
PROPUNERI DE MODIFICARE A R.N.S. din partea conducerilor cluburilor afiliate UCP

Nr.
crt.

Articol 
RNS

Forma Initiala Forma propusa pentru modificare Motivatie

1 Art 3 lit b
propunere asoc. 
ANTON PANN 
(VL)

Tipurile de concurs
Categoria Viteză 
distanța (100-400) km

Categoria Demifond 
distanța (300-600 km)
…...........

Tipurile de concurs
Categoria Viteză 
distanța (100-400) km +/- 5%

Categoria Demifond 
distanța (300-600 km) +/- 5%
…...........

Diminuarea sau marirea limitelor intre care se pot
realiza  cele  doua  categorii  se  propune  in
conformitate  cu  regulile  FCI  si  se  au  in  vedere
urmatoarele considerente:
- intr-un club sau intr-o grupare pot exista unul sau
mai  multi  membri,  care  din  cauza  dispunerii
geografice fata de ceilalti membri ai clubului/gruparii
au distante mai scurte/lungi care nu le permit si lor
realizarea  categoriei  pentru  care  s-a  organizat
etapa respectiva desi  concureaza pe acelasi  plan
de zbor, la acelasi concurs.
-  aplicarea  prevederii  nu  implica  sub  nicio  forma
reducerea  nr.  de  km.  necesari  indeplinirii  normei
pentru membrii carora li se aplica exceptia.

2 Art 3 lit d
propunere club 
OLIMPICII ULMI 

țSemina ional  =  este  un  concurs
organizat la nivel de zone desemnate,

respectiv concursuri > de 700 km …

Abrogarea art. 3 lit. d si eliminarea din
tot  cuprinsul  RNS  a  sintagmei
“seminational” 

Facem aceasta solicitare intrucat folosirea acestei
sintagme s-a dovedit ca nu si-a atins acopul pentru
care a fost infiintata.

3 Art. 6 lit. c
propunere  
-OLIMPICII ULMI 
(DB)
-SIRNA (PH)
-VOIAJORU 
GHIMPATI (DB)
propunerea a 
fost agreata de 
mai multe 
cluburi

Fiecare club poate face parte din maxim
2  protocoale,  cu  precizarea  că,  dacă
într-o  localitate  sunt  mai  multe  cluburi
care  zboară  în  aceeaşi  direcţie  /  rută,
obligatoriu  acestea  vor  face  parte  din
acelaşi  protocol.  Este  recomandat  ca
protocoalele pentru  categoriile  șviteză i
demifond  să  se  încheie  între  cluburi
învecinate.

Fiecare club poate face parte din maxim
2 (doua) protocoale. Este recomandat ca
protocoalele  pentru  categoriile  șviteză  i
demifond  să  se  încheie  între  cluburi
învecinate.
Pentru  sprijinirea  cluburilor  afiliate
UCPR,  in  vederea  incheierii  celor  2
(doua)  protocoale,  intr-un  mod  cat
mai  echitabil,  Comitetul  National
Sportiv,  in  functia  de  pozitia
geografica  a  fiecarui  judet  va  stabili
partea  nordica,  partea  sudica  si/sau
centrala a acestuia, dupa caz. 

Solicitam  eliminarea  precizarii  “obligativitatii
incheierii  unui  protocol  intre  cluburile  aflate  in
aceeasi localitate si care au aceeasi ruta de zbor”
intrucat protocolul nu poate genera obligativitate iar
la  capitolul  sanctiuni  nu  se  precizeaza  ce  se
intampla in cazul nerespectarii acestei prevederi;
- completarea articolului cu stabilirea de catre CNS
a partii nordice, sudice sau centrale a fiecarui judet,
dupa  caz,  pentru  a  veni  in  sprijinul  cluburilor  in
vederea  incheierii  unor  protocoale  cat  mai
echitabile intre cluburi “de acelasi fel”
PROPUNEM  CA  INAINTE  DE  “A  IMPARTII”
JUDETELE,  COMITETUL  NATIONAL  SPORTIV
SA CONSULTE CLUBURILE IMPLICATE
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Articol 
RNS
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4 art.8 lit a 
ultimul paragraf
propunere club 
STOENESTI (PH)

Modul  de  ordonare  şi  de  intercalare  a
concursurilor  se  lasă  la  latitudinea
organizatorilor.

Modul  de  ordonare  şi  de  intercalare  a
concursurilor  se  lasă  la  latitudinea
organizatorilor,  iar eventualele
modificari  fata  de  planul  de zbor  se
pot  face  DOAR  cu  acordul  tuturor
cluburilor participante.

Au existat  sesizari  din  partea  conducatorilor  unor
cluburi  ca  au  fost  cazuri  in  care  “un organizator”
dintr-o  grupare  a  modificat  dupa  bunul  plac
etapa/data  lansarii  fara  acordul  celorlalte  cluburi
aderante la planul respectiv.

5 art.8 lit c
propunere 
-asoc. ANTON 
PANN (VL)
-CSC Urziceni 
(IL)
-VIITORUL  
IEDERA (DB)
-VICTORIA 
FLORESTI (PH)
-OLIMPICII  ULMI
(DB)
-COBIA (DB)
propunerea a 
fost agreata de 
mai multe 
cluburi

U.C.P.R. prin C.N.S. va organiza anual
două derby-uri  cu porumbeii  maturi,  de

țpeste 900 km. Localită ile 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
porumbeilor  precum  şi  desigilarea
ceasurilor  se  vor  face  pe  centre  de
îmbarcare stabilite de C.N.S., cu nu mai

țpu in  de  50  de  crescători  şi  50  de
ceasuri  pentru  fiecare  centru  (aceste

țcondi ii  sunt  valabile  numai  pentru
derby-urile U.C.P.R., asimilate categoriei
Maraton). Lansarea  porumbeilor la cele
două  derby-uri  ale  U.C.P.R.  Cu
porumbeii maturi se va face cu lansare
puțin  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.
Clasamentele la  acest  tip  de  derby  se
întocmesc  pentru  club,  protocol,  judeţ,
lansare și zonă.

U.C.P.R. prin  C.N.S.  va organiza  anual
două derby-uri  cu porumbeii  maturi,  de
peste 900 km,  in al doilea weekend al
lunii  iulie.  C.N.S.  va  decide  ora  de
lansare  a  etapelor  derby  organizate de
U.C.P.R.   Îmbarcarea  porumbeilor
precum şi  desigilarea  ceasurilor  se  vor
face pe centre de îmbarcare stabilite de
C.N. țS.,  cu  nu  mai  pu in  de  50  de
crescători şi 50 de ceasuri pentru fiecare
centru  ț(aceste  condi ii  sunt  valabile
numai  pentru  derby-urile  U.C.P.R.,
asimilate  categoriei  Maraton).  Lansarea
porumbeilor  la  cele  două  derby-uri  ale
U.C.P.R. cu porumbeii maturi se va face
cu lansare puțin  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).  Pentru fiecare  derby,  se
face LANSARE COMUNA pentru toate
zonele  geografice  stabilite  prin
prezentul  RNS.  Clasamentele la acest
tip  de derby  se  întocmesc pentru  club,
protocol, judeţ, lansare și zonă.

Propunem urmatoarele modificari:
- al doilea weekend al lunii iulie (asa cum era prevazut in
vechiul RNS). Dorim ca toti organizatorii sa cunoasca data
exacta de lansare a derby-ului national pentru a-si putea
stabili corect celelalte etape in planul de zbor.
-  solicitam  eliminarea  “ țLocalită ile  de  lansare  vor  fi
stabilite  în  Adunarea  Generală  din  luna  ianuarie  –
februarie, în funcţie de direcţia de zbor agreată.”  intrucat
deja, prin RNS au fost mentionate cele 2 (doua) localitati
de lansare.
- solicitam inlocuirea “Premiile şi condiţiile de participare
se  vor  aproba  în  aceeaşi  Adunare  Generală.”  cu
“Modalitatea  de  repartizarea  a  premiului  de  20.000  lei
(suma neta) alocat de catre uniune celor doua derby se
realizeaza  prin  intermediul  CNS.  De  asemenea  CNS
stabileste si  conditiile de participare la cele doua derby
nationale.” facem aceasta propunere intrucat se cunoaste
valoarea premiului si dorim ca toate aceste amanunte sa
fie mentionate in RNS, pentru a nu mai fi nevoiti ca anual,
sa le reluam in  AG.
- solicitam eliminarea intervalului de lansare 07.01-09.00
intrucat este deja precizat faptul ca lansarea se face astfel
incat sa nu se faciliteze sosirea niciunui porumbel in prima
zi  de  concurs;  de  asemenea exista  posibilitatea  ca  din
cauza conditiilor meteo sa nu fie posibila lansarea in acest
interval, ceea ce ar duce la incalcarea acestei prevederi.
-pentru fiecare derby, se face LANSARE COMUNA pentru
toate  zonele  geografice  stabilite  prin  prezentul  RNS  –
facem  aceasta  precizare  pentru  a  nu  mai  exista  nicio
interpretare  din  partea  nimanui  care  sa  favorizeze
lansarea partiala a acestor derby, asa cum s-a intamplat
in anul precedent si nu numai.
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6 Art. 11 

propunere
-OLIMPICII ULMI 
(DB) 

Lit. a si b Se introduce lit. c
Dupa  achitarea  cotizatiei  anuale,
membrul  columbofil  este  activat  in
mod  automat  in  platforma  de
clasamente  si  implicit  lista  de  start
aferenta acestuia. Pentru anul in curs
se transmite suplimentar doar lista de
start electronica cu porumbeii care nu
se regasesc introdusi  in arhiva listei
de  start  precum  si  lista  de  start  a
puilor  din  anul  precedent  actualizata
(ex. Sex M/F)

Facem  aceasta  solicitare  din  mai  multe
considerente:
- de regula, responsabilul tehnic sportiv al clubului
introduce listele de start in format electronic, deci in
consecinta, de cele mai multe ori acesta tasteaza
porumbeii inscrisi de catre crescator in lista de start
in format letric (munca fara rost);
- in program oricum nu se poate introduce acelasi
porumbel de doua ori;
- in acest mod, activarea automata a listei de start
arhivata deja in platforma, se poate spune ca facem
“un mic pas” catre modernizarea aplicatiei

7 art.16 lit b 
al doilea paragraf

si
art. 42 lit. b

propunere 
-asoc. ANTON 
PANN (VL)
- DOVE 
CAMPINA (PH)
-VOIAJORU 
GHIMPATI (DB)
propunerea a 
fost agreata de 
mai multe 
cluburi

La un centru de clemare  și  îmbarcare,
pentru concursurile cu porumbeii maturi,
trebuie  să  participe  minimum  20
columbofili (sau tandemuri), minimum 20
ceasuri de cronometrare și minimum 150
porumbei, pentru toate categoriile.

Locul  de  desigilare  trebuie  să  respecte
obligatoriu  prezenţa  unui  număr  de  20  de
crescători şi 20 de ceasuri constatatoare.

La  un centru  de  clemare  și  îmbarcare,
pentru concursurile cu porumbeii maturi,
trebuie  să  participe  minimum  15
columbofili (sau tandemuri), minimum
15 ceasuri de cronometrare și minimum
150 porumbei, pentru toate categoriile.
Atunci  cand  in  aceeasi  zi  in  centrul
respectiv  se  organizeaza  imbarcarea
pentru  doua  sau  mai  multe  concursuri
(dublaj), conditia nr. de 150 porumbei nu
mai este necesara separat pentru fiecare
etapa (se cumuleaza). Se poate renunta
la conditia privind nr. minim de porumbei
necesara  organizarii  unui  centru  de
imbarcare,  in  cazul  constituirii  unei
grupari formata din cel putin 10 cluburi si
doar in cazul in care s-a prevazut acest
aspect in mod expres in procesul verbal
de  constituire  al  acesteia,  cu  acordul
tuturor partilor implicate.
Locul  de  desigilare  trebuie  să  respecte
obligatoriu  prezenţa  unui  număr  de  15 de
crescători şi 15 de ceasuri constatatoare.

Diminuarea  nr  de  membri  necesar  pentru
organizarea unui centru de imbarcare/clemare ar fi
benefica pentru mentinerea cluburilor mici care au
membri la limita si dupa 2-3 etape, acestia nu ar fi
nevoiti  sa  mearga la  cel  mai  apropiat  club  (care
uneori  poate  se  afla  la  o  distanta  considerabila),
fapt  care  duce  atat  la  renuntarea  participarii  la
campionat  a  unora  dintre  ei  cat  si  la  migrarea
acestora catre alte entitati columbofile care au deja
implementate aceste facilitati. 
De asemenea diminuarea nr.  de  membri  necesar
pentru  organizarea  unui  centru  de
imbarcare/clemare ar fi benefica si pentru atragerea
de noi membri, in special in zone “defavorizate” in
care nu exista un nr mare de columbofili – insa prin
infiintarea unui  astfel  de centru in  zona s-ar  crea
premiza aparitiei unor columbofili noi!
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8 Art. 21 lit. a

propunere
ACC PLOIESTI - 
(PH)

După  terminarea  operaţiunilor  de
clemare  si  îmbarcare  a  porumbeilor,
comisia tehnic-sportivă a organizatorului
concursului  (împreună  cu  delegaţi  ai
cluburilor participante, când este cazul)
va  întocmi  Dosarul  care  va  însoţi
mijlocul  de  transport  porumbei  la  locul
de lansare.

După  terminarea  operaţiunilor  de
clemare  si  îmbarcare  a  porumbeilor,
comisia tehnic-sportivă a organizatorului
concursului  (împreună  cu  delegaţi  ai
cluburilor  participante,  când este  cazul)
va întocmi  Dosarul  sigilat care va însoţi
mijlocul de transport porumbei la locul de
lansare.

Facem solicitarea de sigilare a dosarului intrucat au
fost suspiciuni din partea organizatorilor ca a existat
posibilitatea  ca  transportatorul  si/sau delegatul  sa
verifice  fisele  de  cronometare  cu  porumbeii
imbarcati  si  in  timpul  transportului  acestora  catre
locul lansarii “sa extraga” din masina porumbeii cu
rezultate de top!

9 Art. 28
propunere 
asoc. ANTON 
PANN (VL)
propunerea a 
fost agreata de 
mai multe 
cluburi

Transportul porumbeilor clemaţi se face
numai  cu  mijloace  specializate  de
transport,  obligatoriu  sigilate  după
îmbarcare, iar în diagrama șma inii se va
specifica numărul de porumbei pe boxe.
Indiferent  de  tipul  concursului,
transportatorul  este  obligat  să  aibă
funcţional GPS-ul  pentru a fi urmărit în
timp real atât în ţară cât şi în străinătate
(rooming activat etc.). 
În cazul nerespectării  acestor prevederi,
transportatorul  respectiv  va  pierde
dreptul  de  a  mai  efectua  în  cadrul
Uniunii alte transporturi în acest scop.

Transportul  porumbeilor clemaţi se face
numai  cu  mijloace  specializate  de
transport,  obligatoriu  sigilate  după
îmbarcare, iar în diagrama șma inii  se va
specifica numărul  de porumbei pe boxe.
Indiferent  de  tipul  concursului,
transportatorul  este  obligat  să  aibă
funcţional  GPS-ul  pentru a fi  urmărit  în
timp real atât în ţară cât şi în străinătate
(rooming activat etc.). 
În cazul  nerespectării  acestor prevederi,
transportatorul  respectiv  va  pierde
dreptul de a mai efectua în cadrul Uniunii
alte transporturi în acest scop. 
Drept urmare, organizatorul transmite
periodic  uniunii,  in  timp  util,  datele
GPS-ului  (ID,  parola)  pentru  a  fi
postate sau actualizate, dupa caz, pe
site-ul  oficial  al  UCPR,  astfel  incat
acestea  sa  fie  accesibile  tuturor
membrilor in orice moment.

Facem aceasta completare intrucat ultima postare a
datelor GPS-urilor transportatorilor pe site-ul uniunii
s-a facut in anul 2019 , postarea respectiva aflandu-
se in arhiva site-ului in prezent. Ceea ce propunem
noi este ca periodic lista mijloacelor de transport sa
fie actualizata si postata pe site (chiar de mai multe
ori in cursul aceluiasi sezon, daca este cazul) astfel
incat niciun membru sa nu poata reclama faptul ca
nu a avut acces la datele de urmarire a GPS-ului,
cu atat  mai  mult  cu cat au existat  cazuri  in  care
transportatorii  nu au vrut sa furnizeze aceste date
membrilor participanti la concurs. 

10 Art. 40 lit. a 
propunere club 
DUNAREA 
BRAILA (BR)

Durata  maximă  a  unui  concurs  este
următoarea:
…......
În cazul în care nu se strânge 20% din
numărul  porumbeilor  lansaţi,  durata
concursului se va prelungi astfel:

Durata  maximă  a  unui  concurs  este
următoarea:
…......
În cazul în care nu se strânge 20% din
numărul  porumbeilor  lansaţi,  durata
concursului se va prelungi astfel:

An de an avem cel mai elocvent exemplu – etapa
de  maraton  extrem  TARTU,  la  care  in  intervalul
prevazut de RNS nu se strang mai mult de 10% din
totalul  porumbeilor  angajati,  iar  din  experienta
acumulata  in  aceasta  perioada am putut  observa
tocmai  faptul  ca dupa “incheierea concursului”  se
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-  una zi - pentru distanța de concurs <
700 km
- 2-3 zile - după caz, pentru distanța de
concurs >700 km

-  una zi  - pentru distanța de concurs <
700 km
- 2-3 zile -  după caz, pentru distanța de
concurs >700 km
-  7  zile  pentru  distanța  de  concurs
>1000 km

strange in 2-3 zile aproximativ acelasi  numeric ca
cel  din  primele  sapte  zile  de  concurs!  Aceasta
completare  ar  incuraja  un  nr  mai  mare  de
columbofili sa participe la concursurile de maraton
extrem organizate sub egida uniunii.

11 Art 51
propunere club 
COBIA (DB)

Punctele 1....8 Introducerea punctului 9
Introducerea  unui  status
“NEFINALIZAT”  in  dreptul  fiecarui
clasament,  pe  toata  durata
introducerii datelor de concurs. Dupa
termenul stabilit si aparitia statusului
“FINALIZAT”  este  interzisa  cu
desavarsire orice modificare.

Pentru evitarea oricaror divergente ulterioare tinand
cont  de  faptul  cade-a  lungul  timpului  au  existat
situatii  in  care clasificatorii  au operat modificari  si
dupa  expirarea  termenului  de  intocmire  al
clasamentului!

12 Art 52 lit a
propunere club 
PLOIESTI 2011 
(PH)
Nota:propunerea
a fost agreata de
mai multe 
cluburi

pentru categoriile I, II, III, IV, V = locul în
clasament x 1000 / numărul  maxim de

țporumbei  participan i,  care  este
nelimitat.
Notă: porumbelul cu cel mai scăzut 
punctaj de penalizare va fi desemnat 
câştigător.

pentru  categoriile  I  si  II  =  locul  în
clasament  x  1000  /  5000 iar  pentru
categoriile III, IV, V = locul în clasament x
1000  /  numărul  maxim  de  porumbei

țparticipan i, care este nelimitat.
Notă: porumbelul cu cel mai scăzut 
punctaj de penalizare va fi desemnat 
câştigător.

Armonizarea RNS cu normele metodologice 
minimale FCI

Precizare:  Pentru a rezolva disputele create de aplicarea sau neaplicarea acestei formule, propunem utilizarea  sectiunii “Olimpic
UCPR” creata in platforma de clasamente si in care sunt implementate exact formulele si categoriile FCI, urmand ca pentru campionatul
UCPR sa se aplice prevederile RNS!

13 Art 52 lit b c țondi iile  minime  de  participare  pentru
întocmirea  unui  clasament  VALID  pentru
porumbei  clasa  sport  și  pentru  crescătorii
acestora  în  campionatul  U.C.P.R.  la
categoriile I, II , III, IV si V 
-  250  porumbei/  20  crescători/  20  ceasuri
constatatoare.
iar categoriile  Maraton
-  250  porumbei/  50  crescători/  50  ceasuri
constatatoare.

c țondi iile  minime  de  participare  pentru
întocmirea unui clasament VALID pentru
porumbei clasa sport și pentru crescătorii
acestora în campionatul U.C.P.R. pentru
toate categoriile:
- 250 porumbei;
- 20 crescători;
- 20 ceasuri constatatoare.

Rectificarea RNS conform ultimelor decizii.
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14 Art. 61
propuneri 
-asoc. ANTON 
PANN (VL)
- SUTA SEACA 
(DB)
- OLIMPIA 
MARCESTI (DB)

… La Expoziţiile Naţionale pot participa:
-  Porumbeii  care au îndeplinit  normele
palmares  2,  3  ani  de  participare  la
Expoziţie;
- Porumbeii care au îndeplinit norma de
participare la Expoziţie în anul respectiv;
- Porumbeii Yearling vor participa numai
la categoriile YEARLING
- NUMĂRUL TOTAL DIN ANEXA 4, VA
FI MAXIM DE 900 PORUMBEI

… La Expoziţiile Naţionale pot participa:
-  Porumbeii  care  au  îndeplinit  normele
palmares  2,  3  ani  de  participare  la
Expoziţie;
- Porumbeii care au îndeplinit norma de
participare la Expoziţie în anul respectiv;
…....
- NUMĂRUL TOTAL DIN ANEXA 4, VA FI
DE MINIM 900 PORUMBEI, in functie de
capacitatea salii

Solicitam  eliminarea  conditiei  participarii  porumbeilor
yearling DOAR la categoriile yearlingi intrucat pe langa
faptul ca aceasta modificare nu a fost niciodata discutata
sau aprobata in AG, fiind introdusa in mod abuziv in RNS
de catre vicepresedintele cu probleme tehnic-sportive, ar
constitui  si  o  discriminare  deoarece  in  campionat
porumbelul  yearling  concureaza  si  apare  in  clasament
alaturi  de  porumbelul  matur  (NU  ARE  CLASAMENT
SEPARAT!!!!!).  De  asemenea  solicitam  inlocuirea
conditiei de maxim cu minim 900 porumbei, intrucat pot
exista cazuri in care avem posibilitatea inchirieii unei sali
care  sa  permita  expunerea  unui  numar  mai  mare  de
porumbei (peste 900).

…..................
Toţi porumbeii participanţi vor fi anunţaţi
organizatorilor  cu  cel  puţin  30  zile
înaintea  deschiderii  şi  vor  fi  trecuţi  în
Catalogul Expoziţiei la categoriile la care
sunt expuşi.

…..................
Toţi porumbeii participanţi vor fi anunţaţi
organizatorilor  cu  cel  puţin  30  zile
înaintea  deschiderii  şi  vor  fi  trecuţi  în
Catalogul Expoziţiei la categoriile la care
sunt expuşi.
Optiunile  privitoare  la  participarea
porumbeilor in expozitie transmise de
catre  cluburi  se  inregistreaza  in
secretariat  si  se  afiseaza  pe  site-ul
uniunii.
Catalogul national respectiv catalogul
expozitiei  vor  fi  publicate  in  format
electronic pe site-ul uniunii. 
In  cazul  in  care  cluburile  doresc
achizitionarea  acestora  in  format
letric, o pot face in baza unei comenzi
si  plata  unui  avans,  depuse  la
secretariatul  si/sau in contul  uniunii,
dupa caz.
In  vederea  promovarii  uniunii
Comitetul  National  Sportiv
coordoneaza  activitatea  site-ului

Solicitam inregistratrea optiunilor si afisarea lor pe
site pentru a se elimina orice suspiciuni privitoare la
faptul ca au existat de-a lungul timpului, cluburi care
au trimis optiuni  ulterior expirarii  termenului limita,
avand astfel  posibilitatea  sa  “isi  aleaga”  locul  cel
mai favorabil in expozitie!

Solicitam  tiparirea  catalogului  national,  la  cerere,
intrucat  au  existat  solicitari  din  partea  mai  multor
membri  care  nu  au  acces  la  mijloacele  de
comunicare online si datorita faptului ca acest lucru
poate constitui si un mijloc de promovare al uniunii.
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special creat pentru licitarea celor mai
buni porumbei (ex: care se regasesc
in  top  40,  care  au  participat  in
expozitia nationala, etc.)  care apartin
membrilor  uniunii.  Regulile  privind
accesarea  site-ul  respectiv  vor  fi
elaborate de catre  Comitetul National
Sportiv si transmise tuturor clubirolo
afiliate UCPR.

…......
Cu avizul C.N.S., cluburile pot organiza
Expoziţii  locale  sau  judeţene  şi  pot
acorda premii porumbeilor expuşi.

…......
Cu avizul C.N.S., cluburile pot organiza
Expoziţii  locale, judeţene sau  nationala
şi pot acorda premii porumbeilor expuşi.

Desi acest lucru s-a intamplat deja de mai multe ori,
RNS nu a suferit  aceasta modificare – propunem
armonizarea RNS cu realitatea.

15 Art. 64 lit. b
propunere 
-asoc. ANTON 
PANN (VL)
-COBIA (DB)
-OLIMPICII ULMI 
(DB)  

Metoda  de  calcul  a  palmaresului  este
ȘNORMĂ + ACELA I TIP DE NORMĂ.

Metoda  de  calcul  a  palmaresului  este
NORMĂ + NORMĂ.

In acest fel evitam “confuzia” de a crea palmares
doar tinand cont de denumirea normei fara a lua in
calcul  tipul  etapelor  din  care  au  fost  realizate
acestea (a se vedea cazul categoriilor maraton din
ultimii ani).

In vederea armonizarii  RNS va rugam sa inlocuiti  si din cuprinsul celorlalte art. din RNS care fac referire la palmares 2 sau 3 ani,
sintagma  ȘNORMĂ + ACELA I TIP DE NORMĂ cu sintagma  NORMĂ + NORMĂ, astfel incat sa nu mai existe porumbei fara palmares
desi anual (2 sau 3 ani) au realizat norma 

16 Art. 70
propunere asoc. 
ANTON PANN 
(VL)

În funcţie de posibilităţile financiare ale
U.C.P.R.,  cei  mai  buni  3  porumbei  la
fiecare  categorie  pot  fi  premiaţi  cu
diplome, cupe (personalizate cu numele
cres șcătorului  i  seria porumbelului)  sau
medalii.  În eventualitatea în  care acest
lucru  este  posibil,  premierea
campionatului  naţional  se  va  face  în
cadru  organizat,  cu  ocazia  Expoziţiei
Naţionale a U.C.P.R.

În funcţie  de posibilităţile  financiare  ale
U.C.P.R.,  cei  mai  buni  3  porumbei  la
fiecare  categorie  pot  fi  premiaţi  cu
diplome, cupe (personalizate cu numele
cres șcătorului  i  seria  porumbelului)  sau
medalii,  atat  pentru  campionatul
national cat  si porumbeii  participanti
in  expozitie  sau  desemnati  in
expozitie  virtuala. În  eventualitatea  în
care acest lucru este posibil, premierea
campionatului  naţional  se  va  face  în
cadru  organizat,  cu  ocazia  Expoziţiei
Naţionale a U.C.P.R.

Facem aceasta propunere avand in vedere valul de
nemultumiri din randul membrilor uniunii iscat anul
trecut, cand din cauza pandemiei, pentru expozitia
nationala “organizata” virtual nu s-au acordat trofee
primelor 3 (trei) locuri la fiecare categorie.
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17 Art. 71 Categoriile
ucp...
II. Categ. a II-a
lit.b
 rectificare

Norma AS DEMIFOND 
(1 an +Palmares)

Norma AS DEMIFOND (1 an +Palmares)
….......................
Pentru pui, la realizarea normei anuale AS
DEMIFOND  ,  se  ia  în  calcul  punctajul
cumulat de porumbelul respectiv în fix 6
etape  de  concurs,  de  tipul  Viteză-
Demifond  (300-400  km),  Demifond  (400-
500 km) sau Demifond-Fond (500-600 km),
la care au participat un număr de minim
20  columbofili,  20  de  ceasuri
constatatoare  şi  250  de  porumbei  la
fiecare  etapă  de  concurs,  distanta
parcursa de aceștia  fiind de minim 1800
km.

Solicitam completarea  acestui  articol  prin  introducerea
acestei prevederi conf aprobarii in ultima sedinta AG 

18 De la toate art din
RNS 

C țondi ii  clasament:  50  columbofili,  50
ceasuri constata ștoare i 250 porumbei;

C țondi ii  clasament:  20  columbofili,  20
ceasuri constata ștoare i 250 porumbei;

Armonizarea RNS cu realitatea 

19 De la toate art  din
RNS 

șsemnătura descifrabilă i indescifrabilă Nume in clar si semnatura Nu  exista  semnatura  descifrabilă.  Aceasta  este
olografa si este DOAR indescifrabilă.

20 DREPTURILE ŞI 
OBLIGAŢIILE
ORGANIZATORILOR
DE CONCURSURI

Art.13
propunere club 
COBIA (DB)

Organizatorii trebuie să ia toate măsurile
necesare  pentru  a  evita  fraudele  şi
pentru a asigura executarea  perfectă a
tuturor clauzelor din programul lor.

Organizatorii trebuie să ia toate măsurile
necesare  pentru  a  evita  fraudele  şi
pentru a asigura executarea  perfectă  a
tuturor  clauzelor  din  programul  lor,
inclusiv prin eliminarea din competitie
a  sistemelor  mecanice  de
cronometrare,  daca  considera
oportun acest lucru.

Avand in vedere uzura fizica si morala a ceasurilor
mecanice si pentru a spori siguranta concursurilor,
acestea sa fie interzise din 2023 
propunerea initiala a clubului COBIA (DB)  

21 REGULI 
SPECIALE

Art.4 lit.c
propunere 
- SUTA SEACA 
(DB)
- OLIMPICII ULMI
(DB)  

Un membru columbofil nou este obligat
să se afilieze la cel mai apropiat club de
locaţia  crescătoriei  şi  care  joacă  pe
direcţia  dorită  de  acesta.  Afilierea  se
face în baza acordului dat de Adunarea
Generală a clubului în cauză

Un membru columbofil  nou este obligat
să se afilieze la cel mai apropiat club de
locaţia  crescătoriei  şi  care  joacă  pe
direcţia dorită de acesta. Afilierea se face
în  baza  acordului  dat  de  Adunarea
Generală  a  clubului  în  cauză si  a
licentei  acordate  de  catre  Comitetul
National  Sportiv  cu  respectarea
prevederilor art.2

Facem aceasta precizare in  speranta ca CNS va
avea astfel  parghiile  necesare prin  care va putea
veghea la  respectarea RNS, in  sensul  ca nu  vor
mai exista cazuri in care columbofili “bine pozitionati
geografic”  se  inscriu  la  cluburi  unde  sunt
“avantajati"



PENTRU CATEGORIILE DE TIP MARATON

MARATON
 (M)

AS MARATON
(AM)

MARATON UCPR
(MU)

AS MARATON UCPR
(AMU)

MARATON EXTREM
(ME)

AS MARATON
EXTREM (AME)

- 2 etape peste 700km

- total 1400km (minim)

- 3 etape peste 700km

- total 2100km (minim)

- 2 etape peste 700km, 
dintre care o etapa 
obligatoriu Derby  Nat.

- total 2300km (minim)

- 3 etape peste 700km, 
dintre care o etapa 
obligatoriu Derby Nat.

- total 1400km (minim)

- 2 etape peste 900km

- total 1800km (minim)

- 3 etape peste 900km, 
dintre care obligatoriu 
o etapa peste 1000km

- total 2800km (minim)

CALCUL PALMARES 2 ANI

M 2022 + M 2021

M 2022 + MU 2021

M 2022 + ME 2021 (fara 
derby)

M 2022 + ME 2021 (cu 
derby)

M 2022 + SME 2021 

MU 2022 + ME 2021 (fara 
derby)

AM 2022 + AM 2021

AM 2022 + AMU 2021

AM 2022 + AME 2021 
(fara derby)

AM 2022 +A ME 2021 (cu 
derby)

AM 2022 + ASME 2021

AMU 2022 + AME 2021 
(fara derby)

MU 2022 + MU 2021

MU 2022 + SME 2021

MU 2022 + ME 2021 (cu 
derby)

AMU 2022 + AMU 2021

AMU 2022 + ASME 2021

AMU 2022 + + AME 2021 
(cu derby)

ME 2022 + ME 2021

ME 2022 + SME 2021

AME 2022 + AME 2021

AME 2022 + ASME 2021



MARATON
 (M)

AS MARATON
(AM)

MARATON UCPR
(MU)

AS MARATON UCPR
(AMU)

MARATON EXTREM
(ME)

AS MARATON
EXTREM (AME)

CALCUL PALMARES 3 ANI

M 2022 + M 2021 + M 
2020
M 2022 + M 2021 + MU 
2020
M 2022 + MU 2021 + M 
2020
M 2022 + MU 2021 + MU 
2020
M 2022 + ME 2021 
(cu/fara derby)+ ME 2020 
(fara derby)
M 2022 + ME 2021  (fara 
derby)+ ME 2020 (cu/fara 
derby)
M 2022 + ME 2021  
(cu/fara derby)+ ME 2020 
(cu/fara derby)
M 2022 + M 2021 + ME 
(cu/fara derby) 2020
M 2022 + ME 2021 
(cu/fara derby)+ M 2020
M 2022 + SME 2021 + 
SME 2020
M 2022 + M 2021 + SME 
2020
M 2022 + SME 2021 + M 
2020
M 2022 + ME 2021 
(cu/fara derby)+ SME 
2020
M 2022 + SME 2021 + ME 
2020 (cu/fara derby)
M 2022 + MU 2021 + ME 
(cu/fara derby) 2020
M 2022 + ME 2021 
(cu/fara derby) + MU 2020

AM 2022 + AM 2021 + AM 
2020
AM 2022 + AM 2021 + 
AMU 2020
AM 2022 + AMU 2021 + 
AM 2020
AM 2022 + AMU 2021 + 
AMU 2020
AM 2022 + AME 2021 
(cu/fara derby)+ AME 
2020 (fara derby)
AM 2022 + AME 2021 
(/fara derby)+ AME 2020 
(cu/fara derby)
AM 2022 + AME 2021  
(cu/fara derby)+ AME 
2020 (cu/fara derby)
AM 2022 + AM 2021 + 
AME (cu/fara derby) 2020
AM 2022 + AME 2021 
(cu/fara derby)+ AM 2020
AM 2022 + ASME 2021 + 
ASME 2020
AM 2022 + AM 2021 + 
ASME 2020
AM 2022 + ASME 2021 + 
AM 2020
AM 2022 + AME2021 
(cu/fara derby)+ ASME 
2020
AM 2022 + ASME 2021 + 
AME 2020 (cu/fara derby)
AM 2022 + AMU 2021 + 
AME (cu/fara derby) 2020
AM 2022 + AME 2021 
(cu/fara derby)+AMU2020

MU 2022 + MU 2021 + MU 
2020
MU 2022 + MU 2021 + 
SME 2020
MU 2022 + SME 2021 
+MU 2020
MU 2022 + SME 2021 + 
SME 2020
MU 2022 + ME 2021 (cu 
derby) + SME 2020
MU 2022 + SME 2021 + 
ME 2020 (cu derby) 
MU 2022 + ME 2021 (cu 
derby) + ME 2020 (cu 
derby) 
MU 2022 + MU 2021  + ME
2020 (cu derby) 
MU 2022 + ME 2021 (cu 
derby) + MU 2020 

AMU 2022 + AMU 2021 + 
AMU 2020
AMU 2022 + AMU 2021 + 
ASME 2020
AMU 2022 + ASME 2021 +
AMU 2020
AMU 2022 + ASME 2021 +
ASME 2020
AMU 2022 + AME 2021 
(cu derby) + ASME 2020
AMU 2022 + ASME 2021 +
AME 2020 (cu derby) 
AMU 2022 + AME 2021 
(cu derby) + AME 2020 
(cu derby) 
AMU 2022 + AMU 2021  + 
AME 2020 (cu derby) 
AMU 2022 + AME 2021 
(cu derby) + AMU 2020 

ME 2022 + ME 2021 + ME 
2020
ME 2022 + ME 2021 + 
SME 2020
ME 2022 + SME 2021 + 
ME 2020
ME 2022 + SME 2021 + 
SME 2020

AME 2022 + AME 2021 + 
AME 2020
AME 2022 + AME 2021 + 
ASME 2020
AME 2022 + ASME 2021 +
AME 2020
AME 2022 + ASME 2021 +
ASME 2020



MARATON
 (M)

AS MARATON
(AM)

MARATON UCPR
(MU)

AS MARATON UCPR
(AMU)

MARATON EXTREM
(ME)

AS MARATON
EXTREM (AME)

M 2022 + SME 2021 + MU 
2020
M 2022 + MU 2021 + SME 
2020
MU2022 + ME (fara derby)
2021 + SME 2020
MU2022 + SME 2021 + ME
(fara derby) 2020
MU2022 + ME (fara derby)
2021 +  ME (fara derby) 
2020
MU2022 + MU 2021 +  ME 
(fara derby) 2020
MU2022  +  ME (fara 
derby) 2021 + MU 2020

AM 2022 + ASME 2021 + 
AMU 2020
AM 2022 + AMU 2021 + 
ASME 2020
AMU2022 + AME (fara 
derby) 2021 + ASME 2020
AMU2022 + ASME 2021 + 
AME (fara derby) 2020
AMU2022 + AME (fara 
derby) 2021 +  AME (fara 
derby) 2020
AMU2022 + AMU 2021 +  
AME (fara derby) 2020
AMU2022  +  AME (fara 
derby) 2021 + AMU 2020

Legenda

MARATON = M
AS MARATON =AM
MARATON UCPR =MU
AS MARATON UCPR =AMU
MARATON EXTREM =ME
AS MARATON EXTREM = AME
SUPER MARATON EXTREM (abrogat) = SME
AS SUPER MARATON EXTREM (abrogat) = ASME



ALTE PROPUNERI (RECOMANDARI) PRIVIND IMBUNATATIREA ACTIVITATII IN CADRUL UNIUNII

1. MODERNIZAREA PROGRAMULUI DE CLASAMENTE - ACC PLOIESTI (PH)

2. DEZVOLTAREA UNEI STRATEGII DE MARKETING - ACC PLOIESTI (PH); ASOC. ANTON PANN (VL)

EX: -Platforma dezbateri online (inclusiv pentru vot – AG virtual) - ACC PLOIESTI (PH); ASOC. ANTON PANN (VL); DRIDU (IL)
-Promovarea columbofililor cu rezultate notabile - ASOC. ANTON PANN (VL); SUTA SEACA (DB)

(revista, interviu, etc)

3. COMISII REPREZENTATE PROPORTIONAL CU ZONELE - BASCOV (AG)
(in special CNS)


