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COMUNICAT 
 
 

A. ÎN ATENȚIA CLASIFICATORILOR 
 

 
Odată cu sosirea prin poșta Atlassib a primelor dosare de concurs, pentru verificare și 

omologare, s-a constatat că lucrurile decurg în conformitate cu cerințele contractuale.  

Din primele dosare se poate observa că un plic de expediție – formatul standard 

Atlassib – poate conține un număr mai mare de 5 dosare. Ca atare, revenim cu rugămintea ca 

fiecare clasificator să expedieze MINIM 5 dosare de concurs într-un plic. 

De asemenea, clasificatorii care depun personal dosarele de concurs la sediul U.C.P.R. 

au obligația de a sigila coletul. La plicurile nesigilate nu se va face recepția. 

Urgentați expedierea dosarelor de concurs finalizate (primele 3 concursuri) deoarece în 

data de 18.06.2017 va avea loc o ședință a C.N.S., în care se vor verifica și omologa dosarele 

primite.    
 

 
 

B. ÎN ATENȚIA TEHNICILOR-SPORTIVI 
 
 

DEFICIENȚE CONSTATATE CU OCAZIA DESIGILĂRII ȘI VERIFICĂRII PRIMELOR DOSARE 
 

 
1. Lipsa din dosare a unor fișe individuale de sosire a porumbeilor, constatați în ceasuri 

chinezești FV-2.  

2. Completarea necorespunzătoare a procesului-verbal de sigilare / desigilare. Vă rugăm 

să completați toate rubricile din acest document. Vom reveni într-un comunicat ulterior 

cu fotografii pentru exemplificare.  

3. Fișe de concurs completate de un singur membru și semnate tot de un singur membru 

pentru toată comisia. Fișele de sosire trebuie semnate de minim 3 membri. Vom reveni 

într-un comunicat ulterior cu fotografii pentru exemplificare. 

4. Pe fișele de îmbarcare și sosire nu există semnătura crescătorului titular sau a 

înlocuitorului acestuia. Vom reveni într-un comunicat ulterior cu fotografii pentru 

exemplificare. 
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5. Dosare de concurs în care filele nu sunt numerotate.  

6. Dosare de concurs unde nu este specificată componența (număr file și număr benzi 

ceasuri mecanice).  

 

În urma analizării primelor dosare de concurs, s-a constatat că unele abateri intră sub 

incidența articolelor din Regulamentul Național Sportiv, ale căror prevederi duc la anularea 

etapei respective pentru membrii sau clubul în cauză.  

 

Revenim cu rugămintea respectării ad litteram a prevederilor art. 57 din R.N.S. privind 

componența și completarea fișelor de concurs și implicit a dosarelor trimise spre 

clasificare și omologare. În caz contrar, atât tehnicii-sportivi cât și membrii comisiilor de 

îmbarcare și desigilare vor fi direct răspunzători de neomologarea rezultatelor la porumbei 

și crescători.  

 

 

C. ÎN ATENȚIA PREȘEDINȚILOR DE CLUB ȘI A ORGANIZATORILOR DE CONCURSURI 
SPORTIVE 

 
 

 Formularele standard originale cu planurile de zbor care au suferit modificări, urmare a 

schimbării rutei de zbor de pe Ucraina pe Polonia, vor fi expediate până în data de 14.06.2017 

pentru a fi discutate și aprobate în cadrul ședinței de C.N.S. din 18.06.2017. 

Revenim la comunicatul cu nr. 160 din 29.05.2017, prin care vă solicităm nominalizarea 

cluburilor organizatoare de concursuri.   

 Având în vedere faptul că au fost desfășurate concursuri în baza unor protocoale deja 

aprobate, nu se mai pot încheia alte protocoale între cluburi pentru sezonul Maturi 2017, 

clasamentele urmând să fie întocmite în baza celor deja existente. 

 

Președinte C.N.S. al U.C.P.R. 

Dumitru Victor 

 

 


