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Programul Expoziției Columbofile U.C.P.R. 2016 
 

Consiliul Director al Uniunii Columbofililor Profesionişti din România (U.C.P.R.) 
are deosebita plăcere să vă invite în perioada 14-15 ianuarie 2017 la 

EXPOZIŢIA COLUMBOFILĂ U.C.P.R. 
EDIŢIA a XXIII-a - Târgovişte 2016 

 
Expoziția Națională va avea loc în sala Clubului Sportiv Școlar Târgoviște 

str.Mr. Spirescu, nr.1 (la 250 m de Sala Sporturilor), după următorul program: 
 

VINERI – 13 ianuarie 2017 
 

 Primirea porumbeilor de către membrii comisiei, introducerea porumbeilor în boxele de prezentare, 
hrănire, adăpare şi definitivarea expoziţiei - orele 16.00 - 20.00 
 Jurizarea porumbeilor la clasa standard – 20.00 - 24.00. 

 

SÂMBĂTĂ – 14 ianuarie 2017 
 

 Deschiderea oficială a expoziţiei - orele 09.00 
 Vizitarea expoziţiei de către public, desfășurarea activităților de comercializare  

a produselor columbofile, vânzare porumbei - orele 09.00 - 17.00 
 Premierea campionatului, a expoziției, decernarea titlurilor de „Maestru” şi „Maestru emerit al Sportului 

columbofil profesionist” se vor desfășura în cadrul mesei festive, a cărei locații va fi anunțată ulterior. 
 

 PARTICIPAREA LA MASA FESTIVĂ: 150 lei 
 

DUMINICĂ – 15 ianuarie 2017 
 

 Vizitarea expoziţiei de către public - orele 08.00 - 12.00 
 Închiderea oficială a expoziţiei - orele 12.00 

 Ridicarea porumbeilor expuşi de către delegaţii cluburilor - orele 12.00 - 14.00 
 Dezafectarea sălii, strângerea şi depozitarea materialelor - orele 14.00 - 18.00 

DETALII : 
 

PREȚUL UNUI BILET DE INTRARE - 10 lei 
 

PREȚUL PENTRU EXPUNEREA PORUMBEILOR ÎN EXPOZIȚIE – 10 lei/porumbel. 

TAXELE PENTRU COMERCIANȚII  DE PRODUSE COLUMBOFILE: 
Interior – 450 lei/stand 

Exterior – 250 lei/comerciant 

TAXELE PENTRU COMERCIANȚII  DE  PORUMBEI: 
Interior – 10 lei/boxa (în limita a 100 de boxe disponibile, în ordinea rezervărilor) 

Exterior – 20 lei/crescător 

Pentru rezervări standuri, boxe, parcare mașini în curtea interioară și rezervări la masa festivă, 
contactați secretariatul U.C.P.R. - la telefon 0723/253987, până cel târziu miercuri 11 ianuarie 2017. 

 
Vă așteptăm cu drag! 

 

Consiliul Director 
 


