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COMUNICAT 

ÎN ATENłIA MEMBRILOR COLUMBOFILI U.C.P.R. ŞI F.R.S.C 
 
 

Clubul Levin Haus U.C.P.R., prin preşedintele Vintilescu Cristian, organizeză Concursul 
Internațional de Maraton Extrem TARTU 2017, în colaborare cu Maestrul Ioan Cărmăzan, maraton 
la care participă crescători din România și Bulgaria. Consursul se va desfăşura conform R.N.S. al 
U.C.P.R.  
 
Pentru membrii U.C.P.R. şi F.R.S.C. este  obligatorie completarea cererii de participare  la 
Concursul Internațional de Maraton Extrem TARTU 2017, cu aprobarea clubului organizator. 
Termenul limită de înaintare a cererii către clubul organizator este sâmbătă, 22.07., orele 20.00.  
 
Îmbarcarea va avea loc mar Ńi, 25 iulie 2017. 
 
Centrele și orele de îmbarcare sunt următoarele: 
 
1. CORABIA , începând cu orele 6.00; Contact: 0773.801.720 - Florin CRISTUINEA. Sisteme de 
îmbarcare deținute: Top Pigeon și Bricon. 
 
2. VULCANA PANDELE : începind cu orele 11.00. Contact: 0722.397.729 - Marius ANDREI. 
Sisteme de îmbarcare deținute: Benzing și Tauris. 
 
3. PĂULEȘTI – LEVIN HAUS : începând cu orele 13.00. Contact: 0722.451.669 - Ialcin TULEȘ. 
Sisteme de îmbarcare deținute: Benzing, Bricon și FV2. 
 
4. BUCURESTI, incepind cu ora 13.00: Contact 0722.662.477 - Maestrul Ioan CARMAZAN. 
0765.545.442 – MIHAI CONSTANTIN. Sisteme de imbarcare detinute: Benzing, Bricon si Mega. 
 
5. URZICENI, incepind cu ora 14.00. Contact: 0722.590.557, Nicu BIZDRIGHEANU. Sisteme de 
imbarcare detinute Benzing, Bricon si FV2 
 
Deținătorii altor tipuri de ceasuri de constatare vor aduce atât trapa de îmbarcare cât și sistemul de 
imprimare la centrul de îmbarcare unde doresc să se prezinte. 
 
Crescătorii trebuie să aducă la îmbarcare ceasul de cronometrare și să cunoască următoarele date, 
pentru a fi înregistrate pe fișa de îmbarcare: 

- Coordonatele crescătoriei;  

- Ceasul de cronometrare; 

- Federația și clubul din care fac parte (denumirea completă și corectă) 

- Taxa aferentă numărului de păsări angajate. 

 

Prețul pentru 1 porumbel este de 25 RON.  Fiecare crescător poate angaja în concurs câte 
păsări dorește. 

Ceasurile vor fi pornite (bătăia ceasurilor) în data de 28.07.2017, orele 20.00, la sediul clubului din 
care fac parte crescătorii concurenți. 

 



Concursul dureaz ă conform prevederilor art. 40 din R.N.S. al U.C.P.R ., iar desigilarea se va 
anunța după lansare, în funcție de sosirile porumbeilor. 

Clasamentul se va realiza prin programul de clasamente al U.C.P.R., iar distanța minimă de 
concurs va fi de 1350 km. 
 

Porumbeii sosi ți vor fi anunta ți la dl. Ialcin TULE Ș, 0722.451.669.  
 

Premiile care se vor acorda pe baza încas ărilor ob ținute la îmbarcare: 
 

Cupe pentru locurile 1, 2 și 3: 
 

- porumbei yearlingi (tineret 1 an)  

- porumbei maturi 

- palmares porumbei 2 ani  

- palmares porumbei 3 ani  

- crescători 1 an 

- palmares crescători 2 ani  

- palmares crescători 3 ani. 
 

Fiecare porumbel care clasează va primi, indiferent de locul obținut, o diplomă de participare. 
 

Datorită ecoului pe care l-a avut acest concurs în anii trecuți, și-au arătat plăcerea și 
disponibilitatea de a fi alături de noi următorii parteneri și sponsori: 

1. Maestrul Ioan CARMAZAN. 

2. Florin CRISTUINEA prin S.C. INTERNATIONAL SPORT PIGEONS S.R.L pentru produsele 
VAN HEE. 

3. Producătorul de ceasuri de cronometrare Benzing. 

4. Producătorul de ceasuri de cronometrare China FV2. 

5. S.C. SEMA GRIM FLOR S.R.L., producător autohton de hrană pentru porumbei.  

6. S.C. ORNI STORE S.R.L., producător autohton de hrană pentru porumbei. 

7. Firma NATURAL prin distribuitorul pe Prahova S.C. VAN SEBIANA PREST S.R.L. 8. 
Columbodromul internațional LEVIN HAUS – Păulești. 

 

Suplimentar față de premiile de mai sus, Organizatorul, împreună cu sponsorii, vor decerna premii 
care vor consta în: 

1. Ceasuri de cronometrare Benzing și China FV2;  

2. Hrană pentru porumbei; 

3. Produse pentru întreținerea porumbeilor 
 

Premii acordate: 
 

Locul 1 porumbel: 1 ceas China FV2  

Locul 2 porumbel: 1 ceas China FV2  

Locul 3 porumbel: 1 ceas China FV2 

Locul 4 porumbel: Hrană porumbei în valoare de 500 ron 

Locul 5 porumbel: Produse Porumbei Van Hee în valoare de 500 ron  

Locul 6 porumbel: Hrană porumbei în valoare de 300 ron 



Locul 7 porumbel: Produse Porumbei Van Hee în valoare de 300 ron  

Locul 8 porumbel: Hrană porumbei în valoare de 200 ron 

Locul 9 porumbel: Produse Porumbei Van Hee în valoare de 200 ron  

Locul 10 porumbel: Produse Porumbei Van Hee în valoare de 200 ron 
 

Locul 1, 2 și 3 porumbel Yearlingi: Hrană și produse pentru porumbei de la firma Natural în valoare 
de 150 ron. 
 

Locul 1 Crescători: 1 ceas Benzing G-2 + Hrană porumbei în valoare de 500 ron 

Locul 2 Crescători: Hrană porumbei în valoare de 300 ron 

Locul 3 Crescători: Hrană porumbei în valoare de 200 ron 
 

Premiile anuntațe se vor acorda în cadrul Expoziției Columbofile U.C.P.R. 2017, unde vor participa 
și primii 3 porumbei sosiți de la această competiție internațională. 
 

Alte informații care ar putea apărea vor fi anuntațe în timp util. 
 

Așteptăm cu mare interes participarea unui număr cât mai mare de porumbei și crescători, 
indiferent de federația din care aceștia fac parte. Din cauza dificultății lui, asemănăm acest concurs 
cu etapa clasică europeană de la Barcelona. 
 

 

Preşedinte Levin Haus U.C.P.R – Dr. Vintilescu Cristian, 

Maestrul Ioan Cărmăzan 

 

Pentru dezvoltarea sportului columbofil, acest material a fost postat de Bondilă Emil, preşedinte 
interimar al U.C.P.R.   


