
       

Nr. 23 din 22.03.2021 
 
 

 
În atenția conducerii cluburilor afiliate U.C.P.R.

           În sedința C.D. a U.C.P.R. 
și completare a RNS venite din partea membrilor 
activității sportive din cadru uniunii, hotărâ

 

1. Art.8. punctul c) va avea urmatorul continut
derby-uri cu porumbeii maturi, de
Adunarea Generală din luna ianuarie 
C.N.S. va decide ora de lansare a etapelor
condiţiile de participare se vor aproba 
porumbeilor, precum şi desigilarea ceasurilor se vor face pe
C.N.S., cu nu mai puțin de 50 de crescători şi 50 de ceasuri
condiții sunt valabile numai p
derby-uri ale U.C.P.R. cu porumbeii maturi se va face 
prognoza  meteo si conditiile reale de la locul de lansare.
se întocmesc pentru club, protocol, judeţ, lansare 
De asemenea Zona 4 (Vâlcea,Olt) se comaseaza cu Zona 5
Clasamente eligibile se întocmesc pe: zone, jude
 
 

2. La concursurile de maraton 
20 ceasuri si 250 porumbei 
50 crescători, 50 ceasuri si 250 porumbei

a. Art.71 la categoria V (maraton) v
 

 
3. Art.3. a.Concursurile cu porumbei călători se aprobă de către Comitetul Naţional Sportiv şi se 

organizează de către comisiile tehnic
derby-urilor naționale, de către C.N.S.
 
 b .Tipurile de concurs 
Categoria Viteză distanța (100
Categoria Demifond distanța (300
Categoria Fond distanța (500-
Categoria Maraton distanța (700
Categoria Maraton Extrem distan
 
 

COMUNICAT 
 

ia conducerii cluburilor afiliate U.C.P.R.

 din data de 22.03.2021, s-au analizat propunerile de modif
n partea membrilor columbofili și a C.N.S., pentru imbun

sportive din cadru uniunii, hotărându-se  următoarele: 

punctul c) va avea urmatorul continut: U.C.P.R. prin C.N.S. va organiza anual două 
uri cu porumbeii maturi, de peste 900 km. Localitățile de lansare vor fi stabilite în 

Adunarea Generală din luna ianuarie –februarie, în funcţie de direcţia de zbor agreată. 
C.N.S. va decide ora de lansare a etapelor derby organizate de U.C.P.R. Premiile şi 
condiţiile de participare se vor aproba în aceeaşi Adunare Generală. Îmbarcarea 

precum şi desigilarea ceasurilor se vor face pe centre de îmbarcare stabilite de 
țin de 50 de crescători şi 50 de ceasuri, pentru fiecare centru (aceste 

ții sunt valabile numai pentru derby-urile U.C.P.R.). Lansarea porumbeilor la cele 
porumbeii maturi se va face de catre organizator,

si conditiile reale de la locul de lansare. Clasamentele la acest tip de derby 
întocmesc pentru club, protocol, judeţ, lansare și zonă. 

lcea,Olt) se comaseaza cu Zona 5 (Dolj,Gorj,Mehedin
Clasamente eligibile se întocmesc pe: zone, județe, cluburi, protocoale, lansare.

La concursurile de maraton și maraton extrem se vor intocmi clasamente din 
 cu excepția etapei Derby Național unde clasamentele se fac din 

si 250 porumbei. 
Art.71 la categoria V (maraton) va fi modificat corespunzător. 

. 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 

ționale, de către C.N.S. 

ța (100-400) km  
ța (300-600 km)  

- 700 km )  
ța (700-900) km.  

Categoria Maraton Extrem distanța > 900 km.  

  

ia conducerii cluburilor afiliate U.C.P.R. 

au analizat propunerile de modificare 
, pentru imbunătățirea 

U.C.P.R. prin C.N.S. va organiza anual două 
țile de lansare vor fi stabilite în 

februarie, în funcţie de direcţia de zbor agreată. 
derby organizate de U.C.P.R. Premiile şi 

Adunare Generală. Îmbarcarea 
centre de îmbarcare stabilite de 
pentru fiecare centru (aceste 

Lansarea porumbeilor la cele trei 
, în funcţie de 
acest tip de derby 

(Dolj,Gorj,Mehedinți). 
țe, cluburi, protocoale, lansare. 

i maraton extrem se vor intocmi clasamente din 20 crescători, 
ional unde clasamentele se fac din 

. a.Concursurile cu porumbei călători se aprobă de către Comitetul Naţional Sportiv şi se 
sportive ale cluburilor membre ale U.C.P.R. sau în cazul 
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Vicepreședinte tehnic-sportiv al U.C.P.R., 

Lucian Cercel 

 


