
Nr.   CNS_60/30.08.2022

COMUNICAT,
-în atenţia conducerilor cluburilor afiliate U.C.P.R.-

În data de 26.08.2022 a avut loc şedinţa Comitetului Naţional Sportiv, la care au fost prezenţi 16
dintre cei 23 membri ai comitetului, având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea planurilor de zbor – pui 2022;
2. Verificare dosare concurs în vederea omologării rezultatelor - sezon maturi 2022;
3. Sesizări, reclamaţii;
4. Diverse

Au fost aprobate planurile de zbor pentru 14 grupări si două cluburi din judeţele: DB. PH, IF, GR,
VL, AG, BZ şi BR.

Au fost verificate toate dosarele de concurs  - sezon maturi 2022, fiind identificate  următoarele
neconformităţi:
- Anexa 3 incompletă – la toate sau la majoritatea concursurilor  (fără serii  ceasuri şi abateri) la
cluburile: ACSC Porumbelul Voiajor Costeşti, CSC Aripi Valea Mare, Aninoasa 2004,  ACSC Atletik Fieni,
CSC Dalles Bucşani, CSC Viitorul Ocniţa, CSC Ghirdoveni, Hexagon Mătăsaru, CSC Olimpia Mărceşti,
ASC Speranţa Dragomireşti,  CSC Valea Lungă,  ACS Gura Ocniţei,  AS Gloria Doiceşti, Cobia, CCC
Craiova, CSC Bordeni, CSC Vărbilău, CSC Porumbelul Călător,  Strejnicu, Valea Prahovei – Comarnic,
Yanis Pigeon.
Toţi responsabilii tehnic-sportivi ai cluburilor menţionate vor fi sancţionaţi cu avertisment scris, urmând ca
la a doua abatere să li se anuleze rezultatele.
- Anexa 19 lipsă (la unul – maximum două concursuri) la cluburile: ACSC Atletik Fieni (conc. Tulcea,
Goldap), Voiajorul Bolintin Deal (concurs 24.07.2022),  CSC Olimpia Mărceşti.
-  Ştampilă  comună  comisie  îmbarcare  pentru  3  persoane,  fără  semnături  –  la  toate  sau  la
majoritatea concursurilor, la cluburile: Aninoasa 2004,  ASC Speranţa Dragomireşti,
- Comisie îmbarcare fără semnături sau lipsă comisii (la unele fişe de îmbarcare) la cluburile: CCC
Craiova,  CSC Dalles Bucşani, Basarabii Brebu, CSC Bordeni, Strejnicu,  ACSC Voiajorul Şuţa Seacă
- Comisie de îmbarcare/desigilare formată din 2 persoane (la unul – maximum două concursuri) la
cluburile: Cobia (conc. Bârlad 2 din 21.05.2022 la crescătorii Ene Nicu şi Ilie Georgian)
- Lipsă semnături crescători  la cluburile:  CSC Dalles Bucşani,  CSC Olimpia Mărceşti,  Cobia, CSC
Porumbelul Călător,  ACSC Voiajorul Şuţa Seacă
-  Pagina  de  gardă  incompletă  (la  unul  –  maximum două  concursuri) la  cluburile:  CSC  Dalles
Bucşani,  Avântul Floreşti
- Dosar comun la două concursuri (inclusiv aceeaşi pagină de gardă) la cluburile: Basarabii Brebu
- Control final neefectuat la ora fixă la cluburile: CSC Viitorul Băicoi
- Îmbarcarea şi/sau desigilarea la alt centru faţă de centru desemnat al clubului la crescătorii: Pisică
Cătălin  şi  Bădiceanu Marius (de la  Lider  Târgovişte)  la  concursurile  categoria  viteză – demifond au
îmbarcat în centre diferite, Petriţa Leo (de la Lider Târgovişte) a îmbarcat la alt club, Ionescu Nico (de la
Lider Târgovişte) nu a desigilat la centrul la care a îmbarcat.
Toţi crescătorii menţionaţi vor fi sancţionaţi cu avertisment scris, urmând ca la a doua abatere să li se
anuleze rezultatele.



- Utilizare incorectă a sistemului de cronometrare, la crescătorul Ciurel Grigore şi tandemul Nedelea
Zamfir+Ilie de la ASC Şoimii Floreşti (aceeaşi crescătorie, aceleaşi coordonate) se constată că utilizează
acelaşi sistem de cronometrare marca Mega la concursuri simultane. Întrucăt softul acestui sistem nu
permite îmbarcarea a doi crescători simultan se recomandă ca începând cu sezonul 2023 fiecare dintre
aceştia să-şi achiziţioneze propriul sistem de cronometrare sau un sistem al cărui soft care să permită
acest lucru (ex. Tauris, Benzing, etc).

C.N.S. a decis scoaterea din clasamente a sosirilor porumbeilor unor crescători având în vedere
următoarele considerente:
- Nerespectarea art. 40 din RNS privitor la durata concursului de 4 (patru) zile pentru distanţa de
500-700km,  respectiv  de  7  (patru)  zile  pentru  distanţa  de   peste  700km  – se  vor  scoate  din
clasamentele Przemysl din 31.05.2022 si Wlodava din 30.07.2022 porumbeii sosiţi în ziua 5, respectiv
ziua 8 (care au fost introduşi prin importare directă) aparţinând crescătorilor din gruparea AG – VL.
-  Porumbel  nesosit  – se  scoate  din  clasamentul  Przemysl1  porumbelul  cu  seria  407988/2021
aparţinând tandemului Zamfir George+Bechir Givan de la clubul 3/2 Schitu Goleşti (pontat ca sosire în
ziua 3),
-  Neîndeplinirea  condiţiei  pentru  organizarea  centrului  de  îmbarcare  – se  anulează  concursul
Rădăuţi Prut7 din 08.07.2022 pentru crescătorii Harasim Adrian Ionuţ şi Licuţă Cristian Robert de la CSC
Târgşorul Vechi (la îmbarcare au participat doar 2 crescători),
- Abateri ale ceasurilor constatatoare peste limita admisă de RNS – se scot sosirile porumbeilor de la
concursul  Oancea1  din  01.05.2022  de  la  CSC  Ştefeşti  pentru  crescătorii  şi/sau  tandemurile:  Belea
Mandel  Deea,  Stroie  Dănuţ,  Fraţii  Militaru,  Militaru  Ionuţ,  Poenaru  Viorel,  Ştefănică  Gheorghiţă.  De
menţionat  faptul  că  acest  lucru  a  fost  comunicat  preşedintelui  clubului  CSC  Ştefeşti  prin  adresa
CNS_5/13.05.2022.

C.N.S. a decis introducerea în clasamente a sosirilor porumbeilor unor crescători având în vedere
următoarele considerente:
- Desigilarea s-a efectuat la ultimul concurs de maraton şi pentru concursul categoria demifond –
se aprobă introducerea sosirilor porumbeilor la concursul Murighiol 9 pentru următorii crescători de la
clubul Meşterul Manole: Stănescu Valentin, Gavrilă Gheorghe şi Ştefan Marcel);
-  Clasificatorul  nu  s-a  încadrat  în  termenul  prevăzut  în  RNS  pentru  introducerea  datelor  în
platforma de clasamente – se aprobă introducerea sosirilor porumbeilor aparţinând crescătorilor Petriţa
Leo şi Petriţa Leonard.

În urma analizelor efectuate, CNS a constatat că atât preşedintele cât şi responsabilul tehnic-
sportiv (Cîrstea Ionuţ şi Tudose Viorel) de la ACSC Porumbelul Voiajor Costeşti, au încălcat prevederile
RNS şi la etapa Wlodava din 13.06.2022 au îmbarcat la alt centru, respectiv la CSC Ulmeni având în
acest sens acordul conducerii acestui club. Se sancţionează cu avertisment scris urmând ca la a doua
abatere să li se anuleze rezultatele cei doi crescători de la  ACSC Porumbelul Voiajor Costeşti, precum şi
preşedintele şi responsabilul tehnic-sportiv de la CSC Ulmeni. 

PREŞEDINTE C.N.S.
Cristian BĂIAŞOIU


