
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAT 
 

Centre de îmbarcare Derby U.C.P.R. 2019 
 

 

La toate centrele de îmbarcare pentru etapele derby U.C.P.R. 2019 este obligatorie dubla 

clemare a porumbeilor cu cleme din cauciuc puse la dispoziţie de comisiile de îmbarcare şi 

clemare contra sumei de 0,25 lei / buc. 

 

Centrele de îmbarcare sunt următoarele: 
 

 

Zona I – Derby Severodonets’k (judeţul Prahova) 
 

- localitatea Păuleşti, sediul clubului Levin Haus Cocoşeşti; 
 

- responsabil centru: Cercel Lucian - vicepreşedinte tehnic-sportiv al U.C.P.R., 
Banu Constantin membru C.N.S. 

 

ORELE 9:00 – 13:00 
 

- cluburile din judeul Prahova. 
 

Se asigură sisteme de îmbarcare TauRIS, Benzing, FV-2 (chinezesc) şi Bricon. Posesorii de alte 
tipuri de ceasuri constatatoare sunt rugaţi să se prezinte la îmbarcare cu sistemul de îmbarcare 
respectiv (trapa club + ceas atomic, imprimante etc). 
 

 

Zona II – Derby Severodonets’k (judeţele Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov şi Bucureşti) 
 

1) localitatea Târgovişte, cartier Priseaca, la sediul clubului Lider Târgovişte; 
 

- responsabili centrual U.C.P.R.: Gheorghe Cristian, membru C.N.S., Ion Marin 

membru C.N.S., Militaru Ion-secretar 
 

ORELE 08.00 – 10.00: Aripi Valea Mare, Cobia. C.S.C. Găeşti, Hexagon Mătăsaru, Stănucă 

Vasile, Brăneşti, Vulturul Brâncovenesc, S.C.C. Ulmi, Nae Mihăilescu, Voiajorul Zburător, 
 

ORELE 10.00 – 12.00: Atletik Fieni, Voiajorul Pucioasa, Glodeni, Vulcana Pandele, Aninoasa 

2004, Lider Târgovişte, Speranţa Dragomireşti, Valea Dâmbovitei, C.S.C. Cândeşti, Maraton 2015 
Produleşti, Stanca Nicolae Petreşti. 
 

 

ORELE 12.00 – 13.30: adăpare, hrănire, sigilare etc. 
 

 

Se asigură sisteme de îmbarcare TauRIS, Benzing, FV-2 (chinezesc) şi Mega System. Posesorii 
de alte tipuri de ceasuri constatatoare sunt rugaţi să se prezinte la îmbarcare cu sistemul de îmbarcare 
respectiv (trapa club + ceas atomic, imprimante etc). 



 

2. localitatea Bucşani – sediul club Dalles Bucşani 
 

- responsabil centru : : Dragomir Daniel- Vicepreşedinte C.N.S. 
 

ORELE 08.00 – 10.00: 
 

Dalles Bucşani, Victoria 2010 Comişani, Maraton Păstârnacu, Titu, Finta, Olimpia Mărceşti, 

Valea Lungă 
ORELE 10.00 – 12.00: 

 

Flacăra Moreni, Viitorul Iedera, Ghirdoveni, G.O. Ocniţa, Fond Răzvad, Viitorul Săcuieni, 
Viitorul Darmanesti 
 

Se asigură sisteme de îmbarcare TauRIS, Benzing, FV-2 (chinezesc) şi Mega System. Posesorii 
de alte tipuri de ceasuri constatatoare sunt rugaţi să se prezinte la îmbarcare cu sistemul de îmbarcare 
respectiv (trapa club + ceas atomic, imprimante etc). 
 

3. localitatea Buftea, la sediul clubului A.C. Buftea (incinta sediului Poliţiei Comunitare); 
 

- responsabil centru: Costea Victor (0741.210.305) 
 

ORELE 08:00 – 10:00 
 

- cluburi Giurgiu: Avântul Floreşti, Columbofilul Malu Spart, Şoimii Floreşti şi Voiajorul Bolintin 

 

Deal; 
 

- cluburi Ilfov & Bucureşti: A.C. Buftea şi A.S.C. Griviţa. 
- cluburi Dâmboviţa: Voiajorul Ghimpaţi,  SCCB Potlogi 

 

Se asigură sisteme de îmbarcare Benzing, Mega Systemşi Bricon. Posesorii de alte tipuri de 
ceasuri constatatoare sunt rugaţi să se prezinte la îmbarcare cu sistemul de îmbarcare respectiv 
(trapa club + ceas atomic, imprimante etc). 
 

 

 

Zona III – Derby Donets’k (judeţul Argeş) 
 

- responsabil centre de îmbarcare: Biţu Viorel, vicepreşedinte organizatoric 

U.C.P.R.. ORELE de îmbarcare vă vor fi comunicate de către responsabilii de centru 

 

 

1) localitatea Costeşti – responabil centru : Olteanu Marian 
 

2) localitatea Călineşti- responsabil centru: Bitu Viorel 
 

3) localitatea Câmpulung ( Şcoala nr.4); - responsabil centru: Petre Nicolae 
 

4) localitatea Lereşti - responsabil centru: Ungureanu Iustin 
 

Se asigură sisteme de îmbarcare Benzing, Mega System şi Bricon. Posesorii de alte tipuri de 
ceasuri constatatoare sunt rugaţi să se prezinte la îmbarcare cu sistemul de îmbarcare respectiv (trapa 
club + ceas atomic, imprimante etc). 



Zona IV – Derby Donets’k (Jud. Vâlcea şi Olt) 
 

- responsabil centre de îmbarcare: Băiaşoiu Cristian. 
 

ORELE de îmbarcare vă vor fi comunicate de către responsabilii de centru 
 

1 . Râmnicu Vâlcea – sediul Asociatia Columbofila Anton Pann – responsabil: Băiaşoiu 
Cristian. 

 

2. Corabia – sediul club Corabia Olt- responsabil Bescuca Constantin 

 

Se asigură sisteme de îmbarcare Benzing, Mega Systemşi Bricon. Posesorii de alte tipuri de 
ceasuri constatatoare sunt rugaţi să se prezinte la îmbarcare cu sistemul de îmbarcare respectiv 
(trapa club + ceas atomic, imprimante etc). 
 

 

 

 

Zona V – Derby Donets’k (Jud. Gorj, Dolj, Mehedinti) 
 

Gorj: – sediu club Constantin Brâncuşi – responsabil Pitu Marian 
Dolj: – sediu club Segarcea nr. 8 – responsabil Dumitru Ion 

 

Mehedinti: - sediu club Izvorul Bârzii – responsabil Padureanu Toni 
 

Se asigură sisteme de îmbarcare Benzing, Mega Systemşi Bricon. Posesorii de alte tipuri de 
ceasuri constatatoare sunt rugaţi să se prezinte la îmbarcare cu sistemul de îmbarcare respectiv (trapa 
club + ceas atomic, imprimante etc). 
 

 

 

 

 

Zona VI – Derby Malta (judeţele Botoşani, Suceava, Brăila, Galaţi, Vrancea, Buzău, Prahova – 

gruparea care concurează pe ruta Polonia) 
 

 

1) localitatea Drajna, sediul clubului C.S.C. DRAJNA 
 

ORELE 06:00 – 07:00 
 

- responsabil centru de îmbarcare: Ogluz Cornel 
 

2) localitatea Mărăcineni, responsabil Scîntei Vasile (0747.111.251) 
 

ORELE 08:00 – 10:00 
 

3) localitatea Tecuci, responsabil Matache Dan (0766.340.175), membru C.N.S. 
 

ORELE 11:00 – 13:00 
 

5) localitatea Moineşti, responsabil Constantinescu Cosmin (0748.356.858) 
 

ORELE 14:00 – 16:00 
 

6) localitatea Rădăui, responsabil Burciu Ben 
 

ORELE 19:00 – 22:00 
 

 

Se asigură sisteme de îmbarcare Benzing, Mega System şi Bricon. Posesorii de alte tipuri de 
ceasuri constatatoare sunt rugaţi să se prezinte la îmbarcare cu sistemul de îmbarcare respectiv 
(trapa club + ceas atomic, imprimante etc). 



 

Lansarea porumbeilor la derby-urile U.C.P.R. cu porumbeii maturi se va face cu lansare 
puţin întârziată (în funcţie de prognoza meteo, pentru a nu facilita sosirea în prima zi de concurs a 
niciunui porumbel, creându-se astfel un echilibru între sosiri). Intervalul orar în care se va face 
lansarea va fi 07.00 - 09.00 a.m (Art.8,lit. c) 
 

OBLIGATORIU, porumbeii sosiţi în prima zi de concurs (ziua în care este înregistrat ca 
sosit primul porumbel care a participat la concursul respectiv) vor fi anunţaţi organizatorilor 
telefonic (Anexa nr. 7). Anunţarea sosirii porumbeilor se va face în maxim o oră faţă de momentul 
marcării acestora în ceasurile de cronometrare. Cluburile îşi rezervă dreptul de a controla sosirile 
anunţate de columbofili. Crescătorii care au mai mulţi porumbei sosiţi în prima zi de concurs îi vor 
anunţa numai pe primii doi marcaţi. Neanunţarea telefonică a primilor doi porumbei sosiţi sau 
anunţarea tardivă (peste o oră de la sosire) conduce la anularea rezultatelor primilor doi porumbei ai 
columbofilului la acel concurs. Se vor anunţa numai porumbeii sosiţi în prima zi de concurs. (Art. 37). 
 

 

NOTA: COMISIILE DE IMBARCARE/DESIGILARE CÂT ŞI APARATURA 

NECESARĂ OPERATIUNII DE IMBARCARE/DESIGILARE VOR FI ASIGURATE DE 
CATRE CLUBURILE GAZDĂ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedinte C.N.S. al U.C.P.R. 
 

Dumitru Victor 
 


