarcare); 

6. benzile ceasurilor de cronometrare (chiar şi cele anulate) fiecare la fişa de care aparţine, 

pentru a facilita verificarea, completate conform art. 48 din prezentul R.N.S. al U.C.P.R.; 

7. procesul verbal de lansare (clubul organizator); 
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8. diagrama mijlocului de transport (clubul organizator); 

9. procesul verbal de anunțare a porumbeilor sosiți în prima zi la concursurile peste 700 

km (anexa nr. 7), ștampilat, semnat descifrabil și indescifrabil de preşedintele şi tehnicul sportiv al 

clubului columbofil în cauză; 

10. proces verbal pentru efectuarea marcajului intermediar la concursurile peste 700 km 

(anexa nr. 8), ștampilat, semnat descifrabil și indescifrabil de preşedintele şi tehnicul sportiv al 

clubului columbofil în cauză; 

11. proces verbal în care să fie specificat conținutul dosarului (număr file dosar și număr 

benzi ceasuri mecanice). Pentru completarea unui astfel de proces verbal, după finalizarea 

întocmirii  dosarului de concurs se va numerota obligatoriu fiecare filă a acestuia. 

12. alte procese verbale şi acte ţinând de concursul respectiv, posibil abateri şi sancţiuni.  

 
 
         Începand cu această dată (30.05.2017), în cazul nerespectării acestor prevederi, fișele 

sau dosarele de concurs necorespunzătoare se vor anula.  

 

         Vă mulțumim pentru întelegere. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Președinte C.N.S. al U.C.P.R. 

Victor Dumitru 


