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Către
Petre Nicolae, reprezentant zona Muscel
Toader Dorin, reprezentant zona Găești
Urmare a adresei formulate de către dvs., ce a primit numărul de înregistrare 543 /
13.07.2018, transmisă către Consiliul Director al U.C.P.R. și în atenția Comitetului
Național Sportiv al U.C.P.R., vă facem cunoscute următoarele:
Membrii Consiliului Director al U.C.P.R., format din președinte interimar Bondilă
Emil, prim-vicepreședinte Toader Dorin, vicepreședinte organizatoric Bițu Viorel,
vicepreședinte

tehnic-sportiv

Cercel

Lucian,

vicepreședinte

cu

probleme

internaționale Rasoveanu Florin, președintele C.N.S. Dumitru Victor, președinte
C.N.J.D.A.L. Ungureanu Cosmin, și președinte corp arbitri Popescu Dan și-au
exprimat în scris acordul sau dezacordul după cum urmează:
Bondilă Emil, președinte interimar U.C.P.R. – Nu sunt de acord
Toader Dorin, prim-vicepreședinte – De acord
Cercel Lucian – vicepreședinte tehnic-sportiv – Nu sunt de acord
Bițu Viorel, vicepreședinte organizatoric – Nu sunt de acord
Rasoveanu Florin, vicepreședinte cu probleme internaționale – Nu sunt de acord
Dumitru Victor, președinte C.N.S. – De acord
Ungureanu Cosmin, președinte C.N.J.D.A.L. – Nu sunt de acord
Popescu Dan, președinte corp arbitri
Cu privire la participarea la etapa derby Malta a grupării Prahova-Nord (11 cluburi
columbofile), care concurează în sezonul competițional Maturi 2018 pe ruta
Polonia, Consiliul Director al U.C.P.R. a aprobat ca aceste cluburi din județul
Prahova să participe la derby Malta, cu motivarea că nu sunt pe aceeași direcție
de zbor cu celelalte cluburi din județ, care în sezonul Maturi 2018 concurează pe
ruta Ucraina.

Pentru zona II – sunt crescători care au îmbarcat pentru derby Severodonetsk de la
cluburile care nu și-au dat acordul pentru îmbarcarea etapei derby cu lansare
duminică, 15.07.2018 (cluburile din zona Găești – Stanca Nicolae Petrești, Hexagon
Mătăsaru, C.S.C. Găești, Stănucă Vasile, Speranța Dragomirești, Finta, Mărcești,
Lider Târgoviște, Nae Mihăilescu, Voiajorul Ghimpați etc.).
Pentru zona III – sunt crescători care au îmbarcat pentru derby Donetsk de la
cluburile care nu și-au dat acordul pentru îmbarcarea etapei derby cu lansare
duminică, 15.07.2018 (cluburile Stâlpeni, Boteni etc.)
Conform hotărârii Adunării Generale din data de 11.03.2018, membrii unei zone
arondate etapei derby au obligația de a concura la etapa derby din zona
respectivă.
Clasamentele provizorii la etapele derby U.C.P.R. vor fi generate pe zonele
aprobate de Adunarea Generală.
Atașăm prezentului comunicat adresa formulată de domnii Petre Nicolae și Toader
Dorin.
Dorim să aducem crescătorilor la cunoștință că la U.C.P.R. încă nu există un
document oficial care să ateste faptul că reprezentant al zonei Găești este dl. Toader
Dorin și reprezentant al zonei Muscel este dl. Petre Nicolae.
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