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 UNIUNEA COLUMBOFILILOR PROFESIONIŞTI 
DIN ROMÂNIA 

           Dâmboviţa • Târgovişte • Calea Domnească • Nr. 171 A  
    CF: 10506774 • Tel./Fax: 0040-245-640229 www.ucpt.ro  

• office@ucpt.ro 
 
   
   Nr. 204  / 11.07.2017 

 

ÎN ATENŢIA CLUBURILOR COLUMBOFILE 

U.C.P.R. şi F.R.S.C. 

 
Îmbarcarea porumbeilor pentru derby-urile organizate de U.C.P.R. în anul 2017, Kumiala (Polonia) 
şi Malta (Letonia), se va face joi, 13.07.2017, începând cu orele 08:00, după cum urmează: 

 
A. Derby Kumiala (Polonia) 

 
Zona I – Prahova – centru de îmbarcare Ploieşti - Păuleşti, sat Păuleştii Noi, nr.79, 

pentru cluburile din judeţul Prahova (FRSC + UCPR). 
 Responsabili: Vintilescu Cristian, Cercel Lucian şi Gavrilă Sergiu. 

 
 Zona II – Dâmboviţa – centru de îmbarcare 1 „Târgovişte”, localitatea Priseaca, sediul 

clubului Lider Târgovişte. 
Responsabili:Dumitru Victor, şi Dragomir Daniel, pentru următoarele cluburi din judeţul 

Dâmboviţa: Nae Mihăilescu, Ulmi, Lider Târgovişte, Victoria 2010 Comişani, Valea Dâmboviţei, 
Dalles Bucşani, Vulturul Brâncovenesc, Glodeni, Fond Răzvad, Viitorul Săcuieni, Voiajorul 
Zburător, Levin Haus Viitorul Dărmăneşti, Brăneşti, Fieni, Finta, Ghirdoveni, Viitorul Iedera, 
Olimpia Mărceşti, Voiajorul Pucioasa, Valea Lungă, Speranţa Dragomireşti, Vulcana Pandele, 
Aninoasa, Voiajorul Ghimpaţi, G.O. Ocnita, Titu, Potlogi. 

 
Zona II – Dâmboviţa - centru de îmbarcare 2 „Găeşti”, localitatea Dragodana, nr. 501, la 

sediul firmei S.C. Darvis COM S.R.L., vizavi de fabrica de frigidere. 
            Responsabili: Toma Gheorghe şi Stoica Vasile, pentru următoarele cluburi din judeţul 
Dâmboviţa, Giurgiu şi Ruse Bulgaria: Ruse Bulgaria, Şoimii Floreşti, Avântul Floreşti, 
Columbofilul Malu Spart, C.C.P. Găeşti, Stanca Nicolae Petreşti, Hexagon Mătăsaru, Cobia, MTC 
Jugureni, Aripi Valea Mare, Stănucă Vasile, Maraton 2015 Produleşti. 

 
Zona III – Argeş - centru de îmbarcare „Argeş 1”, la Stadion Mărăcineni (sediul clubului 

3/7 Piteşti). 
Responsabili: Biţu Vorel şi Lumânăroiu Alexandru, pentru cluburile din judeţele Argeş, 

Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj şi Mehedinţi. 
 
Lansarea se va face conform R.N.S. al U.C.P.R. În caz de forţă majoră (condiţii 

meteorologice improprii etc.), preşedintele C.N.S se va consulta şi va lua o hotărâre cu privire la 
situaţie împreună cu membrii C.N.S. şi organizatorii centrelor de îmbarcare. 

 
Clasamentele se vor efectua pe cele 3 zone stabilite: judeţ, protocol, club şi lansare (conform 

art. 8 lit d. din R.N.S.), urmând ca primii 3 porumbei sosiţi pe fiecare zonă să fie prezentaţi în 
cadrul Expoziţiei Columbofile a U.C.P.R. 2017 şi premiaţi cu diplome şi cupe. Etapa va fi luată în 
calcul în campionatul naţional, conform R.N.S. în vigoare. 

 
Taxa de participare este de 10 RON / porumbel. 
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FONDUL DE PREMIERE: 
 
U.C.P.R. acordă ca fond de premiere suma de 20.000 RON net + 1,5 lei fără TVA pentru 

fiecare porumbel participant, care va fi împărţită celor  3 zone proporţional cu numărul de porumbei 
îmbarcaţi. 

 
Din taxa porumbeilor îmbarcaţi se achită costul transportului porumbeilor la punctul de 

lansare, comisiile de îmbarcare/desigilare, responsabilii de zonă.  
 
Premierea se va face pe judeţ, proporţional cu numărul de porumbei participanţi, 
 
astfel:  

Loc 1 30% 

Loc 2 20% 

Loc 3 10% 

Loc 4 8% 

Loc 5 7% 

Loc 6-10 5% 
 
La premiere participă numai membrii U.C.P.R. 
 
 
DETALII ORGANIZATORICE: 
 
1. Sigilarea ceasurilor se va face la sediul cluburilor, în preziua concursului, orele 20:00. 

Ziua şi ora desigilării ceasurilor se va stabili de către preşedintele C.N.S., în conformitate cu R.N.S., 
la centrele de îmbarcare. 

 
2. Posesorii de ceasuri mecanice vor avea obligatoriu (în ziua îmbarcării) banda de 

constatare, care va conţine minim 2 ştampile – o ştampilă a clubului şi a doua ştampilă va fi a unui 
membru C.N.S. responsabil de centru. 

 
3. Responsabilii centrelor de îmbarcare vor asigura logistica necesară efectuării îmbarcării: 

sisteme de îmbarcare, ceasuri atomice, imprimante etc. 
 
4. Primii doi porumbei sosiţi ai fiecărui columbofil vor fi anunţaţi telefonic (seria 

porumbelului, ziua şi ora aproximativă a sosirii, numele crescătorului şi clubul de care aparţine), în 
maxim 1 ora de la sosire, următorilor responsabili: 

 
- Zona I  -  Epurescu Alexandru – 0732.235.605 

 
- Zona II  - Oprea Andrei – 0723.508.266  

 
                  - Toader Dorin – 0764.407.123 

 
- Zona III - Grădinaru Ovidiu – 0724.096.624 

 
Porumbeii anunţaţi vor fi afişaţi în timp real pe site-ul Uniunii (www.ucpt.ro) 
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5. Îmbarcarea porumbeilor se va face în următoarele intervale orare: 
 
Zona I – Prahova – centrul Păuleşti, sat Păuleştii Noi, nr.79, pentru cluburile din judeţul 

Prahova (F.R.S.C. + U.C.P.R.), între orele 08.00 – 11.00 (auto PH-11-POR). 
 

ATENŢIE! Se asigură sistemele de îmbarcare: TauRIS, Benzing, Bricon. Posesorii de alt tip 
de ceasuri constatatoare sunt rugaţi să se prezinte la îmbarcare cu sistemul de îmbarcare respectiv 
(trapa club + ceas atomic, imprimante etc). 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 
 

Zona II Dâmboviţa – centrul 1 Priseaca, sediul clubului Lider Târgovişte, între orele 
08.00-16.00 (auto DB-31-UNU). 
 

ORELE 08.00 – 10.00: Finta, Olimpia Mărceşti, Voiajorul Ghimpaţi, Potlogi, Levin Haus Viitorul 
Dărmăneşti ,Titu. 
 

ORELE 10.00 – 12.00: Dalles Bucşani, Ulmi, Nae Mihăilescu, Victoria 2010 Comişani, Voiajorul 
Zburător, Ghirdoveni, Viitorul Iedera.  
 

ORELE 12.00 – 13.30: Fieni, Valea Lungă, Voiajorul Pucioasa, Glodeni, Vulcana Pandele, 
Aninoasa, Brăneşti, Vulturul Brâncovenesc, Voinţa Buciumeni.  
 

ORELE 13.30 – 15.00: Lider Târgovişte, Speranţa Dragomireşti, G.O. Ocniţa, Fond Răzvad, 
Viitorul Săcuieni, Valea Dâmbovitei, C.S.C. Cândeşti.  
 

ORELE 15.00 – 16.00: adăpare, hrănire, sigilare etc  
 

ATENŢIE! Se asigură sistem de îmbarcare TAURIS. Posesorii de alt tip de ceasuri 
constatatoare sunt rugaţi să se prezinte la îmbarcare cu sistemul de îmbarcare respectiv (trapa club, 
ceas atomic, imprimantă etc.) 
 

…………………………………………………………………………………………………………. 
 

Zona II Dâmboviţa – centrul 2 Găeşti (localitatea Dragodana, vizavi de fabrica de 
frigidere), între orele 11.00-14.00 (auto PH-11-POR). 

 

ORELE 11.00 –12.30: C.C.P. Găeşti, Stanca Nicolae Petreşti, Cobia, Hexagon Mătăsaru, Stănucă 
Vasile, Picior de Munte, MTC Jugureni. 

 

ORELE 12.30 - 14.00: Aripi Valea Mare, Maraton 2015 Produleşti, Ruse Bulgaria, Şoimii Floreşti, 
Avântul Floreşti, Columbofilul Malul Spart.  

 

ATENŢIE! Se asigură sistemele de îmbarcare: Benzing, Mega. Posesorii de alt tip de ceasuri 
constatatoare sunt rugaţi să se prezinte la îmbarcare cu sistemul de îmbarcare respectiv (trapa club + 
ceas atomic, imprimante etc.). 
 

…………………………………………………………………………………………………………. 
 

Zona III Argeş - centru de îmbarcare Argeş 1, la Stadion Mărăcineni (sediul clubului 3/7 
Piteşti) între orele 13.00 – 16.00 (auto PH-11-POR). 
 

             Cluburi: 3/7 Piteşti, Călineşti, Ludu Vasile Costeşti, Neacşu Marin Şerboieni, Speranţa 
Hârseşti, Poiana Lacului, Meşterul Manole, 3/2 Lereşti, 3/2 Schitu Goleşti, 3/2 Câmpulung, 3/2 
Bughea de Sus, Boteni, 3/2 Maraton Rucăr, Domneşti 2004, Bughea de Jos, Stâlpeni, Muscel. 

 
ATENŢIE! Se asigură sistemele de îmbarcare: Mega, Tauris, Benzig, Bricon. Posesorii de 

alt tip de ceasuri constatatoare sunt rugaţi să se prezinte la îmbarcare cu sistemul de îmbarcare 
respectiv (trapa club + ceas atomic, imprimante etc.). 
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B. Derby Malta (Letonia) 

 
ZONA I  
- Centrul de îmbarcare Rădăuţi – Suceava, str.1 Mai, Restaurant Bucovina din Piaţa Obor, 
pentru judeţele Suceava şi Botoşani (U.C.P.R. şi F.R.S.C.). 
- Îmbarcarea se va face joi, 13.07.2017, între orele 08.00 şi 11.00. 
 
ATENŢIE! Se asigură sistemele de îmbarcare: Benzig, Bricon şi Chinezesc. Posesorii de alt 

tip de ceasuri constatatoare sunt rugaţi să se prezinte la îmbarcare cu sistemul de îmbarcare 
respectiv (trapa club + ceas atomic, imprimante etc.). 

 
ZONA II 
- Centrul de îmbarcare Tecuci, str. Locotenent Dragomir, nr.17, pentru judeţele Brăila, 

Buzău, Bacău, Vaslui, Iaşi, Ialomiţa şi Republica Moldova. 
- Îmbarcarea se va face joi, 13.07.2017, între orele 14.00 şi 16.00. 
 
ATENŢIE! Se asigură sistemele de îmbarcare: Benzig, Bricon şi Chinezesc. Posesorii de alt 

tip de ceasuri constatatoare sunt rugaţi să se prezinte la îmbarcare cu sistemul de îmbarcare 
respectiv (trapa club + ceas atomic, imprimante etc.). 

 

Responsabili zonele I si II: Balcan Adrian, Matache Dan şi Ilie Gheorghe. 
 

Lansarea se va face conform R.N.S. al U.C.P.R. În caz de forţă majoră (condiţii 
meteorologice improprii etc.), preşedintele C.N.S se va consulta şi va lua o hotărâre cu privire la 
situaţie împreună cu membrii C.N.S. şi organizatorii centrelor de îmbarcare. 

 

Clasamentele se vor efectua pe cele 2 zone stabilite: judeţ, protocol, club şi lansare (conform 
art. 8 lit d. din R.N.S.), urmând ca primii 3 porumbei sosiţi pe fiecare zonă să fie prezentaţi în 
cadrul Expoziţiei Columbofile a U.C.P.R. 2017 şi premiaţi cu diplome şi cupe. Etapa va fi luată în 
calcul în campionatul naţional, conform R.N.S. în vigoare. 

 

Taxa de participare este de 10 RON / porumbel. 
 

FONDUL DE PREMIERE: 
 

U.C.P.R. acordă ca fond de premiere suma de 10.000 RON net + 1,5 lei fără TVA pentru 
fiecare porumbel participant, care va fi împărţită celor 2 zone proporţional cu numărul de porumbei 
îmbarcaţi. 

 

Din taxa porumbeilor îmbarcaţi se achită costul transportului porumbeilor la punctul de 
lansare,  comisiile de îmbarcare/desigilare, responsabilii de zona, .  

 

Premierea se va face pe judeţ, proporţional cu numărul de porumbei participanţi, 
 
astfel:  

Loc 1 30% 

Loc 2 20% 

Loc 3 10% 

Loc 4 8% 

Loc 5 7% 

Loc 6-10 5% 
 
La premiere participă numai membrii U.C.P.R. 
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DETALII ORGANIZATORICE: 
 
1. Sigilarea ceasurilor se va face la sediul cluburilor, în preziua concursului, orele 20:00. 

Ziua şi ora desigilării ceasurilor se va stabili de către preşedintele C.N.S., în conformitate cu R.N.S., 
la centrele de îmbarcare. 

 
2. Posesorii de ceasuri mecanice vor avea obligatoriu (în ziua îmbarcării) banda de 

constatare, care va conţine minim 2 ştampile – o ştampilă a clubului şi a doua ştampilă va fi a unui 
membru C.N.S. responsabil de centru. 

 
3. Responsabilii centrelor de îmbarcare vor asigura logistica necesară efectuării îmbarcării: 

sisteme de îmbarcare, ceasuri atomice, imprimante etc. 
 
4. Primii doi porumbei sosiţi ai fiecărui columbofil vor fi anunţaţi telefonic (seria 

porumbelului, ziua şi ora aproximativă a sosirii, numele crescătorului şi clubul de care aparţine), în 
maxim 1 ora de la sosire, următorilor responsabili: 

 
- Zona I - Balcan Adrian – 0721.232.199  

 
- Zona II - Ilie Gheorghe – 0733.922.074 sau 0766.218.020 

 
Porumbeii anunţaţi vor fi afişaţi în timp real pe site-ul Uniunii (www.ucpt.ro) 
 
VĂ DORIM MULT SUCCES! 

 
 
 

Preşedinte C.N.S. al U.C.P.R. 
Victor Dumitru 

 

 

 


