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REGULAMENTULUI NAŢIONAL SPORTIV AL U.C.P.R.
Pentru practicarea sportului columbofil profesionist cu porumbei călători
Regulamentul naţional sportiv pentru practicarea sportului columbofil profesionist cu
porumbei cuprinde normele generale de practicare a acestui sport în scopul asigurării unei
bune organizări a activităţii competiţionale şi întărirea disciplinei sportive. Cluburile membre
ale U.C.P. din România îşi pot întocmi regulamentele sportive proprii, în care să prevadă
norme mult mai restrictive de practicare a sportului columbofil profesionist, dar care să nu
contravină prezentului Regulament Naţional Sportiv.
În consecinţă, regulamentele sportive proprii trebuie să fie vizate de vicepreşedintele
tehnic-sportiv şi aprobate de Comitetul Naţional Sportiv al U.C.P.R.
REGULI GENERALE ȘI SPECIALE
Capitolul I
Mijloace necesare practicării sportului cu porumbei călători
Art.1. În dotarea membrului columbofil - crescător de porumbei cu legitimaţie
(licenţă) şi cotizaţie la zi - intră următoarele:
a) porumbei călători (voiajori) maturi, yearlingi şi pui, în perfectă stare de sănătate (vaccinaţi
etc.) cu inele matricole (genealogice), cu titluri de proprietate.
b) crescătorie (volieră);
c) inele matricole;
d) distanţe de concurs omologate;
e) mijloace de cronometrare (ceasuri constatatoare).
Art.2. În dotarea organizatorilor intră următoarele:
a) loc de clemare și de îmbarcare porumbei (amenajat specific), de sigilare, de pornire și de
desigilare ceasuri;
b) certificat sanitar-veterinar și fitosanitar (pentru lansările de peste hotare);
c) cleme de concurs și aparate sau mijloace de clemare;
d) imprimate tipizate;
e ) alte materiale necesare practicării sportului columbofil.
Capitolul II
Tipuri de concursuri si competenţe de organizare
Art.3. 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.
Art.4. Programul concursurilor sportiv columbofile profesioniste se organizează pe
toată perioada unui an, în funcţie de condiţiile geografice şi climaterice, de zonele din care fac
parte cluburile columbofile membre ale U.C.P.R. Programul concursurilor se va comunica
Comitetului Naţional Sportiv de către organizatori până cel târziu la 15 martie, iar eventualele
modificări se vor transmite cu cel puțin 30 de zile înainte de prima etapă de concurs.
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Programul concursurilor va fi publicat pe site-ul Uniunii până cel târziu la 15 aprilie şi
va conţine următoarele rubrici:
- numărul total de concursuri;
- data, localitatea de lansare şi ţara;
- distanţa de zbor stabilită obligatoriu prin GPS (cea mai scurtă și cea mai lungă
distanţă pentru membrii cluburilor participante).
Din cauza unor situaţii deosebite (de forţă majoră), gen starea vremii neprielnică
lansării porumbeilor, defecţiune a mijlocului de transport porumbei, accident rutier etc.,
programul de concursuri poate fi modificat la maxim două etape de concurs în sezonul cu
porumbeii maturi şi o singură dată în sezonul cu puii. Derogările se dau de către preşedintele
C.N.S. al U.C.P.R., în urma unei adrese înaintate secretariatului U.C.P.R. de către
organizatorul în cauză. Adresa trebuie să cuprindă motive întemeiate care au stat la baza
schimbării programului de concursuri, denumirea noii localităţi de lansare şi coordonatele
acesteia (după caz), data nouă când se face lansarea (după caz).
În aceeaşi zi NU se pot organiza mai multe concursuri la aceeaşi categorie, cu excepția
derby-urilor naționale, de către un organizator.
Art.5. Concursurile cu porumbei călători, clasa sport şi standard, efectuate pentru
realizarea normelor în cadrul campionatului U.C.P.R. respectă majoritatea normelor
metodologice minimale ale Federaţiei Columbofile Internaţionale (F.C.I.), cât şi adnotările
U.C.P.R.
Norme metodologice minimale CLASA SPORT ale Federaţiei Columbofile
Internaţionale (F.C.I.).
Distanțe
I

de la 100 la 400 km

10

250

20

Număr
minim de
kilometri
1.500

II

de la 300 la 600 km

8

250

20

2.800

1/5

6

250

20

3.300

1/5

11 clasări
între 3 și 5
între 2 și 6
între 1 și 3

250
250
250

20
20
20

3.500

1/5
1/5
1/5

250

50

-

1/5

III
IV

V

peste 500 km
ALLROUND
de la 100 la 400 km
de la 300 la 600 km
peste 500 km
MARATON >700 km

Număr de
concursuri

Porumbei
participanți

Crescători
participanți

4 clasări
în 2 ani
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CLASA STANDARD


ACORDAREA PUNCTAJULUI

1. Impresia generală
Cap, ochi, expresivitate (condiția
fizică)
2. Osatura generală
Osul sternului, coccis (furca)
3. Forma și forța spatelui,
crupa
4. Echilibrul, armonia sistemului
muscular
5. Aripi și coadă
Calitatea penajului

8

8.25

8.50

8.75

9

8

8.25

8.50

8.75

9

17

17.25

17.50 17.75

18

18.25

18.50 18.75

19

27

27.25

27.50 17.75

28

28.25

28.50 28.75

29

27

27.25

27.50 17.75

28
90

28.25

28.50 28.75

29
95

Pentru fiecare porumbel, cel mai mare și cel mai mic punctaj acordat de către cei 5 arbitri va
fi eliminat.
Proceduri de departajare în caz de egalitate:
I.

Clasamentul INDIVIDUAL:
1. Se adună punctajele de la itemii 3, 4 și 5 și cel mai mare punctaj total astfel
obținut va desemna câștigătorul.
2. Porumbelul cu cel mai mare punctaj la itemul 5 este câștigător.
3. Porumbelul cu cel mai mare punctaj la itemul 4 este câștigător.
4. Porumbelul cu cel mai mare punctaj la itemul 3 este câștigător.
5. Arbitrii decid câștigătorul după propriile evaluări.
Primii 3 porumbei în clasamentul individual (MASCUL sau FEMELĂ) vor primi
un trofeu.

II.

Clasamentul FEDERAȚIILOR:
Clasamentul la categoria standard al federațiilor constă în cumularea punctajului a
14 porumbei ai fiecărei țări participante.



COMISIA DE ARBITRI: 5 arbitri pentru MASCULI și 5 arbitri pentru FEMELE.

Va avea loc o întrunire de informare a ARBITRILOR chiar înainte de începerea
arbitrării porumbeilor.


DISPOZIȚII GENERALE
- Anonimatul complet al porumbeilor va fi asigurat de către federația organizatoare.
- Verificarea rezultatelor va fi întreprinsă de către federația organizatoare a
Olimpiadei.

Art.6. a) Membrii columbofili ai unui club participă obligatoriu la concursuri cu
clubul de unde fac parte şi unde şi-au achitat cotizaţia de membru columbofil pe anul în curs.
Este interzis ca un crescător să participe la concursuri ale categoriei I şi II organizate de alţi
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organizatori sau la alte cluburi. Nerespectarea acestei prevederi atrage după sine anularea
rezultatelor crescătorului în cauză.
b) Participarea la concursurile categoriei peste 500 km se face la alegere de către
fiecare columbofil. Orice formaţiune este obligată să primească în concurs columbofil (-li)
care au solicitat participarea şi se încadrează în norma de kilometri. Solicitarea să fie făcută cu
cel puţin 6 (şase) zile înainte.
c) 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 viteză și
demifond să se încheie între cluburi învecinate.
Art.7. a) C.N.S. vizează spre neschimbare planurile de zbor ale cluburilor, iar după
vizare acestea vor fi afişate pe site-ul oficial al Uniunii.
b) C.N.S. întocmeşte anual lista omologatorilor concursurilor columbofile organizate
de cluburile afiliate la U.C.P.R., listă ce va fi difuzată cluburilor prin circulară de lucru la
începutul anului competiţional şi afişată pe site-ul oficial al Uniunii.
Capitolul III
Programul concursurilor
Art.8. a) Concursurile sportive cu porumbeii maturi au loc începând din ultimul weekend al lunii aprilie şi până în primul weekend al lunii august, angajarea unui porumbel la
concurs neputând să se facă la mai puțin de 5 zile și NU mai mult de 15 etape. Modul de
ordonare şi de intercalare a concursurilor se lasă la latitudinea organizatorilor.
b) Planurile concursurilor (Anexa 14), redactate în trei exemplare, trebuie obligatoriu
semnate, cu numele şi prenumele scrise citeţ, de către preşedintele și responsabilul tehnicsportiv al clubului şi ştampilate corespunzător. Aceste trei exemplare se vor trimite
obligatoriu la C.N.S. pentru vizare până la 15 martie. Un exemplar va rămâne la dosarul
clubului arhivat la U.C.P.R., iar două exemplare vor fi returnate clubului. Un exemplar al
planului de concursuri va însoţi dosarul primului concurs către omologatorul concursurilor
desemnat de C.N.S., spre luare la cunoștință și urmărire.
Aceleaşi prevederi se aplică şi în organizarea concursurilor cu pui, care se vor
desfăşura între 31.07 şi 15.10 (maxim 10 etape). Planurile concursurilor cu puii vor fi
înaintate pentru avizare de către C.N.S. până la data de 15 iulie a fiecărui an sportiv.
c) U.C.P.R. prin C.N.S. va organiza anual două derby-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 porumbeilor precum şi desigilarea ceasurilor se vor face pe
centre de îmbarcare stabilite de C.N.S., cu nu mai puțin de 50 de crescători şi 50 de ceasuri
pentru fiecare centru (aceste condiții 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. Punctajul optim al
etapei Derby U.C.P.R., atât pentru normele din campionat cât și în cazul porumbeilor propuși
pentru expoziție la categoria Derby Palmares 1-5 ani, va fi extras din clasamente realizate pe
club, protocol, județ, lansare și ZONĂ. U.C.P.R. va contribui la premiile acordate pentru acest
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derby (participarea U.C.P.R. la aceste premii va fi de 1,5 lei fără TVA pentru fiecare
porumbel angajat).
d) U.C.P.R., prin intermediul C.N.S., va organiza anual „DERBY-ul INELELOR DE
FOND” cu puii de porumbel (obligatoriu distanţa de concurs va fi mai mare de 500 km).
Participarea la „DERBY-ul INELELOR DE FOND” se face în urma achiziţionării
unor inele cu serie specifică contra unei taxe de participare la această competiţie sportivă,
în valoare de 30 lei. Fiecare crescător poate achiziţiona un număr nelimitat de inele.
Acest tip de DERBY se desfăşoară pentru fiecare zonă în parte. Zonele vor fi stabilite
de C.N.S. în funcţie de numărul inelelor achiziţionate şi de localitatea de lansare stabilită de
fiecare judeţ în parte, astfel încât să se creeze un echilibru între sosiri şi implicit premiere.
Într-un judeţ pot exista maxim două zone.
Vor fi premiați cu aceeași sumă primii 3 pui de porumbel la fiecare 500 de inele
cu serie specifică achiziționate, din clasamentul pentru fiecare zonă, participanți la
„DERBY-ul INELELOR DE FOND”.
70% fond de premiere;
30% impozit premii, transport, cota U.C.P.R.
Îmbarcarea porumbeilor precum şi desigilarea ceasurilor se vor face în centre de
îmbarcare, cu nu mai puțin de 20 de crescători, 20 de ceasuri și 250 de porumbei pentru
fiecare centru. Clasamentele la acest tip de derby se întocmesc pentru club, protocol, judeţ şi
lansare. Porumbeii posesori ai INELELOR DE FOND pot participa prin rezultatele obţinute,
atât ei cât şi crescătorii lor, în campionatul U.C.P.R.
e) U.C.P.R., prin intermediul C.N.S., va organiza anual „CAMPIONATUL
INELELOR DE FOND” pentru porumbeii yearlingi (de un an), posesori de inele cu serie
specifică acestui tip de CAMPIONAT.
Participarea în „CAMPIONATUL INELELOR DE FOND” se face în urma
achiziționării unor inele cu serie specifică contra unei taxe de participare la această
competiție sportivă în valoare de 25 lei. Fiecare crescător poate achiziționa un număr
nelimitat de inele.
Vor fi premiați cu aceeași sumă primii 20 de porumbei yearlingi, purtători de
inele cu serie specifică, din campionatul de fond al U.C.P.R. din anul repectiv.
70% fond de premiere;
30% impozit premii, cotă U.C.P.R.
Îmbarcarea porumbeilor precum şi desigilarea ceasurilor se vor face în centre de
îmbarcare, cu nu mai puțin de 20 de crescători, 20 de ceasuri și 250 de porumbei pentru
fiecare centru. Clasamentele la acest tip de derby se întocmesc pentru club, protocol, judeţ şi
lansare. Porumbeii posesori ai INELELOR DE FOND pot participa prin rezultatele obţinute,
atât ei cât şi crescătorii lor, în campionatul U.C.P.R..
În cazul în care columbofilul dorește să concureze porumbeii posesori de inele cu serie
specifică care au participat ca pui la „DERBY-ul INELELOR DE FOND” și anul următor,
ca yearlingi, în „CAMPIONATUL INELELOR DE FOND”, va trebui să achite
suplimentar și taxa de participare la această a doua competiție sportivă (25 lei). Achitarea
acestei taxe se va face obligatoriu cu 15 zile înainte de începerea campionatului de fond al
U.C.P.R. din anul respectiv.
Listele cu participanții la cele două competiții sportive sus amintite vor fi afișate pe
site-ul U.C.P.R. cu 10 zile înainte de începerea fiecăreia dintre ele.
https://www.arbinsafety.nl/webshop.html
f) Organizatorii de concursuri private pot organiza concursuri cu lansări de la distanțe
de minim 800 km, la care să participe columbofilii U.C.P.R., dacă îndeplinesc următoarele
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condiții: Dacă există cereri de participare, să se organizeze câte un centru de îmbarcare în
fiecare județ în care există cluburi afiliate U.C.P.R. Pentru întocmirea clasamentelor, se va
utiliza programul de clasamente al U.C.P.R. Se vor respecta prevederile Art. 19 lit. (b) din
R.N.S. cu privire la densitatea numărului de porumbei îmbarcați / boxă. Pentru organizarea
unui concurs privat este nevoie de acceptul C.N.S., iar în cazul în care C.N.S. consideră a fi
necesară prezența unui delegat/observator, acesta să fie plătit de organizator.
Capitolul IV
Înscrierea porumbeilor în concurs
Art.9. La concursurile organizate pot participa numai crescătorii care sunt membri
columbofili (cu cotizația plătită la zi), nesuspendaţi, (posibil şi în tandem), cu toate obligaţiile
achitate către club şi U.C.P.R. (o singură uniune, federaţie), care se regăsesc în tabelul cu
membrii columbofili ai clubului (un tabel va fi în dosarul clubului arhivat la U.C.P.R. şi altul
la omologator).
Tabelul cu membrii columbofili ai clubului, anexa nr. 13, se întocmește în 3 (trei)
exemplare. Un exemplar se va afla la club, cel de-al doilea exemplar la U.C.P.R. (trimis până
în data de 15 martie) pentru a fi luaţi în evidenţe, pentru a li se verifica licenţele si apoi pentru
a fi arhivat în dosarul clubului, iar cel de-al treilea exemplar va fi transmis clasificatorului, şi
apoi omologatorului odată cu dosarul primului concurs
De asemenea, toţi aceşti membri vor fi trecuţi şi/sau verificaţi dacă există în programul
de clasamente.
Art.10. În clasament, columbofilul poate opta între a utiliza numele propriu sau o altă
titulatură (pseudonim, tandem etc.);
Art.11. a) Listele de start cu porumbeii maturi ce urmează să participe la concursuri
în sezonul competiţional se întocmesc în 3 (trei) exemplare şi vor fi semnate de fiecare
crescător cu numele şi prenumele în clar. Listele de start vor conține obligatoriu seria inelului
de concurs, anul nașterii, sexul (la porumbeii maturi) şi entitatea columbofilă de unde provine
inelul de concurs. Un exemplar se va afla la club, cel de-al doilea exemplar va fi transmis prin
curier rapid, până la data de 15 martie, la U.C.P.R. pentru a fi arhivat în dosarul clubului, iar
cel de-al treilea exemplar va fi transmis clasificatorului şi apoi omologatorului odată cu
dosarul primului concurs.
b) Listele de start pentru porumbeii tineri (pui) ce urmează să participe la
concursuri în sezonul competiţional destinat puilor se întocmesc în 3 (trei) exemplare şi vor fi
semnate de crescător cu numele şi prenumele în clar. Listele de start vor conține obligatoriu
seria inelului de concurs, anul nașterii şi entitatea columbofilă de unde provine inelul de
concurs. Un exemplar se va afla la club, cel de-al doilea exemplar va fi transmis prin curier
rapid, până la data de 30 iulie, la U.C.P.R. pentru a fi arhivat în dosarul clubului, iar cel de-al
treilea exemplar va fi transmis clasificatorului şi apoi omologatorului odată cu dosarul
primului concurs.
Art.12. a) Înscrierea porumbeilor pentru concursuri se face pe „Fişe colective de
cronometrare” - tip U.C.P.R. în 2 (două) exemplare, în vederea întocmirii dosarelor de
concurs.
Fişa colectivă de cronometrare, semnată în clar de participant sau de înlocuitorul
acestuia (obligatoriu trebuie să fie membru în clubul columbofil din care face parte
columbofilul titular), trebuie să conţină numele şi adresa exactă a crescătoriei columbofilului,
seria ceasului, seria porumbelului, sexul (pentru porumbeii maturi), seria de pe cleme, data
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concursului, numele clubului, localitatea de lansare, corecţia de ceas, ştampila, semnătura
membrilor din comisia de clemare în dreptul numelui şi prenumelui scris în clar. Pentru
ceasurile electronice, în plus, pe fişe trebuie să existe codul cipului şi licenţa.
Fişele pentru ceasurile mecanice sunt puse la dispoziţie de către club şi sunt
autocopiatoare, iar pentru cei care folosesc ceasuri electronice fişele se află în memoria
ceasurilor şi trebuie listate imediat după îmbarcare.
b) Participantul la concurs (columbofilul titular) este direct răspunzător de
corectitudinea înscrierii datelor (se referă la datele crescătorului şi seriile porumbeilor) în
fişele de cronometrare.
c) La toate categoriile de distanţă, primii 5 porumbei de pe prima fişă de cronometrare
formează echipa columbofilului care va fi delimitată (subliniată) şi vor puncta la toate
categoriile, prin însumarea punctelor de penalitate a 2 (doi) porumbei (cei mai bine clasaţi din
5).
d) Este interzis să se facă modificări pe fişa de îmbarcare, aceasta ducând la anularea
concursului. Cluburile care au concurenţi cu sisteme electronice vor desemna comisii care vor
răspunde de corectitudinea îmbarcărilor.
Art.13. Cluburile columbofile au obligaţia să ţină o evidenţă strictă (pe serii) a fişelor
de cronometrare colectivă folosite de către fiecare columbofil participant la fiecare concurs.
Este recomandat ca seriile fişelor de cronometrare folosite de un crescător să fie învecinate.
Art.14. Un porumbel poate participa la concursuri într-un sezon competiţional sub
numele unui singur columbofil sau tandem columbofil.
Tandemul columbofil presupune asocierea a doi sau mai mulţi columbofili, membrii ai
U.C.P.R. şi ai căror porumbei se găsesc într-o singură crescătorie (la aceeaşi adresă).
Este interzisă participarea din aceeaşi crescătorie a unui columbofil titular (proprietar)
şi a aceluiaşi columbofil în tandem cu altă persoană. Nerespectarea acestei prevederi duce la
anularea concursurilor columbofililor în cauză.
Art.15. Fiecare club, ÎN CAZUL ÎN CARE ÎNDEPLINEȘTE CONDIȚIILE DE
ÎMBARCARE, își va stabili norme proprii de clemare și verificare cât mai severe pentru
asigurarea securității și corectitudinii concursurilor și eliminarea fraudelor, în concordanță cu
prevederile prezentului regulament.
Capitolul V
Clemarea și îmbarcarea porumbeilor
Art.16. a) Clemarea porumbeilor și apoi îmbarcarea lor în mijlocul de transport se face
în centrul sau în centrele de îmbarcare (în funcţie de felul concursului) stabilite conform
regulamentului în vigoare şi într-o anumită perioadă de timp (ce trebuie respectată de
columbofili), detalii ce vor fi aduse anticipat la cunoștinţa columbofililor în ședințe, telefonic
sau în scris.
Conducerea clubului, asociației, C.N.S.-ului, în funcție de nivelul organizatoric, va
nominaliza un responsabil și un tehnic-sportiv pentru centrul de îmbarcare respectiv.
b) La toate concursurile organizate, pentru orice categorie, pot fi unul sau mai multe
centre de clemare și îmbarcare. Un club nu poate avea decât un singur centru de îmbarcare.
Întotdeauna, OBLIGATORIU, la un centru de clemare și îmbarcare la
concursurile cu porumbeii maturi trebuie să participe minimum 15 columbofili (sau
tandemuri) și minimum 15 ceasuri de cronometrare pentru toate categoriile.
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Întotdeauna, OBLIGATORIU, la un centru de desigilare la concursurile cu
porumbeii maturi trebuie să participe minimum 20 columbofili (sau tandemuri) și
minimum 20 ceasuri de cronometrare pentru toate categoriile.
La un centru de clemare, îmbarcare și desigilare, la concursurile cu puii, trebuie
să participe minimum 10 columbofili (sau tandemuri) și minimum 10 ceasuri de
cronometrare pentru toate categoriile. Nu se acceptă nici o încălcare a acestei prevederi
într-un sezon (cu puii).
Rezultatele concursurilor unde nu sunt respectate aceste condiţii nu pot fi
omologate şi nu se vor lua în calcul normelor pentru Campionatul Naţional al U.C.P.R.
c) Îmbarcarea porumbeilor se poate amâna sau devansa faţă de data concursului din
motive meteorologice (timp nefavorabil) şi alte evenimente neprevăzute, fără a impieta planul
de zbor.
Art.17. a) O comisie de clemare este formată din minimum 3 (trei) persoane,
obligatoriu membri columbofili şi, în funcție de necesități, pot funcţiona mai multe comisii de
clemare și îmbarcare.
b) Clemele de concurs folosite sunt de două feluri:
1 - din cauciuc, inelare, pe ambele feţe având ştanţate câte o serie de cifre;
2 - cleme electromagnetice, proprii fiecărui porumbel şi ale căror serii interioare se
află în memoria ceasului (special pentru asemenea fel de clemare).
c) Columbofilul sau delegatul său care participă la concurs doar va asista din apropiere
(dar nu va ajuta) la clemarea și îmbarcarea porumbeilor proprii, atât cei cu ceasuri mecanice
cât şi cei cu ceasuri electronice.
d) Din momentul predării porumbeilor la comisiile de clemare şi verificare, crescătorul
sau delegatul acestuia nu mai au dreptul să pună mâna pe proprii porumbei, sub sancțiunea
anulării rezultatelor la etapa respectivă. Excepţie în cazul în care aceştia fac parte din comisia
care îmbarcă porumbeii în mijlocul de transport.
e) La concursurile peste 700 km se pot efectua duble clemări la porumbeii participanţi.
Atunci când un sistem de cronometrare electronic prezintă disfuncţionalităţi (ex. ceas defect,
cip defect etc.), se poate introduce clema cu care a fost dublat porumbelul într-un ceas
mecanic existent în procesul verbal. Acesta va fi luat în calcul în clasamentul concursului.
Art.18. a) Un membru al comisiei preia câte un porumbel din coşul în care au fost
aduşi, verifică starea de sănătate şi, unde sunt probleme, sesizează conducerea clubului. Dacă
nu sunt probleme de sănătate, citește seria inelului matricol și o comunică pentru a fi trecută
în fişa de cronometrare; alt membru al comisiei de clemare preia o clemă de concurs şi
comunică ambele serii pentru a fi trecute în fişa de cronometrare în dreptul porumbelului
identificat; al treilea membru aplică clema respectivă pe piciorul porumbelului şi îl depune
într-un alt coş special pentru îmbarcare sau îl va introduce direct într-o boxă a mijlocului auto
de transport porumbei. Se procedează astfel până la terminarea şi completarea întregii fişe de
cronometrare a columbofilului respectiv, urmând apoi alţi columbofili cu porumbeii lor. La
fel se procedează şi la cei cu ceasuri electronice, unde este obligatorie verificarea inelului
matricol şi înscrisul din ceas, la introducerea în antenă a piciorului cu cip.
b) În cazul crescătorilor cu ceasuri electronice, îmbarcarea porumbeilor se face
începând cu concursul nr. 1 (sau de la prima poziţie). Când sunt mai multe concursuri în
acelaşi week-end, se respectă ordinea cronologică a îmbarcărilor. Listarea fişei de concurs se
face obligatoriu după fiecare îmbarcare şi va fi semnată de comisia de îmbarcare, după care
este predată crescătorului pentru a-şi completa datele de identificare. Completarea datelor se
va face în prezenţa comisiei de îmbarcare.
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Art.19. a) Îmbarcarea porumbeilor în mijlocul de transport se face pe bază de sexe, în
toate boxele, astfel încât să nu se creeze privilegii pentru porumbeii unor columbofili.
b) Numărul de porumbei îmbarcaţi în boxe pe unitatea de suprafaţă (1 metru pătrat)
este de:
1. - 50, la concursurile cu distanţe cuprinse între 100-300 km;
2. - 45, la concursurile cu distanţe cuprinse între 300-500 km;
3. - 35, la concursurile cu distanţe cuprinse între 500-700 km;
4. - 25, la concursurile cu distanţe peste 700 km;
Aceste norme sunt recomandate de către conducerea U.C.P.R. şi sunt la aprecierea
organizatorului, cu acordul cluburilor participante.
c) Mașinile de concurs vor fi sigilate cu sigilii numerotate, eliberate de către U.C.P.R.
Dacă prognoza meteo anunță că pe timpul transportului porumbeilor către locul de
lansare se vor înregistra în timpul zilei și temperaturi de peste 35 grade Celsius, atunci
numărul maxim al porumbeilor îmbarcați în boxe pe unitatea de suprafață (un metru pătrat)
este recomandat să fie diminuat cu 10%.
Columbofilii care nu îndeplinesc condiţiile unui centru de îmbarcare pentru concursuri
oficiale, pe acelaşi plan de zbor, obligatoriu vor îmbarca porumbeii la cel mai apropiat centru
de îmbarcare faţă de al lor.
Un porumbel poate fi îmbarcat într-un sezon columbofil în maxim 15 etape oficiale
pentru zborurile cu maturii și maxim 10 etape oficiale pentru zborurile cu puii.
Art.20. Dacă în timpul clemării sau îmbarcării se eliberează involuntar unul sau mai
mulţi porumbei şi aceştia sunt ai columbofililor din localitatea de îmbarcare, porumbeii vor fi
prezentaţi organizatorilor în aceeaşi zi.
Dacă aceşti porumbei aparţin unor cluburi din alte localităţi, ei vor fi declaraţi până în
prima zi a concursurilor, înainte de ora lansării.
Pentru a stabili mai uşor cui aparţin porumbeii eliberaţi involuntar, la centrele de
îmbarcare cu mai multe cluburi participante, îmbarcarea se va face pe cluburi, cu respectarea
strictă a tuturor prevederilor R.N.S.
Dacă un club întârzie cu prezentarea porumbeilor la îmbarcare peste ora stabilită,
rămâne la latitudinea organizatorilor să hotărască neparticiparea la concursul respectiv a celor
în cauză pentru a nu se prejudicia lansarea porumbeilor conform programului. Se interzice
îmbarcarea porumbeilor neinelaţi, cu inele tăiate, lărgite, lipite, falsificate sau neomologate,
cât şi a porumbeilor neclemaţi sau bolnavi. Nerespectarea acestei prevederi atrage anularea
rezultatelor columbofilului la concursul respectiv.
Toţi porumbeii îmbarcaţi trebuie clemaţi şi trecuţi pe fişele de îmbarcare. Cluburile
care nu doresc să participe la concursul respectiv nu vor da dosarul clasificatorului pentru
efectuarea de clasamente la astfel de concursuri, iar etapele la care nu doresc efectuarea de
clasamente se vor nominaliza de la începutul campionatului, înaintea primei etape. În acest
sens, cluburile care doresc acest lucru vor depune la C.N.S. o adresă, odată cu depunerea
planurilor de zbor.
Art.21. a) 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.
Dosarul va conţine:
- un exemplar al fișelor de cronometrare, așezate în ordinea cluburilor participante,
ştampilate și semnate;
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- diagrama mijlocului auto de transport porumbei (Anexa nr. 2), semnată și

ștampilată;
- procesul verbal de lansare tip U.C.P.R. (Anexa nr. 1), care se va completa la
majoritatea rubricilor, inclusiv evidenţa pe cluburi a porumbeilor angajaţi,
semnată și stampilată corespunzător de organizator.
La concursurile cu lansare din afara granițelor țării, din dosar mai face parte
Certificatul sanitar-veterinar.
b) În cazul dublajelor, îmbarcarea porumbeilor se va face la ore diferite. Nu se acceptă
să se îmbarce simultan pentru două concursuri. În cazul nerespectării acestor prevederi,
etapele respective vor fi anulate.
Capitolul VI
Reglarea, sigilarea și pornirea ceasurilor de cronometrare
Art.22. Pentru a preveni orice trucaj la un ceas, cluburile sunt obligate să precizeze
columbofililor care deţin ceasuri şi doresc să se folosească de ele că aceștia sunt obligați să le
prezinte la club înainte datei de 1 aprilie a fiecărui an pentru a suporta verificarea şi asigurarea
funcţionarii lor corecte. După verificarea tuturor ceasurilor, responsabilii tehnici ai cluburilor
vor întocmi centralizatoare cu numele proprietarilor ceasurilor, seriile acestora, corecţia de
ceas orară găsită cu ocazia verificării fiecărui aparat şi respectiv adresele proprietarilor.
Responsabilii tehnici sunt obligaţi să verifice exact cadranele numerotate şi dacă imprimarea
cadranelor nu este defectă. Ei vor trebui să releve toate constatările fără nici o excepţie, atât
pe cadranul orelor, cât și pe cel al minutelor şi al secundelor.
Art.23. În momentul ridicării ceasului, columbofilul trebuie să se asigure de buna
funcţionare a acestuia.
Art.24. a) Columbofilii care dețin ceasuri de cronometrare conform modelelor
aprobate de C.N.S. trebuie să se asigure ca acestea să fie în perfectă stare de funcționare, cu
bandă de hârtie, tuşiere de calitate și tuburi mici pentru introdus clemele de concurs (la
ceasurile fără capac la disc sau fără clapetă la fiecare cușetă).
b) Orice ceas de tip Herman se va putea folosi numai cu carcasă de protecție din
plastic, prevăzută de fabricant sub capac, şi o șaibă de la tuşieră, de siguranță;
c) La ceasurile cu bandă de hârtie dublă, banda valabilă pentru concurs este banda de
pe tamburul interior.
d) Orice ceas de cronometrare trebuie să aibă trecut pe o etichetă, la exterior, numele și
prenumele proprietarului.
e) Abaterea acceptată de la ora exactă, în plus sau minus, este de maxim 3 minute
pentru fiecare 24 de ore de funcționare la ceasurile mecanice, şi de maxim 30 de secunde la
ceasurile electronice.
Art.25. a) Sigilarea ceasurilor se va face, indiferent de felul concursului, la centrele
care îndeplinesc prevederile R.N.S.
b) Comisia de sigilare este formată tot din minimum trei persoane, în comisie pot fi
incluşi şi delegaţi ai altor cluburi participante.
c) Pe banda de cronometrare, la începutul ei, se consemnează OBLIGATORIU:
1. concursul şi data lansării;
2. numele şi prenumele columbofilului (columbofililor) ce va/vor introduce cleme în
ceas.
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3. seria ceasului. Dacă un ceas nu imprimă seria pe bandă, aceasta va fi trecută, la

cererea columbofilului, de către comisia de sigilare a ceasurilor (cu pastă, citeţ).
4. comisia de sigilare formată din trei persoane, cu nume, prenume si semnătură
proprie;
5. o ştampilă.
d) Pornirea ceasurilor pentru fiecare concurs se efectuează la o oră întreagă, numai în
ziua dinaintea lansării porumbeilor, cel mai târziu la orele 20:00. Fixarea indicatorului zilei se
face pe ziua a VII-a, în aşa fel încât, la ora zero din ziua concursului, indicatorul să se
suprapună peste diviziunea care reprezintă pe bandă începutul zilei I a concursului. Pentru
ceasurile „Junior”, la fixarea orei de pornire se urmăreşte ca aceasta să corespundă zilei a VIIa. La toate tipurile de ceasuri, cu excepţia ceasurilor „Junior”, după pornirea ceasurilor se va
manevra banda înregistratoare, astfel încât să se poată citi marcajul iniţial.
e) Fixarea orei se face la o oră întreagă, cel mai târziu la orele 20:00. Depăşirea orelor
20:00 atrage după sine anularea concursului respectiv. Orarul trebuie să fie fixat pe ora
stabilită, iar minutarul trebuie să fie la zero (0).
Organizatorul decide fixarea orei de pornire a ceasurilor, aceeaşi pentru toţi
columbofilii unui centru de îmbarcare.
Ceasul se sigilează de către comisia de sigilare astfel încât inelul format din aţă sau
sârmă subţire să nu fie prea larg (să permită întredeschiderea capacului), cu plomba ştanţată.
f) Posesorii de ceasuri electronice vor fi prezenţi doar la desigilarea si controlul final
pentru fiecare concurs, fiind cuprinşi în procesele verbale respective, dar nu mai târziu de
anunţarea si marcarea controlului final la ceasurile mecanice.
În situaţia în care un ceas (mecanic sau electronic) nu este prezent la ora stabilită
pentru desigilare, OBLIGATORIU se va anula.
g) Posesorii ceasurilor electronice, înainte de prima îmbarcare pentru concurs, vor veni
cu porumbeii cipaţi, iar înainte de îmbarcare vor scoate un listing cu seriile porumbeilor şi ale
cipurilor electronice cuplate. Acest listing obligatoriu va fi scos atât după orice modificare
făcută în ceasul electronic, cât şi atunci când o cere conducerea clubului pentru control. Orice
neconcordanţă duce la anularea concursului.
h) Fişa ceasurilor electronice care nu corespunde din punct de vedere “control ceas
atomic” (care nu arată ora ceasului atomic citită) va fi ANULATĂ.
Art.26. a) După marcajul de pornire a ceasurilor, se va întocmi un proces verbal
(Anexa nr. 3) în care se vor menţiona seriile ceasurilor, proprietarii lor, ora exactă a pornirii,
eventualele abateri de la ora exactă. Numai după aceasta se vor înapoia ceasurile
proprietarilor. Este obligatoriu să se menţioneze seria ceasului, să se semneze şi să se
stampileze banda de concurs la ambele capete de comisiile de sigilare şi desigilare a
ceasurilor. Semnăturile vor fi însoţite de numele şi prenumele fiecărui membru din comisie.
b) În situaţii concrete când se amână lansarea, organizatorul are obligaţia de a face un
raport motivat. Procesul verbal de sigilare a ceasurilor rămâne valabil, iar organizatorul are
obligaţia de a informa comisiile de desigilare şi clasificatorul de această situaţie pentru a lua
măsurile necesare spre a nu se crea confuzii. Raportul organizatorului se va regăsi şi în
dosarul care va ajunge la omologator, pentru a nu fi anulate rezultatele concursului.
Art.27. a) În momentul pornirii ceasurilor, a controlului final şi a lansării porumbeilor,
este nevoie de o sursă exactă ce indică ora (momentul) activităţii respective. În acest sens,
organizatorul trebuie să folosească un ceas de mare precizie: un aparat radio (al şaselea bip
sonor marchează ora exactă), un telefon mobil cu solicitarea anterioară a orei exacte la
Romtelecom (Robot) sau ceasul atomic al sistemelor electronice.
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b) După terminarea operaţiunilor de clemare, îmbarcare, sigilare a maşinii cu
porumbei şi a ceasurilor, atât ştampila clubului organizator, cleştele de sigilat cât şi cheia de
autorizare şi evaluare a ceasurilor electronice se vor depune în spaţii închise, pe care se va
aplica prin lipire o bandă semnată de preşedinte sau responsabilul tehnic-sportiv (sigiliu).
Acestea se vor elibera la sfârşitul concursului sau în cazul avizărilor de lansări de porumbei de
pe teritoriul judeţului. Delegaţii-observatori pot folosi ştampile ale cluburilor.
c) Dacă în timpul efectuării marcajului iniţial un ceas nu porneşte, banda se anulează.
Capitolul VII
Transportul porumbeilor la locurile de lansare
Art.28. Transportul porumbeilor clemaţi se face numai cu mijloace specializate de
transport, obligatoriu sigilate după îmbarcare, iar în diagrama mașinii 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.
Art.29. a) Boxele trebuie să fie prevăzute cu sisteme de adăpare şi alimentare din
exterior sau interior şi să aibă o înălţime interioară de cel puţin 22,5 cm. Boxele trebuie să fie
numerotate vizibil. În funcţie de tipul constructiv al mijlocului de transport, mai sunt
necesare: o scară mobilă de acces, bidoane şi jgheaburi pentru apă, saci cu mâncare, mătură si
făraş etc.
c) Porumbeii trebuie să fie asiguraţi cu hrană si apă pentru ca, în cazurile în care
lansarea nu se poate efectua la data stabilită din motive obiective (defecţiune a maşinii, vreme
total nefavorabilă etc.), să se poată amâna lansarea. În această situaţie, delegatul-lansator este
obligat să informeze telefonic conducerea clubului organizator, iar aceasta să aducă situaţia de
fapt la cunoştinţa columbofililor participanţi. Este INTERZIS cu desăvârşire ca delegatullansator să ia decizia de lansare fără acordul conducerii organizatorului.
Art.30. După terminarea îmbarcării porumbeilor, fiecare boxă sau seturi de boxe se
sigilează de către organizator. În acest moment, delegatul-lansator preia de la organizatori
Dosarul, care conţine:
1. un exemplar al procesului verbal de lansare;
2. un exemplar al diagramei maşinii;
3. un exemplar al tuturor fişelor de cronometrare colectivă a porumbeilor îmbarcaţi;
4. numele, prenumele, adresa, nr. de telefon al delegatului-observator din localitatea de
lansare a porumbeilor;
5. pentru concursurile cu lansare din străinătate, certificatul sanitar-veterinar.
Pentru reuşita concursurilor se impune o vizită de documentare a organizatorului la
punctul de frontieră ce urmează a fi tranzitat sau la un centru vamal teritorial.
Art.31. Delegatul-lansator trebuie să acorde toate îngrijirile porumbeilor care îi sunt
încredinţaţi, atât pe drum cât şi la sosirea la locul de lansare (hrană, apă, parcare la umbră, în
linişte şi aer liber etc.). Delegatul-lansator va deţine un ceas de precizie reglat la ora oficială,
telefon mobil cu Roamingul activat şi minute incluse disponibile suficiente pentru un astfel de
eveniment, aparat foto sau camera video.
În situaţia în care maşina de transport a porumbeilor se defectează sau vremea este
total nefavorabilă etc., delegatul-lansator este obligat să informeze telefonic conducerea
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clubului organizator. Este INTERZIS cu desăvârşire ca delegatul-lansator să ia decizia de
lansare fără acordul conducerii organizatorului, care va anunţa atât noua localitate de lansare a
porumbeilor, cât şi ora de lansare a acestora.
Pentru evitarea catastrofelor dar şi pentru împărţirea responsabilităţilor în cazul
etapelor cu grad de dificultate mare, de tipul demifond-fond, fond, maraton şi maraton extrem,
obligatoriu se va forma o „celulă organizatorică”, formată din preşedinţii sau tehnicii sportivi
ai cluburilor participante la etapa în cauză, care vor decide prin vot dat prin SMS conducerii
organizatorului măsurile ce se impun a fi aplicate atât pe traseu, cât şi la eliberarea
porumbeilor. Acestea vor reflecta voinţa majorităţii şi vor fi făcute cunoscute delegatuluilansator de către conducerea organizatorului.
Pentru toate concursurile, obligatoriu se vor lua coordonatele GPS din punctul de
lansare, pe baza actului justificativ (ex: diagrama GPS), document care va fi ataşat la dosarul
concursului. Coordonatele vor fi apoi comunicate prin e-mail persoanei însărcinate cu crearea
concursurilor în programul de clasamente al Uniunii. Clasamentele se vor întocmi folosind
aceste coordonate.
Capitolul VIII
Lansarea porumbeilor
Art.32. Prezenţa delegatului-observator este obligatorie la locul stabilit pentru
întâlnire şi apoi la locul de lansare. Delegatul-observator verifică integritatea boxelor, a
sigiliilor, dacă toţi porumbeii posedă inele şi cleme de concurs şi dacă numărul de porumbei
din mai multe boxe corespunde numărului trecut pe diagramă. Verificarea se face în mod
operativ, fără a impieta ora programată pentru lansare.
Pe locul de lansare, înainte de efectuarea eliberării porumbeilor, delegatul-lansator
obligatoriu va verifica şi va filma (fotografia) integritatea tuturor sigiliilor, a lacătelor şi a
şuruburilor de închidere a uşilor existente pe maşina de transport porumbei, la etapa de
concurs respectivă.
Apoi se rup sigiliile, se scot lacătele sau şuruburile de închidere a uşilor şi, la semnalul
delegatului-lansator, privind la ceas, se eliberează toţi porumbeii. Ruperea sigiliilor şi
eliberarea porumbeilor în punctele de lansare se va face numai după ce delegatul clubului de
pe teritoriului căruia se efectuează lansarea, împreună cu lansatorul principal, verifică
integritatea sigiliilor. OBLIGATORIU toate aceste operaţii privind verificarea şi lansarea
porumbeilor vor fi filmate sau fotografiate. În film sau fotografie este obligatoriu să apară și
delegatul-lansator.
În termen de 10 zile aceste filme sau fotografii vor fi transmise pe adresa de mail a
U.C.P.R., unde se vor stoca şi arhiva pe un suport optic şi vor fi folosite ca probe în caz de
contestaţii.
Numai după acest moment delegatul-observator completează rubricile procesului
verbal de lansare, neuitând ziua şi ora lansării (la concursurile cu lansare din afara
granițelor țării, ORA ROMÂNIEI) îşi scrie numele şi prenumele, adresa completă şi
numărul de telefon, aplică ştampila şi semnează. Aplică ştampila şi semnează şi pe diagrama
maşinii. Urmează aplicarea ştampilei (fără semnătură) pe fiecare din fişele de cronometrare
colectivă prezente în dosar. În cazul depistării unor nereguli, acestea se vor consemna în
procesul verbal de lansare.
În momentul lansării, poziția mașinii trebuie să fie vizibilă în pagina de supraveghere
de pe internet și, ulterior, listată și atașată la dosarul concursului. Orice concurs la care poziția
mașinii nu poate fi văzută sau la care se introduc alte coordonate decât cele din programul de
supraveghere GPS nu va putea fi omologat și, în consecință, nu va putea fi folosit în nici un
tip de campionat.
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În cazul în care la locul de lansare sunt mai multe mașini, în program se introduc
coordonatele unei singure mașini și se filmează lansarea pentru confirmarea prezenței
celorlalte mașini.
Art.33. a) În caz de forţă majoră (timp total nefavorabil, maşină defectă etc.), se poate
efectua lansarea din altă localitate, cu aprobarea organizatorului, a C.N.S. (anunţat telefonic şi
apoi în scris) şi bineînteles a conducerii clubului columbofil, care va desemna un delegat
observator al noii localităţi pentru avizarea lansării. Noua localitate va fi consemnată în
procesul verbal de lansare.
b) În cazul în care delegatul-observator nu sosește la lansare din diverse motive, care
nu ţin de culpa organizatorului concursului, confirmarea lansării va fi dată telefonic de
Preşedintele C.N.S. sau, dacă acesta nu poate fi contactat, de către un membru al C.N.S. care
va informa imediat în scris U.C.P.R. despre această lansare. Se va face dovada lansării din
acea localitate cu ajutorul GPS-ului. Se acceptă într-un sezon maxim un caz de acest tip.
c) La schimbarea localității din care se face lansarea, în cazul de forță majoră,
organizatorii vor ține obligatoriu cont ca distanțele noi de zbor să fie încadrate și să respecte
categoriile de distanță aprobate de C.N.S., pentru TOŢI membrii columbofili participanți la un
astfel de concurs.
Capitolul IX
Constatarea porumbeilor
Art.34. a) Constatarea porumbeilor se face numai la crescătoriile columbofililor.
b) Un crescător va participa la o etapă de concurs folosind numai un singur tip de ceas
constatator: fie electronic, fie mecanic. Este interzisă înscrierea porumbeilor și pe fișe de ceas
electronic, și pe fișe de ceas mecanic, chiar dacă porumbeii vor fi constatați folosind numai un
singur tip de ceas.
Art.35. a) Porumbeii clemaţi cu cleme din cauciuc vor fi constataţi în ceasuri
mecanice, în ordinea sosirii în crescătorie. Unei cleme de concurs din cuşeta de pe
circumferinţa discului îi corespunde un marcaj complet de pe banda de hârtie. Fiecare
porumbel participant la concurs trebuie să fie constatat separat.
Dacă posesorul unui ceas mecanic fără clapetă sau capac la disc introduce clema fără
un tub închis sau va introduce mai multe inele (cleme) în aceeaşi gaură, ceasul va fi anulat.
b) Porumbeii clemaţi cu cleme magnetice vor fi înregistraţi electronic, prin trapa
(antena) de la intrare în volieră, în memoria ceasului;
c) Columbofilii care nu posedă ceas constatator, printr-o înţelegere anterioară, introduc
cleme de concurs în ceasurile columbofililor cu care s-au înţeles şi obligatoriu vor fi înscrişi
pe banda ceasului constatator înainte de pornirea acestuia. Constatările făcute în alte ceasuri
decât cele trecute în procesul verbal de sigilare vor fi anulate (excepţie sunt constatările făcute
de columbofilii al căror ceas constatator se defectează în timpul desfăşurării concursului).
d) Dacă ceasul de cronometrare prezintă defecţiuni sau se opreşte şi are deja introduse
cleme de concurs, se poate rupe sigiliul şi deschide, iar clemele se pot introduce pe rând în alt
ceas, cu obligaţia ca banda ceasului defect si ceasul constatator să fie aduse de columbofilul
primitor sau proprietar la comisia de desigilare, anunțând acest lucru; banda respectivă se
ataşează fişei de cronometrare proprii (în caz contrar, se anulează rezultatele etapei respective
la columbofilii în cauză).
Art.36. Ceasurile cu marcaje intermediare care s-au oprit vor fi luate în considerare
dacă au fost prezentate comisiei de desigilare la ora stabilită de organizatori şi s-a efectuat
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obligatoriu marcaj de control intermediar cu introducerea biletului cu inscripţia „Controlul
intermediar”. Aceste bilete vor fi introduse în toate ceasurile participante. Aceste bilete sunt
semnate şi ştampilate de organizatori.
Comisia întocmeşte un tabel în care specifică membrii care au participat la controlul
intermediar.
Art.37. În cazul concursurilor peste 500 km, se poate efectua zilnic un marcaj de
control intermediar, pe cluburi, cu proces verbal (Anexa nr. 8).
În cazul concursurilor de maraton (peste 700 km), porumbeii sosiţi în prima zi de
concurs (ziua în care este înregistrat ca sosit primul porumbel care a participat la concursul
respectiv) vor fi anunţaţi organizatorilor telefonic (Anexa nr. 7).
Anunţarea sosirii porumbeilor se va face în maxim o oră faţă de momentul marcării
acestora în ceasurile de cronometrare. Cluburile îşi rezervă dreptul de a controla sosirile
anunţate de columbofili.
Crescătorii care au mai mulţi porumbei sosiţi în prima zi de concurs îi vor anunţa
numai pe primii doi marcaţi. Neanunţarea telefonică a primilor doi porumbei sosiţi sau
anunţarea tardivă (peste o oră de la sosire) conduce la anularea rezultatelor primilor doi
porumbei ai columbofilului la acel concurs. Se vor anunţa numai porumbeii sosiţi în prima zi
de concurs.
Art.38. În timpul desfăşurării concursurilor, orice participant este obligat să admită
verificarea constatării porumbeilor sosiţi la crescătorie de către delegat sau delegaţii
împuterniciţi pentru verificare de către conducerea Uniunii, clubul organizator, cluburile
participante, sau de către conducerea clubului din care face parte crescătorul.
Pentru aceasta, delegaţii vor prezenta ordinul de deplasare (delegaţie). După verificare,
aceştia vor întocmi un raport minuţios despre cele constatate.
Refuzul primirii delegatului/delegaţilor pentru verificarea constatării porumbeilor
sosiţi conduce la anularea rezultatelor crescătorului şi a porumbeilor pe anul competiţional în
curs.
Art.39. Constatările sunt efectuate la secundă. Dacă constatarea normală a unui
porumbel nu lasă nici o imprimare pe bandă (cadran), acest porumbel va fi clasat cu o secundă
înaintea constatării următoare (care se vede).
Porumbelul sosit fără cip electronic, clemă de concurs nu va fi luat în calcul pentru
concursul respectiv. Dacă etapa depășește 700 km, un astfel de porumbel nu trebuie anunțat
telefonic.
Art. 40. a) Durata maximă a unui concurs este următoarea:
- una zi
- pentru distanţa de 100 km – 300 km;
- două zile - inclusiv ziua lansării pentru distanţe la 300 km - 600 km;
- trei zile
- inclusiv ziua lansării pentru distanţe de 600 km - 700 km;
- patru zile - inclusiv ziua lansării pentru distanţe mai mari de -700 km.
În cazul în care nu se strânge 20% din numărul porumbeilor lansaţi, durata concursului
se va prelungi astfel:
- una zi
- pentru distanța de concurs < 700 km
- 2-3 zile - după caz, pentru distanța de concurs >700 km
În cazul în care, în cadrul aceluiaşi concurs, sunt columbofili care se încadrează în
două intervale diferite, durata maximă de concurs admisă va fi aceea cu distanţa mai mare
valabilă pentru toţi participanții.
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b) Perioada de neutralizare se va stabili în funcţie de apusul şi răsăritul soarelui.
Aceasta reprezintă timpul în care porumbelul călător nu îşi poate continua cursa în mod
normal din cauza întunericului.
Perioada unei zile de concurs va fi deschisă cu 30 de minute înainte de răsăritul
soarelui şi se va închide cu 30 de minute după apusul soarelui.
Pentru un calcul corect se vor utiliza orele fixe ale răsăritului şi apusului soarelui
(informaţii extrase de pe website-urile de specialitate) pentru fiecare judeţ şi concurs în parte.
Pentru ziua lansării (prima zi de concurs), durata maximă de zbor este perioada de
timp care începe odată cu ora de lansare a porumbeilor şi se încheie cu 30 de minute după
apusul soarelui.
Este interzisă lansarea porumbeilor în perioada de neutralizare.
Constatările porumbeilor în timpul perioadei de neutralizare vor fi consemnate ca atare
şi vor apărea în clasament la ora reală a sosirii. Programul de clasamente va calcula viteza
porumbelului ţinând cont de perioada de neutralizare.
Art.41. Distanţele de concurs omologate de C.N.S. al U.C.P.R. reprezintă lungimile
(în metri) de la locul de lansare a porumbeilor la crescătoria fiecărui columbofil participant la
concurs, calculate automat prin program. Coordonatele fiecărui crescător vor fi luate în mod
obligatoriu prin sistemul GPS.
Rezultatele cluburilor care primesc în concurs columbofili care nu sunt în posesia
coordonatelor (măsurate prin GPS) sunt anulate pentru tot sezonul. Această prevedere este
valabilă şi pentru columbofilii care constată porumbeii într-un alt ceas decât cel al cărui
proprietar este.
Capitolul X
Desigilarea ceasurilor
Art.42. a) După perioada de timp alocată desfăşurării concursului sau mai devreme
(dată stabilită de organizatori), columbofilul, având în posesie ceasul constatator mecanic sau
electronic unde a introdus clemele de concurs sau a înregistrat sosirile, se va deplasa la ora
stabilită la centrul desemnat de organizator pentru desigilare. Şi ceilalţi columbofili cu ceasuri
defecte, oprite, fără cleme etc. trebuie să fie prezenţi. La concursurile categoriei I se pot
desigila ceasurile şi în prima zi de concurs.
b) Locul de desigilare trebuie să respecte obligatoriu prezenţa unui număr de 20 de
crescători şi 20 de ceasuri constatatoare.
c) Deţinătorul unui ceas (mecanic sau electronic) trebuie să se asigure în orice moment
dacă ceasul său este în stare bună.
d) Dacă, din diverse motive, un columbofil nu se prezintă cu ceasul la ora controlului
final, ceasul respectiv sigilat va fi adus obligatoriu la locul şi data clemării porumbeilor pentru
următorul concurs, când îl va prezenta comisiei tehnic-sportive spre verificare. După ultimul
concurs, ceasul şi banda vor fi aduse la prima întâlnire la club. Banda ceasului va fi ataşată
fişei de cronometrare corespunzătoare (a concursului anterior). În caz contrar, se anulează
rezultatele anului respectiv la columbofilul in cauză.
e) În cazul în care sistemul electronic de îmbarcare / desigilare se defectează, tehniculsportiv al clubului sau responsabilul centrului de îmbarcare va anunța telefonic (prin SMS) și
apoi în scris Președintele C.N.S. despre acest fapt. Împreună vor stabili modul de îmbarcare
sau desigilare. Decizia luată va fi consemnată într-un proces verbal, semnat descifrabil și
indescifrabil de minim trei columbofili prezenți la eveniment. Procesul verbal de eveniment
va fi obligatoriu anexat dosarului întocmit pentru etapa respectivă.
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f) Înregistrările făcute cu ajutorul ceasurilor electronice este recomandat să se descarce
automat si în programul de clasamente, după ce fișele de sosire ale porumbeilor angajați la
etapa respectivă au fost tipărite prin imprimanta clubului sau a centrului de îmbarcare.
g) Ora la care se va face desigilarea ceasurilor va fi stabilită de comun acord la
îmbarcarea porumbeilor. Columbofilul care nu a fost prezent la îmbarcare sau nu a reținut ora
fixă stabilită pentru desigilare are obligația să se intereseze de aceasta. În caz de forță majoră
(lansare întârziată, defecțiune a mașinii, vreme nefavorabilă care duce la întârzieri mari ale
sosirii porumbeilor etc.), când se face necesară amânarea orei de desigilare a ceasurilor
constatatoare, aceasta va fi adusă obligatoriu la cunoștința membrilor clubului respectiv de
responsabilul tehnic prin SMS.
h) Toți crescătorii au obligația de a participa la concurs cu ceas constatator.
Art.43. Comisia tehnic-sportivă a clubului va verifica, pe rând, fiecare ceas,
integritatea lui, prezenţa sigiliului. Excepţie fac ceasurile electronice. Fiecare ceas verificat
este consemnat în procesul verbal de desigilare (anexa nr. 3). Toate aceste operaţii se fac
înainte de ora stabilită pentru controlul final.
Art.44. a) Preşedintele sau responsabilul tehnic, iar în lipsa acestora o persoană
desemnată, va anunţa cu voce tare ora exactă (a controlului final) după un ceas de mare
precizie (sau ceas atomic), moment în care fiecare columbofil manevrează mecanismul
ceasului-cheie, pârghie, marcând astfel controlul final.
b) După marcaje, fiecare columbofil primeşte fişa de cronometrare colectivă a
porumbeilor proprii şi aşteaptă în continuare desigilarea ceasului.
Art.45. Urmează desigilarea propriu-zisă, care se face publică de către comisiile
tehnic-sportive întocmite în acest sens. Comisia este formată din minimum trei persoane. La
masa de lucru, columbofilul prezintă ceasul sigilat şi fişa de cronometrare colectivă. El va sta
aproape, supraveghind în linişte operaţiile de scoatere a clemelor din ceas şi consemnarea
acestora în fişa de cronometrare. Un membru al comisiei rupe sigiliul ceasului, îl deschide şi,
în funcție de modelul ceasului, extrage cu atenţie mai întâi discul cu cleme, apoi banda de
hârtie imprimată.
Dacă se rupe banda în timpul manipulării ei de către comisia de desigilare, se va face
un proces-verbal în acest sens, iar banda va fi luată în considerare.
Are loc acum o primă verificare a benzii de ceas făcută de al doilea membru al
comisiei, care va urmări:
- însemnările şi ştampilele de la începutul benzii;
- consemnarea numelui și prenumelui columbofilului sau a columbofililor care au
marcat în ceasul respectiv;
- perforarea de control iniţial, care trebuie să fie înainte de marcajul de control
inițial;
- marcajele să fie vizibile – zi, ore, minute, secunde (cadranele ce exprimă acest
lucru);
- marcajul de control final;
- perforarea benzii în momentul deschiderii ceasului, unică, obligatoriu după
bătaia de final.
Apoi se va citi cu atenție primul control final – abaterea de la ora exactă, în plus sau în
minus, trebuie să fie mai mică de 3 minute pentru fiecare 24 ore de funcționare a ceasului
mecanic şi de 30 de secunde la ceasurile electronice pe durata unui concurs. Această regulă se
aplică obligatoriu şi la marcajul de control intermediar, atunci când e cazul.
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În al doilea timp, se va face o verificare simultană încrucişată a marcajelor de pe
bandă, numărul şi ordinea acestora cu ordinea clemelor aflate în cuşete pe circumferinţa
discului (mobilizat din ceas sau rămas în ceas pe o latură a acestuia - după modelul ceasului).
Ceasurile fără capac la disc sau fără clapete la cușete, prevăzute de fabricant, trebuie să
conţină clemele de cauciuc în micile tuburi cu deschiderea în jos. Unei cleme trebuie să-i
corespundă obligatoriu o marcare pe bandă. A se regla ceasurile Junior în acest sens.
În al treilea timp, lucrează toţi membri comisiei, astfel:
1.
Primul extrage, numai în ordine (de la prima clemă la ultima) şi citeşte seriile
clemei;
2.
Al doilea notează, scrie pe bandă, dar în afara cadranelor sau datei imprimate, în
ordinea marcărilor pe bandă ziua, ora, minutul şi secunda marcării
porumbelului, seriile (mare şi mică) a clemei corespunzătoare şi prin dictare sau
citire de pe fişă, trece şi seria inelului matricol al porumbelului sosit (nu va mai
scrie coordonatele sosirii la ceasurile care fac deja acest lucru - exemplu: Junior
sau Benzing Paloma); dacă în ceas au marcat mai mulţi columbofili, se vor
consemna numele și prenumele proprietarului porumbelului;
3.
Un al treilea membru notează pe fișa de cronometrare, în dreptul porumbelului,
ziua, ora, minutul şi secunda sosirii.
Se procedează astfel pentru toate clemele introduse în ceas sau dacă organizatorii, de
comun acord cu columbofilii și clasificatorul, au decis sistarea extragerii clemelor după o
anumită oră (au sosit cca. 25-30% din porumbei), respectându-se această hotărâre. Marcajele
care nu au clemă corespondentă se anulează, se barează - scriind “Anulat” şi numele,
prenumele şi semnătura membrului comisiei.
De asemenea, la sfârşitul benzii se va scrie ora controlului final, care va fi trecută şi pe
fişa colectivă de cronometrare (stânga sus) şi corecţia totală de timp în secunde cu semnul +
(plus) sau - (minus). Apoi se trece obligatoriu de către fiecare membru al comisiei de
desigilare numele, prenumele şi semnătura proprie. De asemenea, membrii comisiei de
desigilare vor semna şi în partea de jos a fişei de cronometrare, în locul rezervat acestui lucru.
În final, banda de ceas pliată gen "armonică" se prinde cu o agrafă de fişa de cronometrare
colectivă proprie şi se înaintează comisiei tehnic-sportive, care va aplica ştampila sau
ştampilele, în afara marcărilor de control final.
Comisia de desigilare obligatoriu va bara, anula rândul porumbeilor nemarcaţi,
neconstatați, nesosiţi la ceas.
Ceasurile electronice computerizate au un regim special la desigilare, dar listarea
sosirii porumbeilor trebuie făcută concomitent cu desigilarea ceasurilor mecanice, dar un mai
devreme de controlul final. Ceasurile desigilate înaintea controlului final vor fi anulate.
Art.46. Operaţiunile de desigilare a unui ceas făcute de 1-2 persoane sunt
neregulamentare. În cazul în care se constată astfel de situaţii, se vor anula rezultatele celor
din comisie şi a crescătorului al cărui ceas este desigilat astfel.
Clemele de concurs vor fi extrase din tambur în ordine şi este cu desăvârşire interzis să
fie extrasă o nouă clemă înainte de terminarea tuturor operaţiunilor pentru clema anterioară.
Art.47. După terminarea desigilării tuturor ceasurilor şi listării sosirilor din ceasurile
electronice, benzile şi fişele acestora, benzile ceasurilor anulate cu fişele corespunzătoare şi
celelalte fişe fără nici o adnotare precum şi listingurile de sosire în ceasurile electronice se vor
transmite clasificatorului pentru întocmirea clasamentelor porumbeilor şi a columbofililor.
Art.48. O bandă de cronometrare trebuie să conţină următoarele elemente:
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a) numele, prenumele şi semnătura membrilor comisiei de sigilare şi desigilare a
ceasurilor, însoţite de ştampila cluburilor aplicate în afara marcărilor de control iniţial
şi control final;
b) perforările de închidere şi deschidere a ceasurilor aflate înainte şi respectiv după
marcările de control iniţial şi final;
c) numerele tipărite pe clema de concurs cu care porumbelul a participat la etapa în
cauză, înscrise cu pastă în dreptul fiecărei marcări pe bandă (în nici un caz pe marcaj);
d) numărul şi anul de fabricaţie al inelului matricol;
e) ziua, ora, minutul şi secunda corespunzătoare fiecărei marcări (aceste date nu se mai
înscriu pe benzile constatatoare care efectuează marcările direct cu cifre, cum este
cazul ceasurilor „Junior”);
f) corecţia de timp în secunde cu semnul + sau -;
g) ziua, ora, minutul şi secunda marcărilor de control iniţial şi de control final.
h) numele şi prenumele participantului (participanţilor) la concurs, denumirea etapei de
concurs şi data desfăşurării acesteia.
Art.49. Comisia tehnic-sportivă a cluburilor anulează rezultatele (clasările
porumbeilor și crescătorului, fără să scoată numericul porumbeilor și al columbofililor din
clasamente) din următoarele cauze:
a) columbofilul nu s-a prezentat cu ceasul constatator la ora stabilită pentru efectuarea
marcării de controlul final şi desigilării, chiar dacă are marcaj de control intermediar.
b) fişa colectivă de cronometrare nu conţine una sau mai multe cerinţe, după cum
urmează: semnătura descifrabilă a columbofilului participant sau a înlocuitorului
acestuia (obligatoriu trebuie să fie membru al clubului columbofil din care face parte
columbofilul titular), numele și prenumele crescătorului, adresa exactă a crescătoriei
columbofilului, seria ceasului, seria porumbelului, sexul (pentru porumbeii maturi),
seria de pe cleme, data concursului, numele clubului, localitatea de lansare, corecţia de
ceas, ştampila, semnătura membrilor din comisia de clemare în dreptul numelui şi
prenumelui scris clar.
c) fişa de cronometrare nu a fost completată corespunzător, conţine modificări, ştersături
şi nu au fost barate locurile goale;
d) marcarea de control iniţial şi final nu s-a făcut la ora, minutul, secunda stabilite,
ţinându-se cont de procesul verbal;
e) banda de cronometrare nu conţine marca de control final;
f) banda de cronometrare nu conține seria ceasului;
g) banda de cronometrare nu este ştampilată la capete şi nu conţine numele, prenumele şi
semnătura comisiei tehnic-sportive de sigilare şi de desigilare a ceasului;
h) în banda de cronometrare se constată mai mult de două perforări;
i) perforările nu sunt înainte de marcajul de control iniţial şi după marcajul de control
final. Se consideră marcaj de control final prima pontare pe bandă la ora stabilită, a
doua pontare e de siguranţă şi nu se ia în discuţie dacă a fost perforată;
j) ceasul de cronometrare a stat înainte de a se bate controlul final sau înainte de
marcajele de control intermediar;
k) la închiderea şi deschiderea ceasurilor nu se perforează banda;
l) refuzul columbofilului numit la cererea responsabilului de centru de a participa la
activitățile columbofile (clemarea porumbeilor, îmbarcarea porumbeilor, desigilarea
ceasurilor etc.);
m) columbofilii care participă la concursuri cu ceasuri constatatoare de tip electronic și a
căror fișă de îmbarcare și fișa de sosire a porumbeilor nu este semnată descifrabil de
columbofilul participant sau de înlocuitorul acestuia (obligatoriu trebuie să fie membru al
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clubului columbofil din care face parte columbofilul titular), care a prezentat porumbeii
pentru îmbarcare sau ceasul pentru desigilare;
n) fișa de sosire pentru ceasurile electronice conține alte serii de inele matricole pentru
porumbei decât fișa de îmbarcare din cadrul aceluiași concurs;
o) ora desigilării înregistrată pe fișa de sosire, în cazul ceasurilor electronice, este mai
devreme de ora consemnată în procesul verbal de desigilare a ceasurilor constatatoare;
p) abateri mai mari de 3 minute pe zi la ceasurile mecanice și 30 secunde la ceasurile
electronice pe toată durata concursului, de la ora exactă, atât la controalele intermediare, cât și
la cele finale;
r) fixarea / pornirea greșită a ceasurilor mecanice (fixarea/pornirea ceasurilor mecanice se
face la oră exactă – exemplu: 20.00,19.00 etc.);
s) setarea greșită a aparatelor electronice, atât la îmbarcare cât și la listarea sosirilor;
t) prezentarea la activitățile columbofile a unui membru în stare de ebrietate, cu generare
de incidente;
Capitolul XI
Corecțiile de timp ale ceasurilor
Art.50. Corecţiile de timp ale ceasului pentru avansuri sau rămânerea în urmă față de
ora oficială se calculează astfel:
- se stabilesc diferenţele de timp (secunde) între ora oficială şi controlul final marcat
de fiecare ceas cronometru. Aceste diferenţe reprezintă corecţia totală (Ct.) pentru fiecare
cronometru;
- se calculează corecţia pentru o oră (Co) de funcţionare de la pornirea ceasurilor
cronometrice împărţind corecţia totală (Ct) la numărul întreg de ore (N) dintre controlul final
şi cel iniţial.
Co = - Ct
n
- se calculează corecţia iniţială (Ci) corespunzătoare fiecărui cronometru până la ora
marcării primului porumbel sosit în concurs. Ci = Ca x Np, în care Np 1 este numărul întreg
de ore la care pornirea ceasurilor la ora înregistrării primului porumbel în concurs;
- în funcţie de durata aproximativă între marcările primului şi ultimului porumbel şi de
mărimea corecţiei pentru o oră, o jumătate de oră sau un sfert de oră se aplică corecţia
definitivă Co;
- în cazul în care la controlul final diferenţele citirilor extreme nu depăşesc un plus sau
minus de două minute, se aplică tuturor porumbeilor de clasificat numai corecţia iniţială a
ceasurilor respective.
- corecţia definitivă pentru fiecare porumbel va apărea atât în fişele de cronometrare,
cât şi într-o coloană a clasamentului porumbeilor.
- diferenţa maximă admisă pentru un cronometru la marcarea de control final faţă de
ora oficială este de 3 minute pentru fiecare 24 de ore la ceasurile mecanice și de 30 secunde
pe durata unui concurs la ceasurile electronice.
Capitolul XII
Clasamentele concursului
Art. 51. Clasificatorii și circuitul documentelor până la omologarea acestora.
Circuitul documentelor până la omologarea acestora.
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1. Întocmirea de către responsabilul tehnic al fiecărui club columbofil a dosarului final
al concursului se va face conform art. 57 din prezentul R.N.S. al U.C.P.R.
2. Dosarul concursului astfel întocmit va fi trimis (cu poșta) clasificatorului de către
responsabilul tehnic al clubului în maxim 2 (două) zile lucrătoare de la încheierea concursului
(desigilare).
3. Odată primite dosarele de către clasificator, acesta are următoarele obligaţii:
a) va introduce și va activa porumbeii înscriși în fișele de start pentru columbofilii
membri ai cluburilor ce-i vor fi arondate;
b) va prelucra și va introduce datele aflate în dosarele de concurs în vederea generării
clasamentelor pentru porumbei și crescători conform R.N.S. al U.C.P.R. în vigoare;
c) va respecta termenul de întocmire a clasamentelor consemnat în prezentul R.N.S. al
U.C.P.R.;
d) va rezolva contestațiile care îi sunt adresate în scris (prin email) referitoare la
omisiune, greşeli de dactilografiere, greşeli de calcul a punctajelor etc.;
e) nu va întocmi clasamente decât pentru înțelegerile scrise între cluburi în vederea
participării la concursurile columbofile întocmite în termenele prevăzute în R.N.S. al
U.C.P.R. și aprobate de C.N.S. (nu sunt valabile înțelegeri scrise/protocoale întocmite în
timpul derulării campionatului columbofil);
f) nu va întocmi clasamente dacă procesul verbal de sigilare / desigilare ceasuri nu este
completat integral, conform anexei nr. 3, ștampilat, semnat descifrabil și indescifrabil de
preşedintele şi tehnicul sportiv al clubului columbofil în cauză;
g) la concursurile de viteză și demifond, fișele de cronometrare ale ceasurilor
mecanice fără porumbei pontați pe banda ceasului vor fi anulate, iar numericul de porumbei și
crescători va fi scos din clasamente;
h) unui clasificator îi este interzis să introducă în concurs numericul de porumbei și
crescători de pe fișele de cronometrare ale ceasurilor mecanice neînsoțite de banda
constatatoare.
4. Clasificarea porumbeilor şi a crescătorilor, precum şi afişarea rezultatelor acestora
pe site-ul U.C.P.R. pentru concursul respectiv se vor face în termen de 7 (șapte) zile
calendaristice de la primirea oficială a dosarului de concurs.
5. Contestaţiile se întocmesc pentru omisiune, greşeli de dactilografiere, greşeli de
calcul a punctajelor şi vor fi adresate în scris (prin mail) clasificatorului şi secretariatului
U.C.P.R. de către columbofilul afectat sau de tehnicul sportiv al clubului. Termenul maxim de
depunere a contestaţiei este de 5 (cinci) zile calendaristice de la afişarea clasamentelor pe siteul U.C.P.R. Contestaţia care nu respectă termenul limită maxim de depunere şi destinatarii
mai sus menţionaţi este lovită de nulitate.
7. După epuizarea termenului de 3 (trei) zile calendaristice pentru soluţionarea a
contestaţiilor şi remediere a deficienţelor adeverite cu ocazia verificării acestora şi după ce
clasificatorul este sigur de finalitatea clasamentului, concursul poate fi definit CONCURS
FINALIZAT, moment din care clasificatorul nu mai poate opera alte modificări în clasament.
8. Din momentul în care concursul este definit CONCURS FINALIZAT, clasificatorul
trimite dosarul prin serviciul de curierat rapid sau prin registratura secretariatului U.C.P.R. la
sediul Uniunii, în 3 (trei) zile calendaristice pentru o verificare finală a omologatorului. Cu
ocazia verificării finale a dosarului de concurs de către omologator, dacă se vor constata
eventuale greşeli şi necesitatea remedierii acestora, ele se vor executa în urma întocmirii unui
raport scris de omologator. Raportul va fi analizat în sedința C.N.S. și hotărârea luată va face
obiectul unui comunicat. Comunicatul C.N.S. va fi transmis prin e-mail atât responsabilului
cu programul de clasamente, cât şi secretariatului U.C.P.R. Responsabilul cu programul de
clasamente va opera modificările menţionate în comunicatul C.N.S. După finalizarea
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ultimelor modificări, concursul poate fi considerat OMOLOGAT și va putea fi centralizat în
cadrul campionatului iar dosarul va fi arhivat la sediul U.C.P.R.
Art.52. Clasamentele se întocmesc pentru 20% din porumbeii participanţi la o etapă
de concurs, iar punctajele de penalitate ale porumbeilor se vor obţine astfel:
- pentru obţinerea punctelor de penalitate ale porumbeilor în campionatul
U.C.P.R. se va aplica următoarea formulă:
a) pentru categoriile I, II, III, IV, V = locul în clasament x 1000 / numărul maxim de
porumbei participanți, care este nelimitat.
Notă: porumbelul cu cel mai scăzut punctaj de penalizare va fi desemnat câştigător.
b) condițiile minime de participare pentru întocmirea unui clasament VALID pentru
porumbei clasa sport și pentru crescătorii acestora în campionatul U.C.P.R. sunt următoarele:
- 250 porumbei;
- 20 crescători;
- 20 ceasuri constatatoare.
Art.53. a) Clasamentele concursului, al porumbeilor şi crescătorilor, se întocmesc
folosind un program creat pe calculator, unic în întreaga Uniune.
b) Ca date generale, iniţiale de lucru, clasificatorul are nevoie de: ora exactă de pornire
a ceasurilor, timpul de la pornire până la lansare, ora de lansare, ora exactă a controlului final,
timpul de funcționare a ceasurilor, numărul zilelor de concurs, durata unei zile de concurs,
totalul porumbeilor angajaţi, numărul de porumbei clasaţi (maximum 20% din cei angajaţi la
concurs), numărul de columbofili participanţi.
c) clasificatorul nu va efectua clasamente la concursurile nominalizate de cluburi în
acest sens înainte de începerea campionatului propriu-zis.
d) clasificatorului îi este interzisă modificarea coordonatelor GPS ale unui crescător
(crescătorii) pe durata întregului sezon competițional (maturi + pui) fără aprobarea C.N.S.
Art.54. a) Clasamentul porumbeilor se întocmeşte în ordinea descrescătoare a
vitezelor medii (exprimate în metri/minut), calculate cu două zecimale, şi pentru maximum
20% (douăzeci) din totalul porumbeilor angajaţi la concurs.
b) Numărul de porumbei luaţi în calcul pentru clasamentul unui concurs va fi numărul
total al porumbeilor cumulat din fişele de îmbarcare ale columbofililor participanţi la acel
concurs. Fișele de cronometrare ale ceasurilor mecanice neînsoțite de banda constatatoare vor
fi anulate, iar numericul de porumbei și crescători va fi scos din clasamente.
Art.55. Din clasamentul concursului trebuie să rezulte:
a) numărul concursului, ora de lansare, localitatea de lansare din procesul verbal tipărit
(1 + 2), inclusiv anexa cu diagrama maşinii, numărul porumbeilor participanţi la concurs pe
cluburi;
b) distanţele de la locul de lansare la crescătoriile de sosire ale porumbeilor (măsurate
prin GPS);
c) numărul porumbeilor clasificaţi, 20% din cei angajaţi în concurs;
d) numărul columbofililor participanţi şi punctajul fiecăruia;
e) ziua, ora, minutul şi secunda primului şi ultimului porumbel sosit în concurs;
f) timpul (în minute) corectat al fiecărui porumbel;
g) locul fiecărui porumbel în clasament în ordinea descrescătoare a vitezei de zbor
(exprimată în metri/minut);
h) numele şi prenumele precum şi clubul columbofil căruia îi aparţine fiecare
porumbel din clasament;
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i) matricolul, contingentul fiecărui porumbel;
j) sexul porumbelului;
k) viteza medie (exprimată în metri/minut) a fiecărui porumbel din clasament;
l) punctajul fiecărui porumbel.
Art.56. După fiecare concurs, cluburile sunt obligate ca în termen de maximum 14 zile
calendaristice de la data trimiterii documentelor către clasificator să afişeze la loc vizibil un
exemplar al clasamentelor concursului. Contestaţiile, în cazul unor greșeli de calcul,
dactilografiere sau omisiune se iau în considerare dacă au fost adresate în scris (prin mail)
clasificatorului şi secretariatului U.C.P.R. de către columbofilul afectat sau de tehnicul sportiv
al clubului, în termen de maximum 5 zile de la data aflării (afișării) rezultatelor. Răspunsul în
scris al clasificatorului sau al comisiei tehnic-sportive organizatoare la contestațiile
columbofililor vizavi de clasamente este obligatoriu. După eventualele corecturi, clasamentele
vor fi semnate de preşedinte şi responsabilul tehnic-sportiv al clubului şi expediate cu
următorul dosar ce urmează să ajungă la clasificator. Acesta, la rândul lui, îl va expedia către
U.C.P.R. pentru a fi ataşat dosarului de concurs aferent.
Capitolul XIII
Dosarul final al concursului
Art.57. Actele concursului vor fi depuse obligatoriu într-un dosar (sau dosare) cu şină.
Dosarul final al concursului va fi întocmit de tehnicul-sportiv al clubului și va cuprinde, în
ordine, următoarele:
1. pagina de gardă (este prima pagina din dosar și trebuie să conțină: denumirea clubului
columbofil, numărul etapei de concurs, denumirea localității din care se face lansarea, data la
care se face lansarea, numărul de porumbei participanți, numărul de crescători participanți,
numărul de telefon al responsabilului tehnic cu care transportatorul, clasificatorul sau
omologatorul poate lua legătura în caz de necesitate). Aceasta va fi ștampilată, semnată
descifrabil și indescifrabil de preşedintele sau tehnicul sportiv al clubului columbofil în
cauză;
2. procesul verbal de sigilare / desigilare ceasuri, completat integral conform anexei nr.
3, ștampilat, semnat descifrabil și indescifrabil de preşedintele şi tehnicul sportiv al clubului
columbofil în cauză;
3. procesul verbal de anunțare a porumbeilor sosiți în prima zi la concursurile peste 700
km (anexa nr. 7), ștampilat, semnat descifrabil și indescifrabil de preşedintele şi tehnicul
sportiv al clubului columbofil în cauză;
4. proces verbal pentru efectuarea marcajului intermediar la concursurile peste 700 km
(anexa nr. 8), ștampilat, semnat descifrabil și indescifrabil de preşedintele şi tehnicul sportiv
al clubului columbofil în cauză;
5. fişele de cronometrare colectivă, în ordine alfabetică, completate conform art. 12 din
prezentul R.N.S. al U.C.P.R. (pentru ceasurile electronice, fișele de cronometrare vor fi
împerecheate, prima va fi lista de sosire și a doua lista de îmbarcare);
6. benzile ceasurilor de cronometrare (chiar şi cele anulate) fiecare la fişa de care
aparţine, pentru a facilita verificarea, completate conform art. 48 din prezentul R.N.S. al
U.C.P.R.;
7. procesul verbal de lansare (clubul organizator);
8. diagrama mijlocului de transport (clubul organizator);
9. alte procese verbale şi acte ţinând de concursul respectiv, posibil abateri şi sancţiuni.
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10. clasamentul porumbeilor (primul clasament valid, conform
următoarea ordine: club, protocol, județ, lansare), semnat descifrabil
clasificatorul clubului columbofil în cauză;
11. clasamentul crescătorilor (primul clasament valid, conform
următoarea ordine: club, protocol, județ, lansare), semnat descifrabil
clasificatorul clubului columbofil în cauză.

art. 52, lit. (b) în
și indescifrabil de
art. 52, lit. (b) în
și indescifrabil de

NOTĂ:
Primul dosar de concurs întocmit pentru fiecare sezon în parte (maturi sau pui) ce
va fi expediat clasificatorului OBLIGATORIU va cuprinde suplimentar:
- planul de zbor şi protocoalele încheiate, aprobate de C.N.S. (anexa nr. 14);
- tabelul nominal cu membrii efectivi ai clubului respectiv şi numărul licenţei de
zbor (anexa nr. 13);
- lista porumbeilor cuplați cu inelele senzor (seriile inelelor matricole cuplate cu
codurile cipurilor de concurs). Orice schimbare de inel senzor (cip) necesită actualizarea
obligatorie a listei, aceasta urmând a fi atașată dosarului de concurs de la etapa
respectivă.
Art.58. ORGANIZATORII
Organizator – club columbofil, asociaţie columbofilă, Comitet Național Sportiv care
răspunde de organizarea concursurilor cu porumbei călători , în raport cu planul de concursuri
avizat de C.N.S. al U.C.P.R. şi prezentul Regulament Național Sportiv (R.N.S.) al
U.C.P.R.
Organizatorii de concursuri columbofile, prin responsabilii tehnici, au obligația de a
transmite către clasificatorii desemnaţi dosarele aferente concursurilor cu porumbeii maturi si
pui, completate conform art. 57 din prezentul R.N.S.
a)
Organizatorii pot lua orice măsură legată de siguranţa concursurilor: reclemare,
numirea unor comisii de reverificare sau comisii de aşteptare a porumbeilor etc.
Deciziile organizatorilor sunt suverane. Nerespectarea lor atrage după sine anularea
etapei sau, după caz, a sezonului competiţional pentru columbofilii sau centrele de
îmbarcare incriminate;
b)
Organizatorul decide fixarea orei de pornire a ceasurilor (controlul inițial), care
va fi aceeaşi pentru toţi columbofilii participanţi la concursul respectiv, dar nu mai
târziu de orele 20:00);
c)
Organizarea tuturor concursurilor se va face în conformitate cu planul de zbor
avizat de C.N.S., cu respectarea prezentului R.N.S., a legilor Statului Român şi a ţărilor
de tranzit sau de pe teritoriul cărora se fac lansări de porumbei;
d)
Organizatorii au dreptul de a efectua controale anunțate sau inopinate, cu
scopul de a verifica sosirile porumbeilor anunţate de orice columbofil membru al
U.C.P.R.
e)
Organizatorii au obligația de a transmite către U.C.P.R. dosarele care însoțesc
mijlocul de transport în două tranșe pentru sezonul de zbor cu maturii (prima tranşă -15
iunie, a doua tranşă - 15 august) și într-o singură tranșă pentru sezonul zbor cu puii (20
octombrie).
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Art. 59. OMOLOGATORII
a) Omologatorul are obligaţia de a respecta şi aplica întocmai prezentul R.N.S. atunci
când omologhează documentaţia concursurilor, denumită în continuare dosare de concurs. În
cazul depistării unor abateri minore și neintenţionate, omologatorul are dreptul de a lua
legătura cu comisia tehnic-sportivă a clubului pentru remedierea acestora;
b) Dosarele se transmit spre omologare cu poşta, iar primitorul acestora va păstra
documentele justificative în momentul primirii dosarelor pentru eventualele contestaţii;
c) Omologatorii au dreptul să solicite organizatorilor de concursuri unsername-ul şi
parola pentru a verifica poziţia maşinii de transport porumbei. Nerespectarea acestei
prevederi de către organizatori atrage cu sine anularea concursului în cauză;
d) Data limită de omologare a dosarelor este 15.09 în cazul sezonului cu porumbeii
maturi, respectiv 30.10 în cazul sezonului cu puii;
e) Omologatorii au obligaţia de a anunţa în scris Președintelui C.N.S. cazurile când
responsabilii cu transmiterea dosarelor întârzie peste termenul limită prevăzut în R.N.S.
expedierea acestora, sub sancţiunea anulării rezultatelor celor care se fac răspunzători de
întârziere;
f) Omologatorii au obligaţia de a sesiza preşedintele C.N.S. despre neomologarea
unui concurs în termen de 5 de zile calendaristice de la primirea dosarului;
g) Omologatorii au obligaţia de a nu omologa dosarele finale de concurs care nu
respectă întocmai prezentul R.N.S. al U.C.P.R.
h) Pentru omologat se vor lua în calcul numai dosarele care au confirmat termenul de
trimitere în intervalul de timp sus menţionat. Dovada recepției dosarelor se va face prin
ştampilă poştală sau alt document de transport oficial justificativ;
i) Omologatorii au obligaţia de a sesiza C.N.S. despre abaterile majore / grave
descoperite în timpul verificării dosarelor, abateri care contravin în mod flagrant prezentului
R.N.S. În caz contrar, omologatorului în cauză i se vor anula rezultatele sportive din anul
respectiv, la porumbei şi crescător.
j) Până la sfârşitul anului competițional, adică sfârşitul lunii septembrie (pentru
concursurile cu maturi şi yearlingi) şi sfârşitul lunii octombrie (pentru concursurile cu puii),
omologatorii vor trimite în scris şi verbal membrilor C.N.S. note despre cele constatate cu
ocazia verificărilor, omologării sau neomologării dosarelor finale. Membrii C.N.S. iau la
cunoştinţă şi votează în consecinţă;
k) După efectuarea întregii proceduri de omologare a rezultatelor, dosarele tuturor
cluburilor columbofile afiliate U.C.P.R. vor fi predate prin registratură secretarului U.C.P.R.
pentru arhivarea acestora la sediul Uniunii. Arhivarea se va face pe o perioadă de 3 ani, după
care dosarele vor fi predate spre casare unei firme specializate.
Capitolul XIV
Rezultate centralizate
Art.60. Odată afişate pe site-ul U.C.P.R. situaţiile centralizatoare (topuri şi norme
finale) pentru fiecare club în parte, fiecare membru columbofil are obligativitatea de a
semnala în scris, el sau tehnicul sportiv al clubului, eventualele probleme în maxim 14 zile de
la data afișării acestor centralizări, conform art. 71 din R.N.S. Sesizarea va fi făcută pe adresa
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de e-mail a U.C.P.R. şi adresată responsabilului de programul de clasamente. Semnalizarea
tardivă a eventualelor probleme este lovită de nulitate.
Centralizarea finală a rezultatelor la:
1.concursurile cu porumbei clasa sport se face pe anul respectiv şi pe ultimii 2, 3 ani
(palmares), pe categorii de concursuri, atât la nivel de porumbei - campionatul porumbeilor
(maturi + yearlingi, yearlingi și pui), cât şi la nivel de columbofili - campionatul
columbofililor.
2. concursurile cu porumbei clasa standard se face în conformitate cu art. 5, alin. (b)
din R.N.S.
Art.61. Expoziţiile Naţionale ale U.C.P.R. se organizează de către C.N.S. cu avizul
Vicepreşedintelui cu probleme tehnic-sportive.
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;
În funcţie de capacitatea sălii, la Expoziţiile Naţionale mai pot participa:
- Cei mai bine clasaţi porumbei la concursurile Derby, organizate de U.C.P.R. (peste
900 km) şi pui (peste 500 km). Se vor premia toate derby-urile organizate de U.C.P.R. la 1 an
și palmares 2, 3, 4 și 5 ani.
- Porumbeii ai unor cluburi sau asociaţii care nu fac parte din U.C.P.R., în calitate de
invitaţi.
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.
Prezentarea la Expoziţie a porumbeilor comunicaţi este OBLIGATORIE.
COMUNICAREA porumbelului şi NEPREZENTAREA acestuia atrage după sine
EXCLUDEREA columbofilului de la participarea cu porumbeii săi la expoziţia următoare şi
neselecţionarea porumbeilor săi în lotul U.C.P.R., chiar dacă aceștia întrunesc punctajele
necesare.
Toţi porumbeii vor primi diplome de participare pentru categoria la care au fost
prezentaţi, cu specificarea locului ocupat în Expoziţie.
Pe diplomele acordate invitaţilor se va face specificarea: Participant la Expoziţia
Naţională a U.C.P.R. în calitate de INVITAT.
Primii 7 porumbei (6 porumbei titulari + 1 rezervă) la fiecare categorie (palmares 2
ani) vor fi selecţionaţi în lotul naţional U.C.P.R.
Lotul naţional se selecţionează numai dintre porumbeii participanţi la Expoziţia
Naţională.
Lotul naţional al U.C.P.R. va fi trecut în Catalogul Expoziţiei, înaintea clasamentelor
naţionale.
Porumbeii din lotul naţional primesc diplome cu inscripţia „LOTUL NAŢIONAL
U.C.P.R.”
Cu avizul C.N.S., cluburile pot organiza Expoziţii locale sau judeţene şi pot acorda
premii porumbeilor expuşi.
Porumbeii prezentaţi în Expoziţia Naţională nu pot fi ridicaţi decât după ora oficială
prevăzută pentru închiderea Expoziţiei. Nici un motiv nu poate fi prezentat pentru încălcarea
acestei prevederi.
Art.62. U.C.P.R. prin C.N.S., sub îndrumarea Vicepreşedintelui tehnic-sportiv şi a
comitetelor sportive ale cluburilor, organizează anual:
A – Campionate de cluburi;
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B – Campionate naţionale U.C.P.R.
Art.63. Atât campionatele de cluburi, cât şi campionatele naţionale vor fi organizate
pentru:
I – Porumbei clasa sport;
II – Columbofili (pentru 2 din primii 5 marcaţi) la toate categoriile;
III – Secţiunea laureat;
IV – Clasamentul cluburilor;
V – Porumbei clasa standard
Art.64. a) Campionatele de cluburi şi naţionale, atât pentru porumbei cât şi pentru
columbofili, se organizează atât pentru rezultatele pe un an, cât şi pentru rezultatele din
ultimii 2, 3 ani.
b) Metoda de calcul a palmaresului este NORMĂ + ACELAȘI TIP DE NORMĂ.

A. Campionatele de cluburi
I. Porumbei clasa sport
Art.65. Clubul columbofil profesionist este reprezentat în statutul U.C.P.R. şi
reprezintă asocierea a cel puţin 20 columbofili care au domiciliul în aceeaşi localitate sau din
mai multe localităţi dislocate la distanţe unanim acceptate de cei care se asociază.
La înfiinţarea unui club columbofil, candidaţii la funcţiile de conducere pentru acel
club trebuie să facă o cerere de intenţie, la care să anexeze un plan de dezvoltare al sportului
columbofil în zonă pentru fiecare compartiment în parte, pe minim patru ani, şi să le depună
spre avizare Consiliului Director al U.C.P.R. și spre aprobare Adunării Generale a U.C.P.R.
Membrii columbofili care au depus cotizaţia U.C.P.R. până la data de 15 noiembrie
formează numărul total de membri care pot fi reprezentaţi în cadrul Adunării Generale a
U.C.P.R. din ianuarie-februarie, anul următor.
Cererea de transfer a unui columbofil, Anexa nr.16, va fi obligatoriu completată,
avizată şi depusă până la data stabilită în prezentul regulament.
Nu pot fi transferabili columbofilii care au datorii financiare, ce pot fi dovedite, către
vechiul club sau care au provocat distrugeri patrimoniului clubului din care au făcut parte.
Perioada de transfer a columbofilior către alt club columbofil sau altă entitate
columbofilă este de la sfârșitul sezonului competițional cu puii până la data de 31 decembrie.
Columbofilul care nu respectă modul și perioada de transfer și care reușește totuși să se
afilieze unui alt club columbofil este suspendat din cadrul U.C.P.R., iar rezultatele obținute în
ultimul an columbofil vor fi anulate.
Transferul se acordă la solicitarea scrisă a columbofilului, având, de regulă, acceptul
cluburilor implicate.
În caz de litigiu (refuz de acordare a transferului), preşedintele va motiva pe solicitarea
de transfer decizia luată, care apoi va fi înaintată C.N.S. Refuzul soluţionării cererii de
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transfer şi aprobarea primită de către columbofil de la noul club stinge litigiul iniţial şi
columbofilul se poate considera transferat.
Anual, preşedintele clubului columbofil va întocmi obligatoriu un tabel cu absolut toţi
membrii columbofili care fac parte din comisiile clubului respectiv (comisia tehnic-sportivă,
comisia juridică de disciplină, arbitraj şi litigii,comisia de cenzori etc.). Fiecare comisie va
avea în componenţă un număr impar de membri şi un minim de trei. Aceştia (membrii) vor
semna respectivul tabel cu semnătura descifrabilă. Tabelul stampilat,astfel completat va fi
semnat de tehnicul sportiv şi preşedintele clubului respectiv, care îl va înainta la secretariatul
U.C.P.R. până în data de 15 aprilie.
Pentru întocmirea clasamentelor generale, în campionatul cluburilor, acestea vor folosi
punctajele obţinute în concursuri numai din clasamentul întocmit pentru clubul respectiv.
În vederea asigurării unui număr corespunzător de membri şi porumbei, cluburile,
numai în situaţiile în care nu mai pot îmbarca şi nu pot întocmi clasamente, pot participa la
alte centre de îmbarcare din zonă, cu respectarea condiţiilor impuse pentru îmbarcare
(conform Art. 15) şi efectuarea clasamentelor (conform Art. 5)
Art.66. Categoriile pentru care cluburile întocmesc clasamente generale proprii sunt
cele adoptate de Adunarea Generală a U.C.P.R.
II. Crescători
Art.67. Clasamentele columbofililor se vor întocmi pentru aceleaşi categorii prevăzute
pentru porumbei, cu respectarea aceloraşi prevederi privind distanţele, numărul de porumbei
şi numărul crescătorilor participanţi.
Punctajul de penalitate al crescătorului la fiecare concurs rezultă din însumarea
punctelor obţinute de cei mai bine clasaţi 2 porumbei din primii 5 trecuţi în fişa de
cronometrare, şi care reprezintă echipa crescătorului la concursul respectiv.
Această prevedere este valabilă pentru toate concursurile, indiferent de categorie.
B. Campionatele U.C.P.R.
I. Porumbei clasa sport
Art.68. Punctajele optime ale porumbeilor pentru întocmirea clasamentelor naţionale
la toate categoriile vor fi obţinute prin însumarea punctelor de penalizare realizate în:
a) clasamentele întocmite pe club;
b) clasamentele întocmite pentru mai multe cluburi asociate (protocol) cu respectarea
prevederilor Art. 6 lit. (c);
c) clasamentele întocmite pentru toţi porumbeii lansaţi din acelaşi loc şi la aceeaşi
oră, din una sau mai multe maşini, se vor realiza pe baza anexei Procesului verbal
de lansare semnat de conducerile cluburilor participante, pentru fiecare concurs în
parte.
Fiecare club va încheia înaintea sezonului de zbor obligatoriu o înţelegere (protocol).
Aceste înţelegeri vor fi date odată cu planurile de zbor şi vor fi avizate de către C.N.S.
II. Crescători
Art.69. a) Clasamentele crescătorilor vor fi întocmite la fiecare normă prin însumarea
punctajelor din clasamentele crescătorilor, şi vor cuprinde obligatoriu:
- numele şi prenumele crescătorului;
- numărul de porumbei angajaţi;
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- numărul de porumbei clasaţi în concurs;
- punctajul crescătorului (suma punctelor de penalitate a celor mai buni 2 porumbei
clasați, din primii 5 înscrişi pe fişa de cronometrare / lista de îmbarcare);
- numărul total de columbofili participanţi (chiar dacă nu au marcat în ceas sau nu au
clasat porumbei, dar au participat la etapa respectivă cu ceas constatator);
- numărul total de porumbei participanţi.
b) La calcularea categoriilor pentru crescători (anexa nr.6 A) se vor lua numai
concursurile zburate pe planul de zbor al clubului. Dacă columbofilul participă la alte
concursuri organizate de alţi organizatori, rezultatele la porumbei pot fi luate în calculul
categoriilor, dar nu pot fi luate în calcul rezultatele la crescători.
Art.70. 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 crescătorului și
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.
Cluburile Columbofile membre U.C.P.R. au libertatea de a-şi premia porumbeii şi
columbofilii, după norme proprii, acest lucru desfăşurându-se într-un cadru organizat la
sediile cluburilor sau în cadrul Expoziţiilor Judeţene.
Art.71. Categoriile campionatului U.C.P.R. pentru care se întocmesc clasamente:
A. CAMPIONATUL PORUMBEILOR
I. Categoria I: 100-400 km
a) Norma VITEZĂ (1 an +Palmares)
Pentru realizarea normei anuale VITEZĂ, se ia în calcul punctajul cumulat de
porumbelul respectiv în fix 5 (cinci) etape de concurs, de tipul Viteză (100-300 km) sau
Viteză-Demifond (300-400 km), la care au participat un număr de minim 20 columbofili, 20
de ceasuri constatatoare şi 250 de porumbei la fiecare etapă de concurs.
Porumbelul trebuie să fi parcurs minimum 750 km cumulaţi în cele cinci etape
necesare realizării normei Viteză.
Punctajul optim al normei Viteză va fi calculat prin însumarea punctajului din fix 5
clasări realizate pe CLUB, PROTOCOL, JUDEŢ sau LANSARE.
Pentru realizarea palmaresului pe 2 (doi) şi 3 (trei) ani este obligatorie îndeplinirea
normei în fiecare an, punctajul total fiind calculat prin cumularea fiecărei norme anuale în
parte (normă + același tip de normă).
Pentru pui norma este identică.
La categoria I se întocmesc clasamente pentru:
- pui
- 1 an
- yearlingi
- 1 an
- maturi + yearlingi
- 1 an
- maturi + yearlingi (palmares) - 2 ani
- yearlingi (palmares)
- 2 ani (pui + yearlingi)
- maturi (palmares)
- 3 ani
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Notă: Punctajul atât pentru maturi cât și pentru yearlingi se va extrage din
clasamentele realizate în comun (numărul total de porumbei maturi și yearling participanți la
o etapă de concurs).
b) Norma AS VITEZĂ (1 an +Palmares)
Pentru realizarea normei anuale AS VITEZĂ, se ia în calcul punctajul cumulat de
porumbelul respectiv în fix 10 (zece) etape de concurs, de tipul Viteză (100-300 km) sau
Viteză-Demifond (300-400 km), la care au participat un număr de minim 20 columbofili, 20
de ceasuri constatatoare şi 250 de porumbei la fiecare etapă de concurs.
Porumbelul trebuie să fi parcurs minimum 1500 km cumulaţi în cele zece etape
necesare realizării normei AS Viteză.
Punctajul optim al normei AS Viteză va fi calculat prin însumarea punctajului din fix
10 clasări realizate pe CLUB, PROTOCOL, JUDEŢ sau LANSARE.
Pentru realizarea palmaresului pe 2 (doi) şi 3 (trei) ani este obligatorie îndeplinirea
normei în fiecare an, punctajul total fiind calculat prin cumularea fiecărei norme anuale în
parte (normă + același tip de normă).
Pentru pui norma este identică.
La categoria I se întocmesc clasamente pentru:
- pui
- 1 an
- yearlingi
- 1 an
- maturi + yearlingi
- 1 an
- yearlingi (palmares)
- 2 ani (pui + yearlingi)
- maturi + yearlingi (palmares) - 2 ani (pui + yearlingi)
- maturi (palmares)
- 3 ani
Notă: Punctajul atât pentru maturi cât si pentru yearlingi se va extrage din
clasamentele realizate în comun (numărul total de porumbei maturi și yearling participanți la
o etapă de concurs).
II. Categoria a II-a: 300-600 km
a) Norma DEMIFOND (1 an +Palmares)
Pentru realizarea normei anuale DEMIFOND, se ia în calcul punctajul cumulat de
porumbelul respectiv în fix 4 (patru) etape de concurs, de tipul Viteză-Demifond (300-400
km), Demifond (400-500 km) sau Demifond-Fond (500-600 km).
NOTĂ:
Punctajul pentru etape de tipul Viteză-Demifond, Demifond sau Demifond-Fond (cu
distanţe cuprinse între 300 şi 600 km) va fi extras din clasamente columbofile întocmite
pentru etapa de concurs la care au participat un număr de minim 20 columbofili, 20 de
ceasuri constatatoare şi 250 de porumbei.
Porumbelul trebuie să fi parcurs minimum 1200 km cumulaţi în cele patru etape
necesare realizării normei Demifond.
Punctajul optim al normei Demifond va fi calculat prin însumarea punctajului din fix 4
clasări realizate pe CLUB, PROTOCOL, JUDEŢ sau LANSARE.
Pentru realizarea palmaresului pe 2 (doi) şi 3 (trei) ani este obligatorie îndeplinirea
normei în fiecare an, punctajul total fiind calculat prin cumularea fiecărei norme anuale în
parte (normă + acelaşi tip de normă).
Pentru pui norma este identică.

31

CONFORM CU ORIGINALUL

La categoria a II-a se întocmesc clasamente pentru:
- pui
- 1 an
- yearlingi
- 1 an
- maturi + yearlingi
- 1 an
- maturi + yearlingi (palmares) - 2 ani
- yearlingi (palmares)
- 2 ani (pui + yearlingi)
- maturi (palmares)
- 3 ani
Notă: Punctajul atât pentru maturi cât şi pentru yearlingi se va extrage din
clasamentele realizate în comun (numărul total de porumbei maturi și yearlingi participanți la
o etapă de concurs).
b) Norma AS DEMIFOND (1 an +Palmares)
Pentru realizarea normei anuale AS DEMIFOND, se ia în calcul punctajul cumulat de
porumbelul respectiv în fix 8 (opt) etape de concurs, de tipul Viteză-Demifond (300-400 km),
Demifond (400-500 km) sau Demifond-Fond (500-600 km).

NOTĂ: Punctajul pentru etape de tipul Viteză-Demifond, Demifond sau Demifond-Fond va
fi extras din clasamente columbofile întocmite pentru etapa de concurs la care au participat un
număr de minim 20 columbofili, 20 de ceasuri constatatoare şi 250 de porumbei.
Porumbelul trebuie să fi parcurs minimum 2400 km cumulaţi în cele opt etape
necesare realizării normei AS Demifond.
Punctajul optim al normei AS Demifond va fi calculat prin însumarea punctajului din
fix 8 clasări realizate pe CLUB, PROTOCOL, JUDEŢ sau LANSARE.
Pentru realizarea palmaresului pe 2 (doi) şi 3 (trei) ani este obligatorie îndeplinirea
normei în fiecare an, punctajul total fiind calculat prin cumularea fiecărei norme anuale în
parte (normă + acelaşi tip de normă).
La categoria a II-a se întocmesc clasamente pentru:
- maturi
- 1 an
- yearlingi
- 1 an
- maturi (palmares)
- 2 ani
- maturi (palmares)
- 3 ani
Notă: Punctajul atât pentru maturi cât şi pentru yearlingi se va extrage din
clasamentele realizate în comun (numărul total de porumbei maturi și yearling participanți la
o etapă de concurs).
III. Categoria a III-a: > 500 km - FOND
a) Norma FOND (1 an +Palmares)
Pentru realizarea normei anuale FOND, se ia în calcul punctajul cumulat de
porumbelul respectiv în fix 3 (trei) etape de concurs, de tipul Demifond-Fond (500-600 km),
Fond (500-700 km), Maraton (700-900 km) sau Maraton Extrem (peste 900 km).
NOTĂ:
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Punctajul pentru etape de tipul Demifond-Fond (500-600 km), Fond (500-700 km),
Maraton (700-900 km) sau Maraton Extrem (peste 900 km) va fi extras din clasamente
columbofile întocmite pentru etapa de concurs la care au participat un număr de minimum 20
columbofili, 20 de ceasuri constatatoare şi 250 de porumbei.
Porumbelul trebuie să fi parcurs minimum 1650 km pentru porumbeii maturi şi
minimum 1500 km pentru pui (în anul naşterii porumbelului).
Concursurile se vor desfăşura pe distanţe > 500 km.
Obligatoriu minim o etapă va avea un parcurs < 700 km.
Punctajul optim al normei Fond va fi calculat prin însumarea punctajului din fix 3
clasări realizate pe CLUB, PROTOCOL, JUDEŢ sau LANSARE.
Pentru realizarea palmaresului pe 2 (doi) şi 3 (trei) ani este obligatorie îndeplinirea
normei în fiecare an, punctajul total fiind calculat prin cumularea fiecărei norme anuale în
parte (normă + acelaşi tip de normă).
La categoria a III-a se întocmesc clasamente pentru:
- pui
- 1 an
- yearlingi
- 1 an
- maturi + yearlingi
- 1 an
- maturi + yearlingi (palmares) - 2 ani
- yearlingi (palmares)
- 2 ani (pui + yearlingi)
- maturi (palmares)
- 3 ani
Notă: Punctajul atât pentru maturi cât şi pentru yearlingi se va extrage din
clasamentele realizate în comun (numărul total de porumbei maturi și yearling participanți la
o etapă de concurs).
b) Norma AS FOND (1 an +Palmares)
Pentru realizarea normei anuale AS FOND, se ia în calcul punctajul cumulat de
porumbelul respectiv în fix 5 (cinci) etape de concurs, de tipul Demifond-Fond (500-600 km),
Fond (500-700 km), Maraton (700-900 km) sau Maraton Extrem (peste 900 km).
NOTĂ:
Punctajul pentru etape de tipul Demifond-Fond (500-600 km), Fond (500-700 km),
Maraton (700-900 km) sau Maraton Extrem (peste 900 km) va fi extras din clasamente
columbofile întocmite pentru etapa de concurs la care au participat un număr de minimum 20
columbofili, 20 de ceasuri constatatoare şi 250 de porumbei.
Porumbelul trebuie să fi parcurs minimum 2500 km cumulaţi în cele cinci etape
necesare realizării normei AS Fond.
Concursurile se vor desfăşura pe distanțe > 500 km.
Punctajul optim al normei AS Fond va fi calculat prin însumarea punctajului din fix 5
clasări realizate pe CLUB, PROTOCOL, JUDEŢ sau LANSARE.
Pentru realizarea palmaresului pe 2 (doi) şi 3 (trei) ani este obligatorie îndeplinirea
normei în fiecare an, punctajul total fiind calculat prin cumularea fiecărei norme anuale în
parte (normă + acelaşi tip de normă).
La categoria a III-a se întocmesc clasamente pentru:
- yearlingi
- 1 an
- maturi
- 1 an
- maturi + yearlingi (palmares) - 2 ani
- maturi (palmares)
- 3 ani
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Notă: Punctajul atât pentru maturi cât şi pentru yearlingi se va extrage din
clasamentele realizate în comun (numărul total de porumbei maturi și yearling participanți la
o etapă de concurs).
IV. Categoria a IV-a: ALLROUND
a) Norma GENERAL (1 an +Palmares)
Pentru realizarea normei anuale GENERAL, se ia în calcul punctajul cumulat de
porumbelul respectiv în fix 6 (şase) etape de concurs, după cum urmează:
 2 etape de tipul viteză (100-300 km) sau viteză-demifond (300-400 km),
 2 etape de tipul demifond (300-400 km), demifond (400-500 km) sau demifondfond (500-600 km),
 1 etapă de tipul demifond-fond, fond, maraton sau maraton extrem (>500 km)
 1 etapă la alegere (varianta optimă, exceptând cele 5 etape enunțate anterior).
Porumbelul trebuie să fi parcurs minimum 1750 km cumulaţi în cele şase etape necesare
realizării normei General.
NOTĂ:
Punctajul pentru etape de tipul Viteză, Viteză-Demifond, Demifond, Demifond-Fond,
Fond, Maraton, Maraton Extrem va fi extras din clasamente columbofile întocmite pentru
etapa de concurs la care au participat un număr de minimum 20 columbofili, 20 de ceasuri
constatatoare şi 250 de porumbei.
Punctajul optim al normei General va fi calculat prin însumarea punctajului din fix 6
clasări realizate pe CLUB, PROTOCOL, JUDEŢ sau LANSARE.
Pentru realizarea palmaresului pe 2 (doi) şi 3 (trei) ani este obligatorie îndeplinirea
normei în fiecare an, punctajul total fiind calculat prin cumularea fiecărei norme anuale în
parte (normă + acelaşi tip de normă).
Pentru pui norma este identică.
La categoria a IV-a (GENERAL) se întocmesc clasamente pentru:
- pui
- 1 an
- yearlingi
- 1 an
- maturi + yearlingi
- 1 an
- maturi + yearlingi (palmares) - 2 ani
- yearlingi (palmares)
- 2 ani (pui+yearlingi)
- maturi (palmares)
- 3 ani
Notă: Punctajul atât pentru maturi cât şi pentru yearlingi se va extrage din
clasamentele realizate în comun (numărul total de porumbei maturi și yearling participanți la
o etapă de concurs).
b) Norma AS (1 an +Palmares)
La realizarea normei anuale a unui porumbel pentru categoria AS, se ia în calcul
punctajul cumulat de porumbelul respectiv în minim 8 (opt) şi maxim 15 (cincisprezece) etape
de concurs, de tipul Viteză (100-300 km), Viteză-Demifond (300-400 km), Demifond (400500 km), Demifond-Fond (500-600), Fond (600-700 km), Maraton(700-900 km) sau Maraton
Extrem (peste 900 km).
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NOTĂ:
Punctajul pentru etape de tipul Viteză (100-300 km), Viteză-Demifond (300-400 km),
Demifond (400-500 km), Demifond-Fond (500-600), Fond (600-700 km), Maraton(700-900
km) sau Maraton Extrem (peste 900 km) va fi extras din clasamente columbofile întocmite
pentru etapa de concurs la care au participat un număr de minimum 20 columbofili, 20 de
ceasuri constatatoare şi 250 de porumbei.
Porumbelul trebuie să fi parcurs minimum 3000 km cumulaţi în minimum 8 (opt)
etape de concurs necesare realizării normei AS. Obligatoriu 1 (una) etapă de concurs va fi de
tipul Demifond-Fond, Fond, Maraton sau Maraton Extrem.
Clasamentul se va realiza după numărul de clasări realizate. La numărul egal de
clasări, punctajul realizat va face diferenţa.
Punctajul optim al normei AS va fi calculat prin însumarea punctajului din maximul
de clasări realizate pe CLUB, PROTOCOL, JUDEŢ sau LANSARE.
Pentru realizarea palmaresului pe 2 (doi) şi 3 (trei) ani este obligatorie îndeplinirea
normei în fiecare an, punctajul total fiind calculat prin cumularea fiecărei norme anuale în
parte (normă + acelaşi tip de normă).
La categoria a IV-a (AS) se întocmesc clasamente pentru:
- yearlingi
- 1 an
- maturi + yearlingi - 1 an
- maturi (palmares) - 2 și 3 ani
Notă: Punctajul atât pentru maturi cât şi pentru yearlingi se va extrage din
clasamentele realizate în comun (numărul total de porumbei maturi și yearling participanți la
o etapă de concurs).
c) Norma AS SUPER (1 an +Palmares)
Pentru realizarea normei anuale AS SUPER, se ia în calcul punctajul cumulat de
porumbelul care realizează următoarele categorii:
1. Viteză (100-400 km),
2. Demifond (300-600 km),
3. >500 km(Fond, AS Maraton, AS Maraton UCPR, AS Maraton Extrem, AS Super Maraton
Extrem).
4. General (100-1000+ km).
NOTĂ:
Punctajul pentru etape de tipul Viteză (100-300 km), Viteză-Demifond (300-400 km),
Demifond (400-500 km), Demifond-Fond (500-600), Fond (600-700 km), Maraton(700-900
km) sau Maraton Extrem (peste 900 km) va fi extras din clasamente columbofile întocmite
pentru etapa de concurs la care au participat un număr de minimum 20 columbofili, 20 de
ceasuri constatatoare şi 250 de porumbei.
Punctajul optim al normei AS Super va fi calculat prin însumarea punctajului celor 4
categorii mai sus amintite.
Pentru realizarea palmaresului pe 2 (doi) şi 3 (trei) ani este obligatorie îndeplinirea
normei în fiecare an, punctajul total fiind calculat prin cumularea fiecărei norme anuale în
parte (normă + acelaşi tip de normă).
La categoria a IV-a (AS SUPER) se întocmesc clasamente pentru:
- yearlingi
- 1 an
- maturi + yearlingi - 1 an
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- maturi (palmares) - 2 și 3 ani
Notă: Punctajul atât pentru maturi cât şi pentru yearlingi se va extrage din
clasamentele realizate în comun (numărul total de porumbei maturi și yearling participanți la
o etapă de concurs).
d) Norma RECORD (1 an +Palmares)
Pentru realizarea normei anuale RECORD, porumbelul trebuie să fi clasat minimum
5000 km, numărul maxim de kilometri clasaţi fiind criteriul de departajare. Acesta este
primul criteriu de departajare.
În cazul în care numărul maxim de kilometri clasaţi este identic (lucru aproape
imposibil), departajarea a doi sau mai mulţi porumbei se va face în funcţie de numărul de
clasări realizate. Porumbelul cu cele mai multe clasări va fi desemnat câştigător. Acesta este
al doilea criteriu de departajare.
În cazul în care numărul de kilometri și clasări este identic, departajarea se va face în
funcție de punctaj. Porumbelul cu cel mai scăzut punctaj va fi desemnat câștigător.
NOTĂ:
Punctajul pentru etape de tipul Viteză (100-300 km), Viteză-Demifond (300-400 km),
Demifond (400-500 km), Demifond-Fond (500-600), Fond (600-700 km), Maraton (700-900
km) sau Maraton Extrem (peste 900 km) va fi extras din clasamente columbofile întocmite
pentru etapa de concurs la care au participat un număr de minimum 20 columbofili, 20 de
ceasuri constatatoare şi 250 de porumbei.
Punctajul optim al normei RECORD va fi calculat prin însumarea punctajului din
clasări realizate pe CLUB, PROTOCOL, JUDEŢ sau LANSARE.
Pentru realizarea palmaresului pe 2 (doi) şi 3 (trei) ani este obligatorie îndeplinirea
normei în fiecare an, punctajul total fiind calculat prin cumularea fiecărei norme anuale în
parte (normă + acelaşi tip de normă).
La categoria a IV-a (RECORD) se întocmesc clasamente pentru:
- yearlingi
- 1 an
- maturi + yearlingi - 1 an
- maturi (palmares) - 2 și 3 ani
Notă: Punctajul atât pentru maturi cât şi pentru yearlingi se va extrage din
clasamentele realizate în comun (numărul total de porumbei maturi și yearling participanți la
o etapă de concurs).
V. Categoria a V-a: MARATON >700 km
a) Norma MARATON (1 an +Palmares)
Pentru realizarea normei anuale MARATON, se ia în calcul punctajul cumulat de
porumbelul respectiv în fix 2 (două) etape de concurs, de tipul Maraton (700-900 km) sau
Maraton Extrem (peste 900 km), la care au participat un număr de minim 50 columbofili, 50
de ceasuri constatatoare şi 250 de porumbei la fiecare etapă de concurs.
Porumbelul trebuie să fi parcurs minimum 1500 km cumulaţi în cele două etape
necesare realizării normei Maraton.
Concursurile se vor desfăşura pe distanţe >700 km.
Obligatoriu minim o etapă va avea un parcurs > 800 km.
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Punctajul optim al normei Maraton va fi calculat prin însumarea punctajului din fix 2
clasări realizate pe CLUB, PROTOCOL, JUDEŢ sau LANSARE.
Pentru realizarea palmaresului pe 2 (doi) şi 3 (trei) ani este obligatorie îndeplinirea
normei în fiecare an, punctajul total fiind calculat prin cumularea fiecărei norme anuale în
parte (normă + acelaşi tip de normă).
La categoria a V-a (MARATON) se întocmesc clasamente pentru:
- yearlingi
- 1 an
- maturi + yearlingi - 1 an
- maturi (palmares) - 2 și 3 ani
Notă: Punctajul atât pentru maturi cât şi pentru yearlingi se va extrage din
clasamentele realizate în comun (numărul total de porumbei maturi și yearling participanți la
o etapă de concurs).
b) Norma AS MARATON (1 an +Palmares)
Pentru realizarea normei anuale AS MARATON, se ia în calcul punctajul cumulat de
porumbelul respectiv în fix 3 (trei) etape de concurs, de tipul Maraton (700-900 km) sau
Maraton Extrem (peste 900 km), la care au participat un număr de minimum 50 columbofili,
50 de ceasuri constatatoare şi 250 de porumbei la fiecare etapă de concurs.
Porumbelul trebuie să fi parcurs minimum 2200 km cumulaţi în cele trei etape
necesare realizării normei AS Maraton.
Concursurile se vor desfăşura pe distanţe >700 km.
Obligatoriu minim o etapă va avea un parcurs >800 km.
Punctajul optim al normei AS Maraton va fi calculat prin însumarea punctajului din
fix 3 clasări realizate pe CLUB, PROTOCOL, JUDEŢ sau LANSARE.
Pentru realizarea palmaresului pe 2 (doi) şi 3 (trei) ani este obligatorie îndeplinirea
normei în fiecare an, punctajul total fiind calculat prin cumularea fiecărei norme anuale în
parte (normă + acelaşi tip de normă).
La categoria a V-a (AS MARATON) se întocmesc clasamente pentru:
- yearlingi
- 1 an
- maturi + yearlingi - 1 an
- maturi (palmares) - 2 și 3 ani
Notă: Punctajul atât pentru maturi cât şi pentru yearlingi se va extrage din
clasamentele realizate în comun (numărul total de porumbei maturi și yearling participanți la
o etapă de concurs).
c) Norma MARATON U.C.P.R. (1 an +Palmares)
Pentru realizarea normei anuale MARATON U.C.P.R., se ia în calcul punctajul
cumulat de porumbelul respectiv în fix 2 (două) etape de concurs, de tipul Maraton (între 800900 km) sau Maraton Extrem (peste 900 km), la care au participat un număr de minimum 50
columbofili, 50 de ceasuri constatatoare şi 250 de porumbei la fiecare etapă de concurs.
Porumbelul trebuie să fi parcurs minimum 1700 km cumulaţi în cele două etape
necesare realizării normei Maraton U.C.P.R. Obligatoriu una dintre cele două etape de
maraton va fi etapa Derby U.C.P.R.
Concursurile se vor desfăşura pe distanţe >800 km.
Obligatoriu minim o etapă va avea un parcurs >900 km.
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Punctajul optim al normei Maraton U.C.P.R. va fi calculat prin însumarea
punctajului din fix 2 clasări realizate pe CLUB, PROTOCOL, JUDEŢ sau LANSARE.
Pentru realizarea palmaresului pe 2 (doi) şi 3 (trei) ani este obligatorie îndeplinirea
normei în fiecare an, punctajul total fiind calculat prin cumularea fiecărei norme anuale în
parte (normă + acelaşi tip de normă).
La categoria a V-a (MARATON U.C.P.R.) se întocmesc clasamente pentru:
- yearlingi
- 1 an
- maturi + yearlingi - 1 an
- maturi (palmares) - 2 și 3 ani
Notă: Punctajul atât pentru maturi cât şi pentru yearlingi se va extrage din
clasamentele realizate în comun (numărul total de porumbei maturi și yearling participanți la
o etapă de concurs).
d) Norma AS MARATON U.C.P.R. (1 an +Palmares)
Pentru realizarea normei anuale AS MARATON U.C.P.R., se ia în calcul punctajul
cumulat de porumbelul respectiv în fix 3 (trei) etape de concurs, de tipul Maraton (între 800900 km) sau Maraton Extrem (peste 900 km), la care au participat un număr de minim 50
columbofili, 50 de ceasuri constatatoare şi 250 de porumbei la fiecare etapă de concurs.
Porumbelul trebuie să fi parcurs minimum 2500 km cumulaţi în cele trei etape
necesare realizării normei AS Maraton U.C.P.R.. Obligatoriu una dintre cele trei etape de
maraton va fi etapa Derby U.C.P.R.
Concursurile se vor desfăşura pe distanţe >800 km.
Obligatoriu minim o etapă va avea un parcurs >900 km.
Punctajul optim al normei AS Maraton U.C.P.R. va fi calculat prin însumarea
punctajului din fix 3 clasări realizate pe CLUB, PROTOCOL, JUDEŢ sau LANSARE.
Pentru realizarea palmaresului pe 2 (doi) şi 3 (trei) ani este obligatorie îndeplinirea
normei în fiecare an, punctajul total fiind calculat prin cumularea fiecărei norme anuale în
parte (normă + acelaşi tip de normă).
La categoria a V-a (AS MARATON U.C.P.R.) se întocmesc clasamente pentru:
- yearlingi
- 1 an
- maturi + yearlingi - 1 an
- maturi (palmares) - 2 și 3 ani
Notă: Punctajul atât pentru maturi cât şi pentru yearlingi se va extrage din
clasamentele realizate în comun (numărul total de porumbei maturi și yearling participanți la
o etapă de concurs).
e) Norma MARATON EXTREM (1 an +Palmares)
Pentru realizarea normei anuale MARATON EXTREM, se ia în calcul punctajul
cumulat de porumbelul respectiv în fix 2 (două) etape de concurs, de tipul Maraton Extrem
(peste 900 km), la care au participat un număr de minimum 50 columbofili, 50 de ceasuri
constatatoare şi 250 de porumbei la fiecare etapă de concurs.
Porumbelul trebuie să fi parcurs minimum 1900 km cumulaţi în cele două etape
necesare realizării normei Maraton Extrem.
Concursurile se vor desfăşura pe distanţe >900 km.
Obligatoriu minim o etapă va avea un parcurs >1000 km.
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Punctajul optim al normei Maraton Extrem va fi calculat prin însumarea punctajului
din fix 2 clasări realizate pe CLUB, PROTOCOL, JUDEŢ sau LANSARE.
Pentru realizarea palmaresului pe 2 (doi) şi 3 (trei) ani este obligatorie îndeplinirea
normei în fiecare an, punctajul total fiind calculat prin cumularea fiecărei norme anuale în
parte (normă + acelaşi tip de normă).
La categoria a V-a (MARATON EXTREM) se întocmesc clasamente pentru:
- yearlingi
- 1 an
- maturi + yearlingi - 1 an
- maturi (palmares) - 2 și 3 ani
Notă: Punctajul atât pentru maturi cât şi pentru yearlingi se va extrage din
clasamentele realizate în comun (numărul total de porumbei maturi și yearling participanți la
o etapă de concurs).
f) Norma AS MARATON EXTREM (1 an +Palmares)
Pentru realizarea normei anuale AS MARATON EXTREM, se ia în calcul punctajul
cumulat de porumbelul respectiv în fix 3 (trei) etape de concurs, de tipul Maraton Extrem
(peste 900 km), la care au participat un număr de minimum 50 columbofili, 50 de ceasuri
constatatoare şi 250 de porumbei la fiecare etapă de concurs.
Porumbelul trebuie să fi parcurs minimum 2800 km cumulaţi în cele trei etape
necesare realizării normei AS Maraton Extrem.
Concursurile se vor desfăşura pe distanţe >900 km.
Obligatoriu minim o etapă va avea un parcurs >1000 km.
Punctajul optim al normei AS Maraton Extrem va fi calculat prin însumarea
punctajului din fix 3 clasări realizate pe CLUB, PROTOCOL, JUDEŢ sau LANSARE.
Pentru realizarea palmaresului pe 2 (doi) şi 3 (trei) ani este obligatorie îndeplinirea
normei în fiecare an, punctajul total fiind calculat prin cumularea fiecărei norme anuale în
parte (normă + acelaşi tip de normă).
La categoria a V-a (AS MARATON EXTREM) se întocmesc clasamente pentru:
- yearlingi
- 1 an
- maturi + yearlingi - 1 an
- maturi (palmares) - 2 și 3 ani
Notă: Punctajul atât pentru maturi cât şi pentru yearlingi se va extrage din
clasamentele realizate în comun (numărul total de porumbei maturi și yearling participanți la
o etapă de concurs).
g) Norma SUPER MARATON EXTREM (1 an +Palmares)
Pentru realizarea normei anuale SUPER MARATON EXTREM, se ia în calcul
punctajul cumulat de porumbelul respectiv în fix 2 (două) etape de concurs, de tipul Maraton
Extrem, la care au participat un număr de minimum 50 columbofili, 50 de ceasuri
constatatoare şi 250 de porumbei la fiecare etapă de concurs.
Porumbelul trebuie să fi parcurs minimum 2000 km cumulaţi în cele două etape
necesare realizării normei SUPER Maraton Extrem.
Concursurile se vor desfăşura pe distanţe de minimum 1000 km.
Punctajul optim al normei SUPER Maraton Extrem va fi calculat prin însumarea
punctajului din fix 2 clasări realizate pe CLUB, PROTOCOL, JUDEŢ sau LANSARE.
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Pentru realizarea palmaresului pe 2 (doi) şi 3 (trei) ani este obligatorie îndeplinirea
normei în fiecare an, punctajul total fiind calculat prin cumularea fiecărei norme anuale în
parte (normă + acelaşi tip de normă).
La categoria a V-a (SUPER MARATON EXTREM) se întocmesc clasamente pentru:
- yearlingi
- 1 an
- maturi + yearlingi - 1 an
- maturi (palmares) - 2 și 3 ani
Notă: Punctajul atât pentru maturi cât şi pentru yearlingi se va extrage din
clasamentele realizate în comun (numărul total de porumbei maturi și yearling participanți la
o etapă de concurs).
h) Norma AS SUPER MARATON EXTREM (1 an +Palmares)
Pentru realizarea normei anuale AS SUPER MARATON EXTREM, se ia în calcul
punctajul cumulat de porumbelul respectiv în fix 3 (trei) etape de concurs, de tipul Maraton
Extrem (peste 900 km), la care au participat un număr de minimum 50 columbofili, 50 de
ceasuri constatatoare şi 250 de porumbei la fiecare etapă de concurs.
Porumbelul trebuie să fi parcurs minimum 3000 km cumulaţi în cele trei etape
necesare realizării normei AS SUPER Maraton Extrem.
Concursurile se vor desfăşura pe distanţe de minimum 1000 km.
Punctajul optim al normei AS SUPER Maraton Extrem va fi calculat prin însumarea
punctajului din fix 3 clasări realizate pe CLUB, PROTOCOL, JUDEŢ sau LANSARE.
Pentru realizarea palmaresului pe 2 (doi) şi 3 (trei) ani este obligatorie îndeplinirea
normei în fiecare an, punctajul total fiind calculat prin cumularea fiecărei norme anuale în
parte (normă + acelaşi tip de normă).
La categoria a V-a (AS SUPER MARATON EXTREM) se întocmesc clasamente
pentru:
- yearlingi
- 1 an
- maturi + yearlingi - 1 an
- maturi (palmares) - 2 și 3 ani
Notă: Punctajul atât pentru maturi cât şi pentru yearlingi se va extrage din
clasamentele realizate în comun (numărul total de porumbei maturi și yearling participanți la
o etapă de concurs).
Pentru obţinerea punctelor de penalitate ale porumbeilor în campionatul U.C.P.R. se
va aplica următoarea formulă:
a) pentru categoriile I, II, III, IV, V = locul în clasament x 1000 / numărul maxim de
porumbei participanți, care este nelimitat.
Notă: porumbelul cu cel mai scăzut punctaj de penalizare va fi desemnat câştigător.
B. CAMPIONATUL CRESCĂTORILOR DE PORUMBEI (AL COLUMBOFILILOR)
a) CAMPIONATUL U.C.P.R. AL CRESCĂTORILOR DE PORUMBEI
Pentru campionatul U.C.P.R. al crescătorilor, clasamentele se vor întocmi pe aceleaşi
criterii prevăzute pentru campionatul porumbeilor, cu respectarea aceloraşi prevederi legate

40

CONFORM CU ORIGINALUL
de distanţe, numărul de porumbei şi crescători participanţi, numărul de ceasuri constatatoare
prezente etc. (conform prevederilor art. 69 înainte enunțat);
Punctajul crescătorului la o etapă de concurs reprezintă suma punctelor de penalitate a
celor mai buni 2 porumbei clasați din primii 5 înscrişi pe fişa de cronometrare / lista de
îmbarcare;
Clasamentele pentru acest tip de campionat se întocmesc pentru toate normele
prevăzute în prezentul R.N.S.
b) CRESCĂTORUL PROFESIONIST U.C.P.R. LAUREAT AL SEZONULUI
Clasamentele se realizează prin însumarea punctelor de penalitate a celor mai buni 3
porumbei ai unui crescător la aceeaşi normă în anul competiţional respectiv.
Se întocmesc clasamente la următoarele norme:
1. pentru porumbeii maturi şi yearlingi:
- Viteză
- AS Viteză
- Demifond
- AS Demifond
- Fond
- AS Fond
- General
- AS
- AS Super
- Record
- Maraton
- AS Maraton
- Maraton U.C.P.R.
- AS Maraton U.C.P.R.
- Extrem Maraton
- AS Extrem Maraton
- Super Maraton Extrem
- AS Super Maraton Extrem
2. pentru pui:
- Viteză
- AS Viteză
- Demifond
- General
- Fond
NOTĂ:
- pentru norma AS, clasamentul se va realiza prin însumarea numărului maxim de
clasări realizate de primi 3 porumbei ai fiecărui crescător. În cazul în care numărul maxim de
clasări este identic, departajarea a doi sau mai mulţi crescători se va face în funcţie de
punctajul însumat al primilor 3 porumbei ai fiecărui crescător. Crescătorul cu cel mai mic
punctaj va fi desemnat câştigător.
- pentru norma Record, clasamentul se va realiza după numărul maxim de kilometri
clasaţi de primii 3 porumbei ai fiecărui crescător. În cazul în care numărul maxim de
kilometri clasaţi este identic (lucru aproape imposibil), departajarea a doi sau mai mulţi
crescători se va face în funcţie de numărul de clasări realizate de primi 3 porumbei ai fiecărui
crescător. Crescătorul cu cele mai multe clasări va fi desemnat câştigător.
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c) CRESCĂTORUL U.C.P.R. PROFESIONIST AL SEZONULUI
Clasamentele se realizează prin însumarea punctelor de penalitate ale primilor
porumbei ai unui crescător la aceeaşi normă în anul competiţional respectiv, după cum
urmează:
1. pentru sezonul de concursuri cu porumbeii maturi şi yearlingi:
- Viteză
15 porumbei
- AS Viteză
10 porumbei
- Demifond
15 porumbei
- AS Demifond
5 porumbei
- Fond
10 porumbei
- AS Fond
5 porumbei
- General
10 porumbei
- AS
5 porumbei
- AS Super
5 porumbei
- Record
5 porumbei
- Maraton
10 porumbei
- AS Maraton
5 porumbei
- Maraton U.C.P.R
10 porumbei
- AS Maraton U.C.P.R
5 porumbei
- Maraton Extrem
5 porumbei
- AS Maraton Extrem
5 porumbei
- Super Maraton Extrem
5 porumbei
- AS Super Maraton Extrem 5 porumbei
NOTĂ:
- pentru norma AS, clasamentul se va realiza prin însumarea numărului maxim de
clasări realizate de primi 5 porumbei ai fiecărui crescător. În cazul în care numărul maxim
de clasări este identic, departajarea a doi sau mai mulţi crescători se va face în funcţie de
punctajul însumat al primilor 5 porumbei ai fiecărui crescător. Crescătorul cu cel mai mic
punctaj va fi desemnat câştigător.
- pentru norma Record, clasamentul se va realiza după numărul maxim de kilometri
clasaţi de primii 5 porumbei ai fiecărui crescător. În cazul în care numărul maxim de
kilometri clasaţi este identic (lucru aproape imposibil), departajarea a doi sau mai mulţi
crescători se va face în funcţie de numărul de clasări realizate de primi 5 porumbei ai fiecărui
crescător. Crescătorul cu cele mai multe clasări va fi desemnat câştigător.
2. pentru sezonul de concursuri cu puii:
- Viteză
- AS Viteză
- Demifond
- General
- Fond

10 porumbei
5 porumbei
5 porumbei
5 porumbei
5 porumbei

Se premiază un singur crescător pentru fiecare categorie.
C. CAMPIONATUL CLUBURILOR
Clasamentul se realizează prin însumarea punctelor de penalitate a celor mai buni 3
porumbei ai clubului la fiecare categorie (numai porumbei cu palmares pe ultimii doi ani).
Se întocmesc clasamente pentru aceleaşi norme prevăzute la LAUREAT.
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Art. 72. Criteriile sportiv-columbofile de participare la Olimpiada F.C.I.
CLASA SPORT
* în doi ani
Distanțe
A

de la 100 la 400 km

10

250

20

Număr
minim de
kilometri
1.500

B

de la 300 la 600 km

8

250

20

2.800

1/5

C

peste 500 km

6

250

20

3.300

1/5

D

ALLROUND
de la 100 la 400 km
de la 300 la 600 km
peste 500 km

11 clasări
între 3 și 5
între 2 și 6
între 1 și 3

250
250
250

20
20
20

3.500

1/5
1/5
1/5

250

50

-

1/5

E

MARATON >700 km


Număr de
concursuri

Porumbei
participanți

Crescători
participanți

4 clasări
în 2 ani

Clasări
1/5

FORMULA DE CALCUL A COEFICIENTULUI (PUNCTAJULUI):

Categoriile A, B, C, D, F, G & H = poziția în clasament x 1.000
numărul de porumbei angajați (max. 5000)
Notă: porumbelul cu cel mai mic punctaj de penalizare va fi desemnat câștigător.
Categoria E = poziția în clasament x 1.000
numărul de porumbei angajați (fără limită de numeric)
Notă: porumbelul cu cel mai mic punctaj de penalizare va fi desemnat câștigător.
CLASA STANDARD


ACORDAREA PUNCTAJULUI

1. Impresia generală
8
8.25
8.50 8.75
Cap, ochi, expresivitate (condiția
fizică)
2. Osatura generală
8
8.25
8.50 8.75
Osul sternului, coccis (furca)
3. Forma și forța spatelui,
17 17.25 17.50 17.75 18
18.25 18.50 18.75
crupa
4. Echilibrul, armonia sistemului 27 27.25 27.50 17.75 28
28.25 28.50 28.75
muscular
5. Aripi și coadă
27 27.25 27.50 17.75 28
28.25 28.50 28.75
Calitatea penajului
90
Pentru fiecare porumbel, cel mai mare și cel mai mic punctaj acordat de către cei 5 arbitri va fi
eliminat.
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Proceduri de departajare în caz de egalitate:
6. Clasamentul INDIVIDUAL:

• Se adună punctajele de la itemii 3, 4 și 5 și cel mai mare punctaj total
astfel obținut va desemna câștigătorul.
• Porumbelul cu cel mai mare punctaj la itemul 5 este câștigător.
• Porumbelul cu cel mai mare punctaj la itemul 4 este câștigător.
• Porumbelul cu cel mai mare punctaj la itemul 3 este câștigător.
• Arbitrii decid câștigătorul după propriile evaluări.
Primii 3 porumbei în clasamentul individual (MASCUL sau FEMELĂ) vor primi
un trofeu.
7. Clasamentul FEDERAȚIILOR:

Clasamentul la categoria standard al federațiilor constă în cumularea punctajului a
14 porumbei ai fiecărei țări participante.


COMISIA DE ARBITRI: 5 arbitri pentru MASCULI și 5 arbitri pentru FEMELE.
Va avea loc o întrunire de informare a ARBITRILOR chiar înainte de începerea
arbitrării porumbeilor.



DISPOZIȚII GENERALE
- Anonimatul complet al porumbeilor va fi asigurat de către federația organizatoare.
- Verificarea rezultatelor va fi întreprinsă de către federația organizatoare a
Olimpiadei.
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PARTEA A II-A
EXPOZIȚII COLUMBOFILE, DISTINCȚII
Art.73. Documentele ce vor fi înaintate de către conducerea tehnic-sportivă a
cluburilor către C.N.S. în vederea verificării rezultatelor omologate sunt următoarele:
- Clasamentele generale ale porumbeilor pe norme în anul respectiv.
- Clasamentele generale ale porumbeilor clubului pe categorii – palmares (ultimii 2, 3 ani).
- Clasamentele generale pe categorii cu punctajele crescătorilor (punctajul însumat al
primilor 2 porumbei clasați din primii 5 înscrişi pe fişa de cronometrare / lista de îmbarcare)
în anul respectiv.
- Clasamentele generale pe categorii cu punctajele crescătorilor (punctajul însumat al primilor
2 porumbei clasați din primii 5 înscrişi pe fişa de cronometrare / lista de îmbarcare) –
palmares (ultimii 2, 3 ani).
Clasamentul CRESCĂTORUL PROFESIONIST U.C.P.R LAUREAT AL SEZONULUI
Clasamentul CRESCĂTORUL PROFESIONIST U.C.P.R. AL SEZONULUI
- Clasamentul CLUBULUI.
Termen de trimitere a documentelor:
01.10 – maturi
01.11 – pui.
Art.74. Documentele verificate și omologate de C.N.S. vor fi înaintate
vicepreşedintelui cu probleme tehnic-sportive în vederea întocmirii clasamentelor naţionale
ale U.C.P.R.
Termen de trimitere a documentelor:
05.10 - maturi;
05.11 - pui.
Art.75. Documentele ce se înaintează vicepreşedintelui cu probleme tehnic-sportiv al
U.C.P.R. de către cluburi, în vederea pregătirii expoziţiei naţionale, care presupune:
- Completarea catalogului Expoziţiei;
- Completarea FIŞELOR DE EXPOZIŢIE;
- Stabilirea LOTULUI NAŢIONAL;
- Completarea diplomelor;
- Inscripţionarea cupelor ce vor fi decernate.
Documente:
Tabel nominal cu porumbeii clubului propuşi să participe în cadrul expoziţiei – cu
specificarea OBLIGATORIE a categoriei la care sunt prezentaţi, cu semnătura crescătorului şi
punctajul realizat (Anexa nr. 9).
Termen de primire: cel puţin 30 zile înainte de prezentarea porumbeilor pentru
organizarea expoziţiei.
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TITLURI NAŢIONALE U.C.P.R.
Art. 76. MAESTRU EMERIT al sportului columbofil profesionist.
Condiţii:
- cel puţin 5 ani vechime neîntreruptă în U.C.P.R., în afara anului în curs.
- participarea cu porumbei la ultimele 5 ediţii ale Expoziţiei Naţionale, în afara anului
în curs.
- cel puţin 2 premii naţionale (porumbei sau crescători) – în primele 3 locuri la orice
categorie (excepţie făcând categoria standard), în afara anului în curs.
- cel puţin 2 porumbei selecţionaţi în lotul naţional al U.C.P.R., în afara anului în curs.
- cel puţin 1 porumbel participant la Expoziţia Balcanică, în afara anului în curs
(excepţie făcând categoria standard).
Art. 77. MAESTRU al sportului columbofil profesionist.
Condiţii:
- cel puţin 3 ani vechime neîntreruptă în U.C.P.R., în afara anului în curs.
- participare cu porumbei la ultimele 3 ediţii ale Expoziţiei Naţionale a U.C.P.R., în
afara anului în curs.
- cel puţin un premiu naţional (porumbei sau crescători) în primii 3, la orice categorie
(excepţie făcând categoria standard), în afara anului în curs.
- cel puţin un porumbel selecţionat în lotul naţional U.C.P.R., în afara anului în curs.
Titlurile vor fi însoţite de o plachetă pe care vor fi inscripţionate numele şi prenumele
titularului şi vor fi decernate în cadru festiv, de regulă în cadrul festivităţii de premiere a
Expoziţiei Naţionale.
Cluburile afiliate la U.C.P.R. vor monitoriza, la cererea columbofiliilor care
îndeplinesc condiţiile, şi vor face propuneri nominale, semnate de preşedintele clubului şi
responsabilul tehnic (cu ştampila clubului) în urma verificărilor şi le vor înainta la sediul
U.C.P.R. cu cel puţin 30 zile înainte de data Expoziţiei Naţionale. Se va răspunde concret la
fiecare cerinţă prevăzută.
Propunerea se va face conform anexei nr. 12, cererile trimise în alt format decât cele
din anexă NU VOR FI LUATE ÎN CONSIDERARE.
NOTĂ: Titlul de maestru emerit sau maestru al sportului columbofil se acordă pentru
întreaga carieră sportivă. Dacă s-a concurat în tandem, se va acorda fiecărui membru
columbofil câte o plachetă, care va fi inscripţionată cu numele şi prenumele fiecăruia dintre
cei doi, şi nu cu numele tandemului. În cazul în care un membru columbofil întruneşte
cumulativ condiţiile de decernare a titlului de maestru emerit sau maestru al sportului
columbofil, însă pe parcursul carierei sale a concurat şi în tandem iar în prezent concurează
singur, i se acordă placheta respectivă cu numele şi prenumele lui inscripţionate pe aceasta.
Art.78. Toate expoziţiile columbofile la nivel de club, judeţene, naţionale se
organizează după perioada concursurilor, de obicei în lunile de iarnă, în fiecare an.
Art.79. Participarea porumbeilor în expoziții se face în ordinea valorică a punctajului
pe categorii de distanţă pentru porumbeii de sport, a valorii arbitrajelor pentru porumbeii de
„standard”, în funcţie de capacitatea sălilor şi alte criterii stabilite de organizatori.
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Art.80. a) Expoziţiile naţionale pentru porumbei maturi şi pui, în funcţie de rezultatele
obţinute pe 1, 2 sau 3 ani - clasa SPORT şi clasa STANDARD, se organizează de către
U.C.P.R. şi cluburi.
b) Numărul de porumbei participanţi la expoziţia naţională va fi stabilit de către
vicepreședintele cu probleme tehnic-sportive, având în vedere distribuirea de principiu din
anexa nr.4.
c) Un porumbel poate participa la expoziţia naţională în cadrul normei alese de
crescător, chiar dacă porumbelul a realizat mai multe norme în campionatul U.C.P.R.
d) Pentru porumbelul anunţat dar neprezentat în expoziţie, organizatorii vor percepe o
taxă de imputare de 200 RON proprietarului porumbelului respectiv, care va fi achitată de
delegat, la prezentarea celorlalte păsări, sau cel mai târziu până la sfârşitul anului (31.12). În
cazul achitării în termenul stabilit, se anulează prevederile art. 61, al. 5.
Art. 81. În ziua dinaintea deschiderii oficiale, comisia Corpului Naţional de Arbitri va
arbitra toţi porumbeii de la clasa Standard dar şi porumbeii de la clasa Sport, care în doi ani au
realizat baremurile de kilometri ceruţi de F.C.I. ale clasei standard. Rezultatul arbitrărilor va
apărea într-o fişă volantă în timpul expoziţiei, anexă la Catalog, şi care va fi publicată pe siteul Uniunii. Rezultatele obţinute la clasa standard nu pot fi folosite de crescător în vederea
obţinerii titlurilor de maestru şi maestru emerit.
PARTEA A III-A
SESIZĂRI, ABATERI, SANCȚIUNI
Art.82. a) Orice membru columbofil, indiferent de funcţia pe care o ocupă la nivel de
club, asociaţie judeţeană, federaţie (mai multe judeţe) sau uniune este obligat să respecte
întocmai prevederile prezentului Regulament.
b) Sesizări cu privire la abateri de la articolele prezentului R.N.S. trebuie făcute,
obligatoriu, de orice membru columbofil, imediat după observarea sau aflarea faptului în sine,
atât verbal cât şi în scris. Ele se vor adresa, în principal, organizatorilor de concursuri la nivel
de club, Uniune, comisiilor de disciplină de la aceste nivele dar şi omologatorilor, membrilor
C.N.S., membrilor comisiei de disciplină şi litigii a U.C.P.R. sau membrilor Comitetului
Director al U.C.P.R.
c) C.N.S. poate delega un observator la orice centru de îmbarcare, în cazul în care
există suspiciuni de fraudă. Dacă acesta nu este primit, se vor anula rezultatele clubului pentru
anul competiţional, iar preşedintele şi responsabilul tehnic-sportiv vor fi suspendaţi ei,
crescătoria şi porumbeii.
Art.83. Când a fost descoperită o fraudă şi s-a întocmit proces verbal în acest sens sau
a apărut un litigiu pe acte, pe documente, acestea trebuie păstrate de către comisia de
disciplină care a dispus în cauză, deoarece hotărârea respectivă poate fi atacată la nivelele
superioare de organizare a sportului columbofil din U.C.P.R. Comisia de disciplină nu are
dreptul să elibereze părților în litigiu documentele cauzei.
Art.84. a) Comisia de disciplină şi litigii a U.C.P.R. își desfăşoară activitatea
independent de celelalte comisii şi comitete de conducere a U.C.P.R. Orice intervenţie este
interzisă. Orice hotărâre de anulare a unor rezultate sau excludere dispusă de comisiile de
disciplină la nivel inferior care nu este acceptată, trebuie anunţată Comisiei de Disciplină şi
Litigii a U.C.P.R. cu documentaţia respectivă, în copie, care va reanaliza cauza (în prezența
părților, dacă este necesar) şi va lua hotărârea definitivă.
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b) Oricare membru columbofil, asociaţie sau club columbofil afiliate la U.C.P.R. pot face
obiectul unor sancţiuni disciplinare, urmare a încălcării normelor statutare sau regulamentelor
U.C.P.R., prin care se aduc daune de orice fel Uniunii şi/sau celorlalte cluburi şi asociaţii
afiliate, astfel:
- Avertisment scris;
- Anularea rezultatelor sportive la nivel personal, al comisiilor tehnice sau întregului club,
pentru un concurs sau pentru întreg anul competițional;
- Suspendarea dreptului de organizare sau participare la concursuri (individual, conducerea
clubului sau întreg clubul) pentru o perioadă de 1-5 ani;
- excluderea din activitatea sportiv-columbofilă a U.C.P.R., de către Adunarea Generală.
Art.85. Acţiuni interzise sub sancţiunea de „ANULARE REZULTATE”
porumbei şi columbofil:
1. SANCȚIUNEA DE ANULARE A REZULTATELOR UNEI ETAPE PENTRU
UN COLUMBOFIL ŞI PORUMBEII SĂI PARTICIPANŢI LA CONCURS ÎN CAZUL
UNEIA SAU MAI MULTORA DINTRE URMĂTOARELE ABATERI:
- refuzul columbofilului numit la cererea responsabilului de centru de a participa la
activitățile columbofile specifice (clemarea porumbeilor, îmbarcarea porumbeilor, desigilarea
ceasurilor etc.);
- columbofililor cu ceasuri oprite, benzi rupte, defecte etc. sau care bănuiesc că nu vor
clasa nici un porumbel, care nu s-au prezentat la controlul final şi nici la concursul următor
sau la prima întâlnire a clubului după ultimul concurs cu ceasul sigilat (o singură dată);
- neprezentarea cu ceasul constatator la locul și ora stabilite pentru marcările de
control inițial sau control final;
- fișa colectivă de cronometrare pentru columbofilii care participa la concursuri cu
ceasuri constatatoare de tip mecanic care nu a fost semnată descifrabil obligatoriu de
columbofilul participant sau de persoana care a prezentat porumbeii pentru îmbarcare;
- columbofililor care participă la concursuri cu ceasuri constatatoare de tip electronic
şi a căror fișă de îmbarcare și fișă de sosire a porumbeilor nu este semnată descifrabil de
columbofilul participant sau de persoana care a prezentat porumbeii pentru îmbarcare sau
ceasul pentru desigilare;
- fișa de sosire pentru ceasurile electronice în care apar alte serii de inele matricole
pentru porumbei decât pe fișele de îmbarcare din cadrul aceluiași concurs;
- ora desigilării înregistrată pe fișa de sosire, în cazul ceasurilor electronice, este mai
devreme de ora consemnată în procesul verbal de desigilare a ceasurilor constatatoare;
- banda care nu este perforată sau conține perforări între controlul inițial și final,
inclusiv;
- ceas de cronometrare oprit (excepție fac situațiile în care ceasurile au control
intermediar regulamentar efectuat);
- ceas de cronometrare desigilat;
- abateri mai mari de 3 minute pe zi la ceasurile mecanice si 30 secunde pe toată durata
concursului la ceasurile electronice, de la ora exactă, atât la controalele intermediare, cât și la
cele finale;
- fixarea / pornirea greșită a ceasurilor mecanice (fixarea/pornirea cesurilor mecanice
se face la oră exactă – exemplu: 20.00,19.00 etc.);
- setarea greșită a aparatelor electronice, atât la îmbarcare cât și la listarea sosirilor;
- prezentarea la activitățile columbofile a unui membru în stare de ebrietate, cu
generare de incidente.
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2. SANCȚIUNEA DE ANULARE A ETAPEI PENTRU RESPONSABILUL DE
CENTRU DE ÎMBARCARE, ÎN CAZUL UNEIA SAU MAI MULTORA DINTRE
URMĂTOARELOR ABATERI:
- nesigilarea mijlocului de transport după îmbarcare;
- nerespectarea numărului de porumbei pe metru pătrat la îmbarcarea acestora în
boxele mașinii de transport (fără acordul majorităţii cluburilor participante).
3. SANCȚIUNEA DE ANULARE A ETAPEI PENTRU RESPONSABILUL
TEHNIC AL CENTRULUI DE ÎMBARCARE, ÎN CAZUL UNEIA SAU MAI
MULTORA DINTRE URMĂTOARELE ABATERI:
- necompletarea tuturor rubricilor din procesul verbal de sigilare-desigilare ceasuri;
- întocmirea incompletă a dosarelor de concurs;
- banda sau fișa de cronometrare sunt completate necorespunzător, conținând
modificări, ștersături, completări, neînsoțită de semnătura columbofilului participant la
concurs sau înlocuitorul acestuia și care, trecută cu vederea, ajunge în concurs și la
omologator;
- banda sau fișa de cronometrare unde corecția de timp nu se încadrează în intervalul
de +/- 3 minute în 24 de ore nu este anulată și, trecută cu vederea, ajunge la clasificator sau la
omologator;
- lista de sosire unde corecția de timp nu se încadrează în intervalul de +/- 30 secunde
în 24 ore pentru cesurile electronice nu este anulată și, trecută cu vederea, ajunge la
clasificator sau la omologator;
- ora desigilării înregistrată pe fișa de sosire în cazul ceasurilor electronice este mai
devreme de ora consemnată în procesul verbal de desigilare a ceasurilor constatatoare.
- când se face necesară amânarea orei de desigilare a ceasurilor constatatoare, stabilită
iniţial, iar aceasta nu este adusă la cunoștința membrilor clubului respectiv de responsabilul
tehnic prin SMS.
4. SANCȚIUNEA DE ANULARE A ETAPEI PENTRU COMISIA DE
ÎMBARCARE SAU DESIGILARE, ÎN CAZUL UNEIA SAU MAI MULTORA
DINTRE URMĂTOARELE ABATERI:
- îmbarcarea porumbeilor la concursuri fără inel de concurs, fără clema de concurs sau
cip, a porumbeilor vizibil bolnavi, a puilor la concursurile cu maturii;
- primirea porumbeilor la concursuri clemați de acasă sau clemarea porumbeilor de
proprietarul lor, atât în cazul concurenților cu ceasuri mecanice, cât și al celor cu ceasuri
electronice;
- clemarea porumbeilor unui columbofil cu aceleași cleme de la alt concurs (serie
întreagă, nu atunci unde din amestec apar câteva); fac excepție clemele electromagnetice care
sunt permanente;
- necompletarea individuală cu semnătura descifrabilă și indescifrabilă a fișelor de
concurs de către membrii comisiilor de îmbarcare / desigilare;
- necompletarea individuală cu semnătura descifrabilă și indescifrabilă a fișelor de
concurs de către membrii columbofili participanți la îmbarcare / desigilare sau de înlocuitorii
acestora;
- banda sau fișa de cronometrare sunt completate necorespunzător, conținând
modificări, ștersături, completări, neînsoțită de semnătura columbofilului participant la
concurs sau înlocuitorul acestuia și care, trecută cu vederea, ajunge în concurs și la
omologator;
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- banda sau fișa de cronometrare unde corecția de timp nu se încadrează în intervalul
de +/- 3 minute în 24 de ore pentru ceasurile mecanice nu este anulată și, trecută cu vederea,
ajunge la clasificator sau la omologator;
- lista de sosire unde corecția de timp nu se încadrează în intervalul de +/- 30 secunde
în 24 ore pentru ceasurile electronice nu este anulată și, trecută cu vederea, ajunge la
clasificator sau la omologator;
- ora desigilării înregistrată pe fișa de sosire în cazul ceasurilor electronice este mai
devreme de ora consemnată în procesul verbal de desigilare a ceasurilor constatatoare.
5. SANCȚIUNEA DE ANULARE A REZULTATELOR DIN ANUL
COMPETIŢIONAL PENTRU UN COLUMBOFIL, ÎN CAZUL UNEIA SAU MAI
MULTORA DINTRE URMĂTOARELE ABATERI:
- angajarea unuia sau a mai multor porumbei maturi la mai multe etape de concurs
decât numărul maxim (15) prevăzut de prezentul R.N.S.
- angajarea unuia sau a mai multor pui de porumbel la mai multe etape de concurs
decât numărul maxim (10) prevăzut de prezentul R.N.S.
- angajarea unuia sau a mai multor porumbei în afara listei de start va antrena anularea
rezultatelor crescătorului proprietar, atât la porumbei cât şi la crescător, pe anul în curs.
Excepţie fac porumbeii crescătorului care, după o perioadă de timp, s-au întors acasă (pierduţi
în anii anteriori). În acest sens, OBLIGATORIU se va prezenta şi FISA de START din anul în
care porumbelul s-a pierdut;
- columbofililor cu ceasuri oprite, benzi rupte, defecte etc. sau care bănuiesc că nu vor
clasa nici un porumbel, dacă nu s-au prezentat la controlul final şi nici la concursul următor
sau la prima întâlnire a clubului după ultimul concurs cu ceasul sigilat, în mod repetat (de
două sau mai multe ori).
- nerespectarea perioadei de transfer pentru columbofili, stabilită în prezentul R.N.S. al
U.C.P.R.
- nerespectarea amplasării trapelor (antenelor) în interiorul crescătoriei, astfel încât
porumbeii să fie marcați în interiorul crescătoriei;
NOTĂ:
În cazul aplicării sancţiunii de „ANULARE REZULTATE”, se vor anula
rezultatele (clasările) porumbeilor şi crescătorului (fără să se scoată numericul
porumbeilor şi columbofililor din clasamente).
Art.86. Acţiuni interzise sub sancţiunea de „SUSPENDARE
ACTIVITATEA COLUMBOFILĂ” a columbofilului şi porumbeilor:

DIN

1. SANCȚIUNILE DE SUSPENDARE DIN ACTIVITATEA COLUMBOFILĂ
TIMP DE 1 (UN) AN A COLUMBOFILULUI ȘI COORDONATELOR CRESCĂTORIEI, INCLUSIV SUSPENDAREA COORDONATELOR CE DELIMITEAZĂ
O RAZĂ DE 1000 M ÎN JURUL ACTUALULUI PUNCT DE AMPLASARE A
CRESCĂTORIEI, ÎN CAZUL UNEIA SAU MAI MULTORA DINTRE
URMĂTOARELE ABATERI:
- neprimirea delegațiilor și neprezentarea ceasului de cronometrare comisiei de control
la domiciliu;
- neprezentarea primului (primilor) porumbei întorși din concursul care face obiectul
deplasării delegației la crescătorul în cauză;
- deținerea / utilizarea pentru operaţiunile de cipare a porumbeilor premergătoare
concursurilor oficiale de către un columbofil afiliat U.C.P.R. a unei unități de club proprie,
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fără acordul conducerii clubului și avizul responsabilului de zonă desemnat de C.N.S. pe o
cerere scrisă, pe care o va solicita persoana în cauză. Un exemplar al cererii astfel întocmite
va fi adresat secretariatului U.C.P.R. până la data de 15.04.
2. SANCȚIUNILE DE SUSPENDARE DIN ACTIVITATEA COLUMBOFILĂ
PENTRU O PERIOADĂ DE 5 (CINCI) ANI A COLUMBOFILULUI ȘI COORDONATELOR CRESCĂTORIEI, INCLUSIV SUSPENDAREA COORDONATELOR CE
DELIMITEAZĂ O RAZĂ DE 1000 M ÎN JURUL ACTUALULUI PUNCT DE
AMPLASARE A CRESCĂTORIEI, ÎN CAZUL UNEIA SAU MAI MULTORA
DINTRE URMĂTOARELE ABATERI:
- furturi de cleme sau cipuri;
- furturi de porumbei în timpul îmbarcării, în timpul transportului, în timpul
expozițiilor columbofile sau din crescătorii;
- deținerea de instalații în scopul prinderii porumbeilor;
- generarea de incidente, jigniri, aducerea de acuzaţii fără prezentarea de probe
concrete (inclusiv reclamaţiile care nu se confirmă) fată de colegii columbofili.
- manifestarea unui comportament violent sau acțiuni care conduc la violențe fizice
desfășurate la sediul centrului de îmbarcare, clubului, asociației îndreptate împotriva unui alt
membru columbofil sau a unei terțe persoane implicate în organizarea evenimentului sau
invitată să participe la respectivul eveniment;
- crescătorul nu poate dovedi prezenţa porumbeilor deja înregistraţi în ceasul /
ceasurile constatatoare;
- în cazul unui control inopinat la crescătoria columbofilului, acesta prezintă ceasul
constatator desigilat;
- fraudarea concursurilor prin orice alte mijloace;
- distrugerea patrimoniului clubului, asociației, Uniunii etc.;
- sustragerea patrimoniului clubului.
3. SANCȚIUNILE DE SUSPENDARE DIN ACTIVITATEA COLUMBOFILĂ
PENTRU O PERIOADĂ DE 5 (CINCI) ANI A COMISIEI DE ÎMBARCARE ȘI A
RESPONSABILULUI TEHNIC AL CENTRULUI DE ÎMBARCARE, INCLUSIV
SUSPENDAREA COORDONATELOR CRESCĂTORIEI ȘI A COORDONATELOR
CE DELIMITEAZĂ O RAZĂ DE 1000 M ÎN JURUL ACTUALULUI PUNCT DE
AMPLASARE A CRESCĂTORIEI CELOR MAI SUS MENȚIONAȚI, ÎN CAZUL
URMĂTOAREI ABATERI:
- înscrierea în fals a unui porumbel/porumbei și/sau crescător/crescători la un concurs
oficial (întocmire de fișe de îmbarcare porumbei fictive).
- înscrierea în fals a unui porumbel la un concurs oficial, purtător al unei cleme de
concurs (cauciuc) pentru ceas mecanic cu alte serii de numere inscripţionate faţă de cele
completate în fişa de cronometrare.
4. SANCȚIUNILE DE SUSPENDARE DIN ACTIVITATEA COLUMBOFILĂ
PENTRU O PERIOADĂ DE 5 (CINCI) ANI A CLASIFICATORULUI, ÎN CAZUL ÎN
CARE ESTE ŞI COLUMBOFIL EFECTIV, ȘI A COORDONATELOR CRESCĂTORIEI SALE, INCLUSIV SUSPENDAREA COORDONATELOR CE DELIMITEAZĂ O RAZĂ DE 1000 M ÎN JURUL ACTUALULUI PUNCT DE AMPLASARE A CRESCĂTORIEI, ÎN CAZUL UNEIA SAU MAI MULTORA DINTRE
URMĂTOARELE ABATERI:
- utilizarea pentru realizarea clasamentelor a altor distanțe decât cele constatate prin GPS;
- măsluirea clasamentelor columbofile de orice fel.
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NOTĂ:
În cazul aplicării sancţiunii de „SUSPENDARE DIN ACTIVITATEA
COLUMBOFILĂ”, se vor anula rezultatele (clasările) porumbeilor şi ale crescătorului
(se va scoate numericul porumbeilor şi columbofililor din clasamente) din anul
competițional în care s-a săvârșit abaterea.
C.N.J.D.A.L. aprobă, modifică sau respinge sancţiunile propuse de către Comisii ca
urmare a recursului formulat de către cei în cauză.
Propunerile de excludere se fac în Adunarea Generală de către cluburi, după avizul
C.N.J.D.A.L., care le va supune discuțiilor plenului Adunării Generale a U.C.P.R.
Art.87. În cazul în care se constată unele abateri în activitatea clasificatorului,
omologatorului sau delegatului-lansator, comisia sesizată poate propune aplicarea de sancţiuni
disciplinare.
Art.88. Sancţiunile se vor aplica numai în urma unor cercetări (anchete) minuţioase
(de multe ori sunt necesare declaraţii, a cel puţin doi martori), întreprinse de membrii comisiei
de desigilare ceasuri, comisiei tehnic-sportive organizatoare, comisiei de disciplină judeţene,
omologatori, membrii C.N.S., ai Consiliului Director şi membrii comisiei de disciplină şi
litigii a U.C.P.R.
Orice sancţiune trebuie adusă la cunoştinţa celui implicat prin adresă scrisă.
Alt.89. a) Toate divergentele ivite între un columbofil şi club se tranşează de către
comisia de disciplină şi litigii a clubului. Toate divergențele ivite între un columbofil și
U.C.P.R. sunt de competența comisiei de disciplină şi litigii a U.C.P.R. Columbofilii şi
cluburile, precum şi U.C.P.R. au dreptul să tranşeze diferendele, fără rezerve. Orice clauză
inserată în programul unui concurs sau hotărârile unui club, care prevede interzicerea pentru
columbofili de a se adresa unei comisii de disciplină, este nulă si neavenită.
b) Membrii C.N.S. şi ai comisiilor sportive sau delegaţii acestora au dreptul de a
verifica în orice moment corectitudinea desfăşurării concursurilor. Toate documentele
concursurilor ce fac obiectul unei contestaţii ce trebuie rezolvată de comisia de disciplină şi
litigii a U.C.P.R. trebuie să fie păstrate pentru perioada menţionată cel puţin tot atât cât
procedura nu a fost terminată.
Art.90. a) Orice caz litigios neprevăzut de prezentul regulament este rezolvat mai
întâi de comitetul de conducere al clubului. În caz de neacceptare a deciziilor, părțile în cauză
pot recurge la comisia de disciplină şi litigii a cluburilor sau a U.C.P.R.
b) Orice abatere de la prezentul regulament poate antrena suspendarea precum și
excluderea din activitatea columbofilă, conform statutului.
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DISPOZIŢII SPECIALE
Art.91. a) Prevederi privind folosirea sistemelor electronice de marcare a porumbeilor
1. Posesorii aparatelor de constatare electronică sunt direct răspunzători atât de buna
funcţionare a acestora, cât şi de corectitudinea setării lor, la îmbarcare şi la listarea
rezultatelor. OBLIGATORIU, se va introduce ceasul atomic sau GPS la setări.
2. Crescătorii care folosesc aparatură electronică de constatare sunt obligaţi să fie
prezenţi numai la efectuarea marcajelor controlului final de către membrii clubului care
folosesc cronometre mecanice, conform procesului-verbal de sigilare a ceasurilor
constatatoare.
3. La îmbarcare, atât setarea aparatului (data şi ora îmbarcării) cât şi ştergerea datelor
înregistrate în timpul concursului se vor face de către deţinătorul cronometrului, în prezenţa
unei comisii (cel puţin 3 membri) formate din crescători care deţin şi ceasuri mecanice.
Porumbeii care formează echipa crescătorului vor fi scoşi din coşul de transport de către
proprietar, care îi va înmâna unuia din membrii comisiei care îi va marca cu ajutorul unităţii
de club. Restul porumbeilor angajaţi vor fi marcaţi pe unitatea de club de membrii comisiei
sub supravegherea proprietarului.
4. Comisia de îmbarcare va număra porumbeii marcaţi, iar după listarea porumbeilor
îmbarcaţi, vor verifica dacă numărul porumbeilor îmbarcaţi corespunde cu cei listaţi.
5. Listarea porumbeilor îmbarcaţi se va face în cel puţin 2 exemplare, care vor fi
semnate de membrii comisiei în dreptul numelor şi prenumelui scris în clar şi vor fi ştampilate
(după verificarea corectitudinii setării - dată şi oră) de către preşedintele clubului.
6. La efectuarea marcajului iniţial pentru ceasurile mecanice, conducerea clubului va
verifica dacă ceasul după care s-a făcut setarea aparatelor electronice corespunde cu ora de
pornire a ceasurilor mecanice (ora Radio România Actualităţi, ceas atomic, GSP).
7. Setarea aparatului în vederea listării sosirii porumbeilor se va face tot de către
deţinător în prezenţa comisiei (numită de comisia tehnică a clubului), iar ceasul după care se
face setarea va fi verificat să corespundă cu cel folosit pentru marcajul final la ceasurile
mecanice (radio, atomic sau GPS).
8. Dacă într-un club sunt mai mulţi deţinători de constatatoare electronice, aceştia nu
îşi pot seta cronometrele între ei, ci numai în prezenţa comisiei formate din crescători care
deţin ceasuri electronice şi ceasuri mecanice. Această comisie este numită de conducerea
clubului. Se recomandă ca în comisie, acolo unde este cazul, să se afle şi cel puţin un
crescător cu ceas mecanic.
9. Cluburile pot folosi pentru setarea aparatelor electronice specialişti special pregătiţi.
Aceştia setează aparatele în prezenţa deţinătorului, care este răspunzător de corectitudinea
setării.
10. Înaintea primului concurs, deţinătorii ceasurilor electronice vor preda
compartimentului tehnic al clubului lista porumbeilor ce urmează să fie constataţi electronic
în sezonul respectiv. Această listă va cuprinde:
- nr. curent;
- seria porumbelului;
- anul naşterii porumbelului;
- sexul porumbelului;
- codul cipului electronic folosit în anul respectiv.
11. Comisiile tehnice ale cluburilor vor verifica periodic prin sondaj dacă porumbeii
constataţi în concursuri corespund cu cei din tabelul iniţial şi dacă cipurile au acelaşi cod.
12. Porumbeii marcaţi cu mijloace electronice vor fi introduşi în coşurile de transport,
amestecaţi cu porumbeii celorlalţi crescători, pe sexe, şi vor fi repartizaţi în mijloacele de
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transport împreună cu aceştia. Este interzis cu desăvârşire folosirea de boxe în mijloacele de
transport exclusiv pentru porumbeii marcaţi electronic ai unui singur crescător.
13. Setarea greşită a aparatelor electronice, atât la îmbarcare cât şi la listarea sosirilor,
atrage după sine anularea rezultatelor la concursul respectiv, iar răspunderea revine integral
deţinătorului. Sub nici o formă nu se va încălca această prevedere, iar în situaţia în care se
încalcă nu se va putea acorda derogare de nici o comisie din cadrul U.C.P.R.
14. La setarea aparatelor electronice, apar uneori diferenţe de câteva secunde în plus
sau în minus. Dacă aceste diferenţe nu depăşesc 30 secunde, aparatul nu va fi descalificat. La
întocmirea clasamentelor, aceste diferenţe se vor aduna sau scădea (după caz), din timpul total
al fiecărui porumbel. Sub nici un motiv (în aceste cazuri) nu se va aplica formula de corecţie a
timpului folosită la cronometrele mecanice.
Dacă de exemplu, abaterea este de – 20 secunde, atunci toţi porumbeii au fost marcaţi
cu 20 de secunde mai înainte de ora oficială şi este necesar să se adauge la timpul total al
fiecărui porumbel cele 20 secunde pentru stabilirea timpului real al fiecăruia.
15. Dacă pe timpul unui sezon competiţional cipul unui porumbel se defectează sau se
deteriorează, crescătorul anunţă conducerea tehnică a clubului, clemează porumbelul cu un
cip nou, listează din nou toţi porumbeii, subliniază cu marker porumbelul căruia i s-a
schimbat cipul şi predă noul tabel comisiei tehnice. Are posibilitatea să clemeze porumbelul şi
cu cleme de cauciuc şi să-l marcheze într-un ceas mecanic.
16. Trapele (antenele) vor fi amplasate obligatoriu în interiorul crescătoriei, astfel încât
porumbeii să fie marcaţi în interiorul crescătoriei.
17. În timpul desfăşurării concursurilor şi în perioada dintre ultima desigilare şi
următoarea îmbarcare, unitatea de club va sta încuiată la sediul clubului sau se va afla în
custodia unui membru al clubului respectiv, care nu deţine sistem electronic de constatare a
porumbeilor.
18. Dacă toţi membrii unui club columbofil sunt posesori ai unui sistem electronic de
constatare a porumbeilor unitatea de club va sta încuiată la sediul clubului, lucru care va putea
fi oricând verificat de o comisie a C.N.S. al U.C.P.R. În caz contrar, etapa respectivă va fi
anulată tuturor columbofililor, posesori de ceasuri electronice, membrii ai clubului supus
controlului.
19. Un columbofil nu poate deţine la domiciliu unitate de club proprie.
b) Prevederi privind folosirea sistemelor electronice de cronometrare a
porumbeilor cu transmitere online.
1. Pe durata desfășurării concursurilor, ceasul va avea activ atât sistemul GPS, cât și
sistemul GPRS. Aceasta presupune conectarea dispozitivului GPS din dotare și introducerea
în ceas a unei cartele SIM cu opțiunea internet disponibilă;
2. Transmiterea datelor între ceas și programul instalat pentru desfășurarea
concursurilor se va realiza prin intermediul cartelei SIM;
3. Persoana desemnată ca responsabilă de inițierea, pornirea și finalizarea concursului,
denumită arbitru, are următoarele obligații:
- arbitrii vor fi desemnaţi de fiecare club columbofil utilizator de sistem
electronic de cronometrare cu transmitere online şi vor fi aduşi la cunoştinţa C.N.S. (în
scris) până la data de 15 aprilie 2016. Arbitrii vor face parte obligatoriu din comisia de
îmbarcare a porumbeilor (listare a porumbeilor îmbarcaţi pentru a participa la
concursul respectiv) şi comisia de desigilare ceasuri (listare a porumbeilor sosiţi de la
concurs);
- să anunțe conducerea clubului de eventualele diferențe majore apărute între
coordonatele GPS indicate de către ceas și coordonatele GPS indicate de către
program;

54

CONFORM CU ORIGINALUL
- să realizeze transmisia “live” a datelor înregistrate. Transmisia “live” este
obligatorie și are drept scop vizualizarea și stocarea rezultatelor tuturor participanților
pe site-ul pus la dispoziție de furnizor. La ora stabilită pentru desigilarea ceasurilor,
arbitrul va prelua din program rezultatele concursului, va salva și va printa rezultatele
participanților (fișele de sosire) numai în prezenta comisiei de desigilare;
5. Este interzisă modificarea documentelor salvate la rubricile cod inel picior (serie
porumbel și an), sex și timp homing (ora sosire);
6. Responsabilul tehnic și omologatorul au obligația să verifice dacă înscrisurile din
fișa de sosire a crescătorului coincid cu cele din baza de date aparținând furnizorului de
ceasuri;
7. Pentru a facilita omologatorului verificarea rezultatelor, fișele de sosire printate cu
ocazia desigilării pot fi însoțite de fișele printate direct de pe site-ul unde sunt stocate
rezultatele;
8. Prezenţa ceasurilor electronice cu transmitere online la desigilare este obligatorie.
Obligatorie este şi prezenţa arbitrului pentru a executa operaţiunile specifice pentru listarea
fişelor de sosire a porumbeilor la concursul respectiv. Comisia de desigilare va fi prezentă în
orice variantă şi va fi alcătuită din trei membri columbofili. Desigilarea se va face la sediul
clubului.
9. În timpul desfăşurării concursurilor şi în perioada dintre ultima desigilare şi
următoarea îmbarcare, laptopul / unitatea de club va sta încuiată la sediul clubului sau se va
afla în custodia unui membru al clubului respectiv, care nu deţine sistem electronic de
constatare a porumbeilor cu transmitere online.
10. Dacă toţi membrii unui club columbofil sunt posesori ai unui sistem electronic de
constatare a porumbeilor cu transmitere online, laptopul / unitatea de club va sta încuiată la
sediul clubului, lucru care va putea fi oricând verificat de o comisie a C.N.S. al U.C.P.R. În
caz contrar, etapa respectivă va fi anulată tuturor columbofililor, posesori de ceasuri
electronice cu transmitere online, membri ai clubului supus controlului.
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REGULI SPECIALE PRIVIND PRACTICAREA SPORTULUI COLUMBOFIL
PROFESIONIST CU PORUMBEI VOIAJORI
Art.1. Membrii columbofili profesionişti trebuie să plătească până cel târziu la 15
noiembrie a fiecărui an cotizaţia cuvenită Uniunii Columbofililor Profesionişti din România,
care va fi stabilită anual de către Adunarea Generală a U.C.P.R., însoţită de tabelul cu
membri.
Art.2. Membrii columbofili primesc o licenţă de zbor (care va rămâne aceeaşi), prin
care sunt autorizaţi de compartimentele tehnice ale cluburilor să participe la concursurile
organizate de acestea şi au dreptul la serviciile şi avantajele acordate de Uniune. Fiecare
membru trebuie să fie deţinător al unei licenţe personale pentru a se putea stabili
responsabilitatea fiecăruia în cazul unui eventual litigiu.
Art.3. Inele de identitate ale porumbeilor vor fi eliberate de cluburi după ce acestea le
vor primi de la Uniune, cu condiţia ca acesta să fi depus lista cu porumbeii din anul în curs.
Ele vor fi distribuite începând cu 31 decembrie a fiecărui an. Este interzis cluburilor să
elibereze inele de identificare neafiliaţilor.
Art.4.
a) Este interzis columbofililor, membrii U.C.P.R., sub sancţiunea suspendării, să
participe, prin rezultatele obţinute, la realizarea normelor sportive în cadrul altor cluburi,
asociaţii afiliate la alte uniuni sau federaţii, după cum le este interzis, sub aceeaşi sancţiune,
cluburilor afiliate să accepte concursuri (protocoale) cu membri ai cluburilor neafiliate
U.C.P.R. Aceste prevederi pot fi exceptate acolo unde U.C.P.R. are protocoale încheiate cu
uniuni, federaţii din România sau ţări UE. Cu acordul scris al C.N.S. columbofilii pot
participa la derby-uri organizate de uniuni/federaţii aflate în protocol cu U.C.P.R. Rezultatele
nu se vor lua în calculul clasamentelor U.C.P.R.
b) Membrii columbofili afiliaţi la U.C.P.R. pot alege, opţional, apartenenţa la orice
club, uniune, federaţie din România, cu obligaţia ca până la începerea campionatului să facă
publică alegerea făcută.
c) 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.
Art.5. De la începutul lui aprilie până la sfârşitul lui octombrie, membrii afiliaţi nu
trebuie să lanseze porumbeii în zilele în care sunt organizate concursurile şi aceasta pe durata
orelor normale de sosire.
Art.6.
a) Licenţa de organizare a concursurilor se acordă de către Comitetul Naţional Sportiv.
Cluburile columbofile care participă la un plan de zbor pot constitui comitetele de organizare
care vor primi licenţe pentru concursuri şi vor răspunde de eventualele nereguli în faţa C.N.S.
b) La solicitarea licenţei, organizatorul are obligaţia de a prezenta în scris protocolul
pe care îl vor încheia cu transportatorul agreat şi va cuprinde drepturile, obligaţiile şi
garanţiile părţilor privind buna desfăşurare a concursurilor.
c) Neprezentarea pentru obţinerea licenţei de organizare a documentelor cerute de
Art.6 atrage după sine anularea concursurilor columbofile.
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Art.7. În cazul concursurilor cu mai multe locuri de îmbarcare, membrii
columbofili ai unui club nu pot să îmbarce porumbeii lor decât la centrul desemnat al
clubului din care fac parte, sub sancţiunea anulării concursului pentru acei membri care
încalcă această prevedere, excepţie făcând cazul când centrul de îmbarcare nu mai
întruneşte condiţiile, stabilindu-se alt centru.
Art.8. Cluburile autorizate să organizeze concursuri trebuie să stabilească programe
care să prevadă toate cauzele, condiţiile şi dispoziţiile privind aceste concursuri.
Aceste programe vor fi redactate într-o manieră clară şi precisă şi vor fi aduse la
cunoştinţa participanţilor înainte de îmbarcare.
Regulamentul concursurilor se afişează la sediu, într-un loc uşor accesibil
participanţilor.
Art.9. În cazul organizării unor concursuri naţionale de tip derby, condiţiile de
participare vor fi stabilite în fiecare an de Comitetul Naţional Sportiv, vizate de Consiliul
Director şi supuse spre aprobare Adunării Generale în prima sesiune, din luna ianuarie februarie.
Art.10. În cazul în care, la verificarea rezultatelor, atât la porumbei cât şi la
crescători, se vor constata greşeli intenţionate sau repetate, fişele se vor anula.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE
ORGANIZATORILOR DE CONCURSURI
Art.11. Programele de concursuri menţionează într-o manieră clară numele şi
prenumele preşedintelui şi responsabilului tehnic al cluburilor organizatorice. Persoanele al
căror nume figurează în programe sunt răspunzătoare în mod solidar în faţa U.C.P.R.
pentru angajamentele luate în numele cluburilor.
Art.12. Dispoziţiile, clauzele şi condiţiile unui concurs constituie un contract
care stabileşte relaţii între organizatori şi participanţi.
Părţile trebuie să se conformeze strict, în afara cazurilor de forţă majoră, care vor fi
soluţionate de comitetele tehnic-sportive.
Art.13. Organizatorii trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a evita fraudele şi
pentru a asigura executarea perfectă a tuturor clauzelor din programul lor.
Art.14. Dacă una sau mai multe clauze din program pot da naştere la contestaţii,
comitetele vor fi singurele competente să le judece, iar părţile în cauză trebuie să se
conformeze deciziile acestora.
Art.15. Cluburile care organizează concursuri nu pot să aplice dispoziţii care nu au
fost cuprinse în programul lor.

57

CONFORM CU ORIGINALUL
Aceste programe nu pot să conţină nici o clauză contrară statutului şi
regulamentelor U.C.P.R. precum şi a legilor şi actelor normative în vigoare.
Art.16.
a) Dacă un membru columbofil suspendat sau neafiliat reuşeşte să îmbarce porumbeii săi
pentru un concurs în cadrul unui club, constatările sunt neregulamentare, iar responsabilii pentru
această faptă vor fi sancţionaţi cu anularea rezultatelor în anul respectiv (comisia care a
îmbarcat). În cazul în care recidivează, va fi sancţionată şi conducerea clubului.
b) Cluburile care primesc crescători cu sancţiuni în vigoare vor fi dizolvate de
drept fără îndeplinirea altor formalităţi.
Art.17. În concursurile cluburilor profesioniste se admite clemarea porumbeilor
numai cu cleme de cauciuc, confecţionate în străinătate sau cleme electromagnetice.
OBLIGATORIU la concursurile de fond şi derby, clemarea porumbeilor se va face cu
cleme noi, iar la concursurile categoriilor I şi a II-a se vor clema cu cleme noi din 3 în 3
etape.
Art.18. Când nu se poate face lansarea porumbeilor la un concurs, din cauza
condiţiilor nefavorabile din ziua de lansare, porumbeii vor fi eliberaţi după o hotărâre a
organizatorilor de concursuri şi a comitetelor de organizare.
Art.19. Constatările făcute într-un aparat altul decât cel reglat de societate vor fi
anulate.
Art.20. Columbofilul care foloseşte două sau mai multe aparate de cronometrare
pentru a constata porumbeii săi, OBLIGATORIU va folosi al doilea ceas numai după ce
primul a fost completat. Nerespectarea acestui mod de marcare va atrage după sine
anularea rezultatelor crescătorului la concursul respectiv. Când în aceeaşi zi sunt însă 2
concursuri (în dublaj) se poate folosi câte un ceas la fiecare concurs (separat).
Art.21. Toţi organizatorii şi cluburile columbofile sunt obligaţi să păstreze toate
documentele care au servit la concursuri timp de 3 (trei) ani după sezonul sportiv şi pe
zile de concurs. Preşedintele Comitetului Naţional Sportiv şi comitele tehnic-sportive ale
cluburilor sau delegatul lor au dreptul să verifice în orice moment corectitudinea
înscrisurilor din concursuri.
Toate documentele concursurilor, care fac obiectul unei contestaţii, trebuie să fie
păstrate pentru perioada menţionată mai sus şi cel puţin atâta cât procedura n-a fost
terminată în întregime, ţinând seama de un recurs.
Art.22. Este interzis, sub sancţiunea de suspendare, tentativa de fraudă. Autorul,
coautorul şi complicii săi sunt supuşi pedepsei. Orice columbofil care e la curent cu o tentativă de
fraudă este obligat să avizeze imediat organizatorul de concursuri sau C.N.S. al U.C.P.R.. Secretul
absolut va fi păstrat.
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Art.23. Dacă organizatorul sau unul din membri săi este avizat că urmează ori s-a
comis o infracţiune la regulament sau o fraudă, este obligat să procedeze imediat la o
anchetă şi la toate investigaţiile necesare pentru a stabili delictul. El va trebui să trimită
un raport detaliat privind constatările, la conducerea clubului de care aparţine şi care va
informa comisia de litigii şi disciplină a U.C.P.R.
Art.24. Într-o localitate cu mai puţin de 100 crescători nu poate exista mai mult de un
club columbofil. Fac excepție localitățile unde deja există înființate două sau mai multe cluburi
columbofile. Punctele de îmbarcare ale acestor cluburi trebuie să fie OBLIGATORIU la
sediul declarat al cluburilor sau pe teritoriul localității respective. Este interzis ca un club să
aibă centrul de îmbarcare în altă localitate.
Art.25. Prezentul regulament trebuie să fie respectat cu stricteţe de toţi membrii
U.C.P.R. şi se aplică la toate concursurile organizate de cluburile afiliate.
Ţinând cont de uzul şi cutumele locale, Comitetele sportive locale sunt autorizate să
completeze prezentul regulament pentru concursurile locale, fără să aducă în acelaşi timp atingere
libertăţii şi drepturile columbofililor.
Orice propunere de modificare sau de completare a prezentului regulament, bazată pe
recomandările comitetelor sportive locale, trebuie să fie supus spre avizare Comitetului Naţional
Sportiv, Consiliului Director şi apoi spre aprobare Adunării Generale.
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ACRONIME ȘI DENUMIRI SPECIFICE
a) Acronime:
U.C.P.R. - Uniunea Columbofililor Profesionişti din România
R.N.S. - Regulament Naţional Sportiv
C.N.J.D.A.L.- Comisia Naţională Juridică de Disciplină, Arbitraj şi Litigii
C.N.S. - Comitet Naţional Sportiv
C.D. - Consiliul Director
b) Asociaţie Columbofilă – asociaţie nonprofit, organizată în baza legii 26/2000, afiliată la
U.C.P.R.
c) Centru de îmbarcare – loc amenajat pentru clemarea porumbeilor şi îmbarcarea acestora,
în vederea participării la concursuri sportive.
d) Clasare – ocuparea unui loc în clasament pe o poziţie care se situează în procentul de 20%
al primilor porumbei sosiţi din totalul porumbeilor angajaţi la un concurs.
e) Club columbofil profesionist - reprezintă asocierea a cel puţin 20 de membri columbofili
efectivi, dislocaţi la distanţe unanim acceptate de cei care se asociază, în vederea participării
la concursurile sportive cu porumbeii.
f) Delegat lansator - persoana desemnată (de preferat membru columbofil) de organizator să
se ocupe de îngrijirea porumbeilor care îi sunt încredinţaţi, atât pe drum cât şi la sosirea la
locul de lansare (hrană, apă, parcare la umbră, în linişte şi aer liber etc.). Este răspunzător de
integritatea sigiliilor, a lacătelor şi a şuruburilor de la uşile maşinii de transport porumbei.
Filmează (fotografiază) integritatea acestora şi lansarea propriu-zisă a porumbeilor.
g) Membru columbofil – persoană înscrisă într-un club columbofil, asociaţie columbofilă,
afiliat/afiliată la U.C.P.R., cu toate obligaţiile financiare plătite la zi.
h) Organizator – club columbofil, asociaţie columbofilă, Comitet Național Sportiv care
răspunde de organizarea concursurilor cu porumbei călători, în raport cu planul de concursuri
avizat de C.N.S. al U.C.P.R. şi prezentul Regulament Național Sportiv (R.N.S.) al
U.C.P.R.
i) Perioada de neutralizare - reprezintă timpul în care porumbelul călător nu îşi poate
continua cursa în mod normal din cauza întunericului.
j) Plan de concursuri – tabel care conţine graficul după care se organizează concursurile cu
porumbei călători, datele de lansare (localitatea şi data), centrele de îmbarcare, responsabilii
de centre.
k) Protocol columbofil – asocierea a două sau mai multe cluburi în vederea participării la
concursurile sportive cu porumbeii.
l) Responsabil de zonă – membru al C.N.S., desemnat să supravegheze din punct de vedere
organizatoric şi tehnic-sportiv una dintre zonele existente la nivel naţional.
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m) Responsabil centru de îmbarcare – persoana care răspunde de buna organizare şi
desfăşurare a tuturor activităţilor cu caracter organizatoric privind îmbarcarea porumbeilor
pentru concurs. Poate fi: Preşedintele de club, Preşedintele de asociaţie, Preşedintele C.N.S.
sau un înlocuitor desemnat de aceştia din urmă, în funcţie de nivelul la care se desfăşoară
îmbarcarea.
n) Responsabil tehnic centru de îmbarcare – persoană care răspunde de buna desfăşurare a
tuturor activităţilor cu caracter tehnic-sportiv prevăzute în prezentul R.N.S. Poate fi:
Responsabilul tehnic de club, Responsabilul tehnic de asociaţie sau un înlocuitor desemnat de
aceştia din urmă, în funcţie de nivelul la care se desfăşoară activitatea sportivă.
o) Transportator – persoană fizică autorizată , societate comercială sau asociaţie columbofilă
care se ocupa cu transportul porumbeilor la locurile de lansare sub stricta coordonare a
organizatorului, conform contractului încheiat între părţi şi care deţine toate documentele
necesare transportului de porumbei în condiţiile legii.
p) Zonă – asocierea în vederea participării la concursurile sportive cu porumbeii a mai multor
cluburi, asociaţii columbofile dintr-o anumită zonă geografică a judeţului sau statului din care
fac parte.
APROBAT,

VIZAT,

Președinte

Prim vice-președinte interimar

Emil BONDILĂ

Dorin TOADER

VIZAT,

VIZAT,

Vice-președinte tehnic-sportiv

Consilier juridic,

Lucian CERCEL

Gheorghe ADAM

ÎNTOCMIT,
Președinte C.N.S.
Victor DUMITRU
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