COMUNICAT

În atentia conducerii cluburilor afiliate U.C.P.R.
In sedinta CD a UCPR din data de 19.02.2021 sau analizat propunerile de
modificare si completare a RNS venitre din partea membrilor columbofili si a CNS,
pentru imbunatatirea activitatii sportive din cadru uniunii, hotarandu-se
urmatoarele:
Art.3. a.Concursurile cu porumbei călători se aprobă de către Comitetul Naţional
Sportiv şi se organizează de către comisiile tehnic-sportive ale cluburilor membre
ale U.C.P.R. sau în cazul derby-urilor naționale, de către C.N.S.
b.Tipurile de concurs Categoria






Viteză distanța (100-400) km
Categoria Demifond distanța (300-600 km)
Categoria Fond distanța > 500 km
Categoria Maraton distanța (700-900) km.
Categoria Maraton Extrem distanța > 900 km.

c. Derby UCPR –concurs național peste 900 km , la care participă toate
cluburile afiliate UCPR , cu lansare comună ( maxim trei derby naționale pe trei
rute de zbor stabilite în CD)
d. Seminațional = este un concurs organizat la nivel de zone desemnate,
respectiv concursuri mai mari de 700 km cu clasamente pe zone geografice aprobate
de Adunarea Generală. Cluburile care adera la alta zona (cu acordul ambelor
parti) , obligatoriu aceste etapele trebuie desemnate în planul de zbor de toate
cluburile.
Se vor organiza trei Derby Naționale, pe zone geografice, astfel:
DERBY DONETSK (UCRAINA)
 Zona 1 Prahova
 Zona 2 Dâmboviţa , Giurgiu , Ifov
 Zona 3 Argeş

 Zona 4 Vâlcea, Olt
 Zona 5 Dolj, Gorj, Mehedinţi
Clasamente eligibile se întocmesc pe: zone, județe, cluburi, protocoale.
DERBY MALTA (ESTONIA)
 Zona 6 A – Malta: Suceava, Botoşani
 Zona 6 B – Malta: Iaşi, Bacău, Vrancea, Galaţi
 Zona 6 C – Malta: Brăila, Buzău, Ialomiţa, Prahova
Clasamente eligibile se întocmesc pe: lansare (6A+6B+6C), zone, judete,
cluburi, protocoale
DERBY KAMIN (UCRAINA) pentru cluburile :
CSC PORUMBEL CALATOR CONDURATU ; CSC YANIS PIGEONS ; CSC TOMSAI ;
CSC STALPU ; CSC PORUMBELUL VOIAJOR COSTESTI ; CSC PORUMBELUL
VOIAJOR MIZIL; CSC FAIR PLAY DRIDU ; CSC 10-1 BUZAU; CSC MARATON
DRIDU; CSC ULMENI ; CSC URZICENI

Se aprobă întocmirea clasamentului eligibil pentru etapa TARTU (ESTONIA), pe
zone de distanță, astfel:
 Zona A 900 -1400 km
 Zona B peste 1401 km
Art.6 b) Participarea la concursurile categoriei peste 500 km se face la
alegere de către fiecare columbofil (mai putin pentru etapele seminationale
si derby) . Orice formaţiune este obligată să primească în concurs columbofil
(-li) care au solicitat participarea şi se încadrează în norma de kilometri și
etapa respectivă nu este trecută în planul de zbor al clubului din care face
parte. Solicitarea să fie făcută cu cel puţin 6 (şase) zile înainte

 Programul concursurilor se va comunica Comitetului
Naţional Sportiv de către organizatori până cel târziu la
12 martie 2021.

Vicepresedinte tehnic-sportiv al UCPR
Lucian Cercel

