
 
 
 
 

   
   148/16.10.2020. 
 

                               “În atenţia conducerii cluburilor afiliate  
                           şi a tuturor membrilor  U.C.P.R. 
 
 

    EXTRAS DIN ŞEDINŢA COMITETULUI DIRECTOR AL U.C.P.R.  
                                        DIN DATA DE 15.10.2020. 
 
             

 
- S-a stabilit data de 29.11.2020 ca dată de desfăşurare a Adunării 

Generale a U.C.P.R. (dacă vom primi aviz din partea D.S.P. 
Dâmboviţa).  

- În situaţia în care nu vom primi avizul D.S.P. Dâmboviţa, Comitetul 
Director a aprobat in unanimitate următoarele: 
 

A- Variante de cotizaţii pentru anul 2021: 
  
 Cotizaţie de 50 lei în care nu este inclus nici un inel . 
 Cotizaţie de 100 lei în care sunt incluse 50 inele normale şi 2 cotizaţii derby. 
 Cotizaţie de 150 lei în care sunt incluse 100 inele normale şi 5 cotizaţii derby. 
 Pentru crescătorii care se înscriu doar la concursurile de pui sau etape derby 

organizate de U.C.P.R., cotizaţia este de 25 lei. 
  
Notă; 
 Data limită pentru achitarea cotizaţiilor aferente anului 2021 este 10.12.2020. 
 Crescătorii care au fost activi în 2020 şi nu achită cotizaţia până în data de 

10.12.2020. vor achita în plus 20 de lei penalizare, indiferent de varianta de cotizaţie. 
 Crescătorii care joacă în tandem; team; familie; fratii sau columbodrom vor 

achita obligatoriu minim 2 cotizaţii indiferent de variant aleasă. 
 Cotizaţia se achită pe numele şi prenumele de pe actul de indentitate indiferent 

sub ce denumire participă in campionat crescătorul. 
 Cotizaţiile vor fi active pentru anul 2021, doar în momentul în care clubul depune 

tabelul nominal cu membrii care au achitat cotizaţia. 
 Nu se primesc cotizaţii, decât din partea conducerii cluburilor şi vor fi insotite de 

formularele de depunere şi tabelele aferente (pe care le găsiţi pe site-ul U.C.P.R. in 
R.N.S. la anexe) cu toate rubricile completate, semnate şi stampilate obligatoriu. 



 Cotizaţiile care se vor achita prin bancă, nu sunt valabile decât dacă sunt avizate 
sau trimise de conducerea cluburilor. (insotite de formularele de depunere şi tabelele 
aferente). 

  
B- Preţuri inele 2021: 
  
 Preţul unui inel genealogic aferent anului 2020 este de 0,80 lei/buc. 
 Preţul unei cotizaţii derby (1 inel derby) este de 10 lei. 
 Premierile din cotizaţiile inele derby, pentru sezonul următor, vor fi repartizate 

astfel: 
-50 % din suma de premiere la norma fond yearling pe club (primele 3 locuri pe club; 
locul 1 = 50%, locul 2 = 30% şi locul 3 = 20%) iar, 50% la categoria fond yearling pe 
judet . 
  
La categoria fond yearling pe judeţ, premierea se va face în funcţie de numărul de 
cotizatii derby achiziţionate de fiecare judeţ în parte, astfel: 
 Între 1 şi 500 cotizaţii derby – 3 locuri 
 Între 500 şi 1000 cotizaţii derby – 6 locuri 
 Între 1000 şi 1500 cotizaţii derby – 9 locuri 
 Între 1500 şi 2500 cotizaţii derby – 12 locuri 
 Peste 2500 cotizaţii derby – 15 locuri 

Premierea se va face in mod egal pentru toţi câştigătorii. 
  
În cazul în care, sunt vândute mai mult de 2500 de cotizaţii derby pe judeţ, se va acorda 
un bonus de 10% din totalul fondului de premiere alocat judetului respectiv, locului 1. 
  
Notă; 
Pentru premierea fond yearling pe judeţ, se va aloca un fond suplimentar egal cu fondul 
de premiere de la derby national. 
  
Fondul de premiere suplimentar va fi repartizat  pe fiecare judeţ în parte în funcţie de 
numărul de cotizaţii achitate la U.C.P.R.” 

 
 
       Presedinte U.C.P.R. 
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