
 

 

Propuneri de completare a R.N.S. al U.C.P.R. 

Urmare a comunicatului nr.135 din 07.11.2021 postat pe site-ul oficial al U.C.P.R., Asociația Clubul Sportiv Columbofil Victoria Comișani (DB) vine cu 

următoarele propuneri de îmbunătățire a activității sportiv-columbofile în cadrul Uniunii Columbofililor Profesioniști din România:  

Nr. 

crt. 

Articolul din R.N.S. 

și varianta lui actuală 

Varianta propusă Motivarea propunerii 
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Art. 71 
 
V. Categoria a V-a: MARATON >700 km 
 
c) Norma MARATON U.C.P.R. (1 an + Palmares) 
 
d) Norma AS MARATON U.C.P.R. (1 an + 
Palmares) 
 
g) Norma SUPER MARATON EXTREM UCPR (1 an 
+ Palmares) 
 
h) Norma AS SUPER MARATON EXTREM (1 an + 
Palmares) 

 
 
 
 
 
 
 
Propunem eliminarea celor patru 
norme de Maraton de la literele 
(c), (d), (g) și (h). 

În forma actuală, campionatul național al U.C.P.R., în special din 
punctul de vedere al realizării tuturor normelor de Maraton (opt 
la număr) la nivelul zonei II (DB+GR+IF+PH_nord), a presupus în 
anii precedenți adoptarea unui plan de zbor încărcat, ce a inclus 
nu mai puțin de 6 concursuri: 2 x 750 km, 2 x 980 km, 1 x 1080 
km și un derby UCPR la aproximativ 980 km, la care se adaugă 
etapa de maraton extrem Tartu.  
 
Având în vedere: 
a) costurile care se vehiculează în 2022 pentru prestarea 
serviciilor de transport porumbei, 
b) perioada scurtă de refecare a porumbeilor și imposibilitatea 
de a-i angaja la toate etapele de maraton dintr-un sezon, 
c) faptul că în 2020, la nivelul zonei II, nu s-a putut organiza 
etapa Donetsk 2 tocmai din cauza aglomerării spre final și 
suprapunerii a două etape din aceeași categorie, situație cauzată 
de prognoza meteorologică total nefavorabilă, 
d) situația politico-militară recentă din Ucraina, ruta de zbor 
tradițională a zonelor I, II, III și IV,   
e) înțelegerea deficitară de către o bună parte a membrilor 
columbofili a criteriilor de realizare a normelor de maraton și 
confuziile care se produc atât în timpul, cât și după încheierea 
campionatului național,  
 
Propunerea vine în sprijinul: 
a) crescătorilor, ale căror costuri de participare vor rămâne la un 
nivel permisibil, 



b) columbofililor care, în timpul săptămânii, sunt nevoiți să ceară 
învoire de la locul de muncă pentru a participa la îmbarcări, 
c) porumbeilor, care nu vor mai fi supuși unui program 
competițional extrem de încărcat și, pe alocuri, imposibil de bifat 
integral, 
d) transportatorilor și organizatorilor de concursuri, care, în 
situații de forță majoră, sunt nevoiți să apeleze la mijloace de 
transport suplimentare în vederea acoperirii în condiții optime a 
tuturor etapelor organizate într-un week-end, 
e) bugetului anual al U.C.P.R., prin scutirea unor cheltuieli 
aferente premierilor din cadrul campionatului și expoziției 
naționale.  
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III. Categoria a III-a: > 500 km - FOND  
 
a) Norma FOND (1 an + Palmares) 

 
Propunem ca norma Fond să se 
realizeze conform următorului 
criteriu: 
- 3 etape, 
- concursuri cuprinse între 500 și 
700 km. 
 

 
Delimitarea clară între categoria Fond și categoria Maraton.  
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Art. 71 
 
III. Categoria a III-a: > 500 km - FOND 

 
Propunem reintroducerea 
normei Mare Fond, cu următorul 
criteriu de realizare: 
- 3 etape, 
- concursuri peste 500 km, 
- obligatoriu o etapă mai mică de 
700 km, 
- minim 2.000 km clasați. 
 

 
În contextul posibilei eliminări a celor 4 norme de maraton și a 
posibilității de adoptare a propunerii venite și de la alte cluburi 
de realizare a normei FOND exclusiv cu etape cuprinse între 500 
și 700 km, se poate compensa prin realizarea unei norme de 
MARE FOND luând în calcul și etape mai mari de 700 km.   
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Art. 71 
 
V. Categoria a V-a: MARATON >700 km 
 

 
Propunem reintroducerea 
normei Maraton F.C.I., cu 
următorul criteriu de realizare: 
- 4 etape de maraton clasate în 2 
ani consecutivi, 

 
Avantajul acestei norme este că nici un porumbel nu va rămâne 
fără palmares dacă bifează în 2 ani consecutivi 4 etape de 
maraton clasate, indiferent de numărul de kilometri cumulați.  



- concursuri mai mari de 700 km, 
- se pot cumula câte 2 etape din 
fiecare an sau 1 etapă dintr-un an 
și 3 din anul următor. 
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Art. 57  
 
Dosarul final al concursului  

Simplificarea alcătuirii acestui 
dosar, astfel: 
 
1. Renunțarea la procesul-verbal 
de anunțare a sosirilor la 
concursurile de peste 700 km 
(maturi) și 500 km (pui). 
 
 
2. Renunțarea la pagina ce 
conține coordonatele GPS ale 
locului de lansare.  
 
 
3. Renunțarea la atașarea 
clasamentului la porumbei.  
 
 
4. Clasamentul la crescător să fie 
DOAR pe club, nu neapărat 
primul clasament valid.  
 
 
 
 
5.a. În cazul îmbarcărilor pe 
centru (cu excepția etapei derby 
U.C.P.R.), fiecare club să-și 
colecteze fișele de îmbarcare și 
desigilare și să-și alcătuiască 
propriul dosar de concurs, chiar 

 
 
 
1. Obligativitatea anunțării primelor două sosiri să se păstreze 
pentru clasamentul provizoriu, afișat în programul de 
clasamente al UCPR. Orice sosire care nu se regăsește în acest 
clasament provizoriu (prima zi de sosiri – primele două sosiri ale 
fiecărui crescător) să fie anulată. 
 
2. Pe grupul de WhatsApp al fiecărei grupări columbofile se 
trimit după lansare coordonatele GPS ale mașinii. Această piesă 
poate rămâne obligatorie doar în dosarul de concurs al clubului 
organizator.    
 
3. Verificarea de către omologator a clasamentului unei etape se 
poate face extrem de ușor de pe telefon sau laptop. Se scutesc 
astfel mii de pagini printate. 
 
4. Omologatorul poate verifica cu mai multă acuratețe numărul 
de participanți pe club la o etapă atunci când clasamentul pe 
club nu este valid și necesită printarea lui pe 
protocol/județ/lansare. Din nou, se scutesc alte pagini printate 
inutil și care îngreunează omologatorului acțiunea de verificare a 
participării unui crescător la etapa respectivă.   
 
Avantajele acestui demers sunt multiple: 
- nu vor mai exista conflicte între tehnicii-sportivi pe motivul că 
doar o singură persoană prestează muncă neremunerată în 
folosul tuturor cluburile participante la îmbarcare, 
- clasificatorii vor avea acces mult mai rapid la întocmirea 
clasamentului în cazul centrelor unde cluburile participante au 



dacă nu se întrunesc condițiile de 
realizare a unui centru de 
îmbarcare și desigilare (15 
crescători cu 15 ceasuri).  
 
5.b. Pe pagina de gardă să existe 
o rubrică intitulată ȘTAMPILA 
CENTRULUI DE ÎMBARCARE (când 
îmbarcarea se face pe centre) 
 

clasificatori diferiți, 
- evidența dosarelor de concurs expediate către secratariatul 
UCPR se va face mult mai eficient și mai rapid dacă fiecare club 
are un dosar propriu de concurs.      
 
Prezența acestei ștampile pe pagina de gardă și pe fiecare fișă de 
îmbarcare (și, eventual, de desigilare) va face dovada că un club 
a îmbarcat etapa respectivă pe centru.  

 

Tehnic-sportiv            Data: 
               10.XII.2021 

 


