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COMUNICAT
AnunŃare sosiri etape derby U.C.P.R. 2018
În conformitate cu prevederile art. 37, alin. (2) din Regulamentul NaŃional Sportiv al U.C.P.R., primii doi porumbei
ai unui crescător, sosiŃi în prima zi (ziua lansării) de la concursurile peste 700 km, OBLIGATORIU vor fi anunŃaŃi
organizatorilor în maxim o oră de la sosire pentru a fi introduşi în clasamentul provizoriu.
Primii doi porumbei nedeclaraŃi în ziua 1 a concursului (ziua lansării) vor fi anulaŃi din clasamentul final al etapei
derby.
OPłIONAL pot fi anunŃaŃi şi porumbeii (primii doi) sosiŃi a doua zi de concurs. NeanunŃarea porumbeilor sosiŃi în
ziua 2 a concursului (a doua zi după lansare) nu duce la nici un fel de repercusiuni în plan sportiv asupra
porumbeilor sau crescătorului.
Sosirile vor fi anunŃate DOAR prin sms. Exclus apel telefonic. Toate numerele de telefon la care se vor anunŃa
sosiri sunt cu tarif normal.
Clasamentul provizoriu poate fi vizualizat în programul online de clasamente al U.C.P.R.
SelectaŃi judeŃul, clubul, etapa derby (SEVERODONETS’K – PROVIZORIU, DONETS’K - PROVIZORIU sau
MALTA – PROVIZORIU) şi bifaŃi butonul LANSARE.
AnunŃurile prin SMS trebuie să conŃină obligatoriu următoarele date:
- numele crescătorului sau al tandemului;
- clubul;
- seria, anul şi sexul porumbelului;
- seria clemei din cauciuc (doar exteriorul) folosită la dubla clemare;
- ora, minutul, secunda şi ziua sosirii.
Exemplu de anunŃ:
Popescu Cristian
Voiajorul Piteşti
225599-16-F
9901
07:28:15, ziua 2
Durata de afişare în clasamentul provizoriu a sosirilor declarate prin sms va fi de 15-30 de minute, în funcŃie de
durata de regenerare a clasamentului online. Vă rugăm să nu sunaŃi pentru confirmarea primirii sms-urilor.
Acestea vor fi introduse în clasamentul provizoriu în ordinea primirii de către persoana desemnată să introducă
sosirile.
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Persoanele desemnate să preia anunŃurile prin sms cu sosirile la etapele derby

Zona I – Prahova – Derby Severodnets’k – Tuleş Ialcin – 0722.451.669

Zona II – DâmboviŃa, Giurgiu, Ilfov şi Bucureşti – Derby Severodonets’k – Oprea Andrei – 0720.098.144

Zona III – Argeş – Derby Donets’k – Rădulescu Giuliano – 0769.309.790.

Zona IV – VL + DJ + OT + GJ + MH – Derby Donets’k
-

cluburi Dolj – IonuŃ Dumitru – 0773.847.651

-

cluburi Gorj – PiŃu Marian – 0767.513.224

-

cluburi Olt – Bescucă Constantin – 0761.527.287

-

cluburi MehedinŃi – Pădureanu Toni – 0756.464.468

-

cluburi Vâlcea – Badea Cristian – 0755.809.099

Zona V – GL + BR + VN + BZ + BC + SV + BT + PH – Derby Malta
-

Banu Constantin – 0766.573.503 – cluburile din Prahova

-

Balcan Adrian – 0721.232.199 – cluburile din celelalte judeŃe

Preşedinte U.C.P.R.
Bondilă Emil
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