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COMUNICAT 

În aten Ńia preşedin Ńilor sau tehnicilor cluburilor columbofile 

afiliate U.C.P.R. şi F.R.S.C. 

  

 

 În data de 15 iulie 2017, U.C.P.R. organizează două derby-uri internaŃionale, şi 

anume: 

- Kumiala  (Derby internaŃional pentru zonele Muntenia şi Oltenia) – în Polonia;  

- Malta  (Derby internaŃional pentru zona Moldova) – în Estonia. 

 

Având în vedere necesitatea organizării în condiŃii optime a transportului de 

porumbei pentru cele două etape derby maraton organizate de U.C.P.R. (Kumiala –în 

Polonia, pentru zonele Muntenia şi Oltenia, respectiv Malta – în Estonia, pentru zona 

Moldovei), vă rugăm să transmiteŃi cu maximă seriozitate numărul de porumbei pe care 

doriŃi să-i îmbarcaŃi la concursurile sus amintite până cel târziu la data 05.07.2017. 

Transmiterea datelor se va face prin email la adresa office@ucpt.ro de către 

preşedintele sau tehnicul sportiv al clubului. Titlul mail-ului va fi „NUMERIC DERBY 

KUMIALA clubul…” sau „NUMERIC DERBY MALTA clubul …”. 

Marja de eroare maxim ă admis ă la transmiterea num ărului de porumbei este 

de +/- 5%. 

Numericul de porumbei al  fiec ărui club în parte ce va dep ăşi maximul marjei 

de eroare nu va fi îmbarcat. 

PreŃul de participare este de 10 lei / porumbel , atât pentru derby Kumiala cât 

şi pentru derby Malta. 

Poate participa orice membru columbofil afiliat altei uniuni columbofile. Aceştia din 

urmă îşi vor anunŃa participarea la domnul Oprea Andrei (telefon 0723 508 266).    

Notă: cu detalii despre organizarea acestor dou ă derby-uri vom reveni în data 

de 09.07.2017, dup ă şedin Ńa C.N.S. din aceast ă zi. 
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PreŃul va include, conform hotărârii Adunării Generale a U.C.P.R., toate cheltuielile 

 

1. Taxa participare 

Taxa de participare este de 10 lei / porumbel, atât  pentru derby Kumiala cât şi 

pentru derby Malta.   

    

2. Premiere 

a) FONDUL DE PREMIERE 

U.C.P.R. acordă membrilor săi ca fond de premiere suma de 20.000 RON net + 1,5 

RON fără TVA (pentru fiecare porumbel îmbarcat la Derby InternaŃional Kumiala) pentru 

zonele Muntenia şi Oltenia . 

 U.C.P.R. acordă membrilor săi ca fond de premiere suma de 10.000 RON net + 

1,5 RON fără TVA (pentru fiecare porumbel îmbarcat la Derby InternaŃional Malta) pentru 

zona Moldova.  

Premierea se va face pe jude Ń, propor Ńional cu num ărul de porumbei 

participan Ńi, astfel:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loc clasament / judeŃ Procent 

Loc 1  30% 

Loc 2  20% 

Loc 3  10% 

Loc 4  8% 

Loc 5  7% 

Loc 6-10  5% 
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b) Trofee „PRIMUS INTER PARES KUMIALA” şi ,,PRIMUS INTER PARES 

MALTA”  

 

U.C.P.R. acordă prin C.N.S. trofeul  „Primus Inter Pares Kumiala” (Primul între 

egali sau Primul între cei de acelşi rang), după modelul Golden Wing, primului sosit - 

primul  nominalizat pe fi şa de îmbarcare la derby-ul Kumiala 2017  din clasamentul 

general pe lansare. 

U.C.P.R. acordă prin C.N.S. trofeul  „Primus Inter Pares Malta” (Primul între egali 

sau Primul între cei de acelaşi rang), după modelul Golden Wing, primului sosit  - primul 

nominalizat pe fi şa de îmbarcare la derby-ul Malta 2017 din clasamentul general pe 

lansare. 

Trofeele „Primus Inter Pares Kumiala” şi „Primus Inter Pares Malta” se vor 

înmâna câştigătorilor cu ocazia premierii ExpoziŃiei şi Campionatului UCPR 2017. 

Acestea vor fi acordate columbofililor câştigători indiferent de entitatea columbofilă 

din care aceştia fac parte (U.C.P.R. sau F.R.S.C.). 

 

c) CUPE ŞI DIPLOME  

 

Vor primi cupe şi diplome primii trei porumbei maturi şi primii trei porumbei yearlingi 

clasaŃi în clasamentele generale pe lansare, pentru ambele derby-uri. 

De asemenea, vor primi cupe şi diplome primii trei crescători clasaŃi în 

clasamentele generale pe lansare, pentru ambele derby-uri. 

Acestea vor fi acordate columbofililor câştigători indiferent de entitatea columbofilă 

din care aceştia fac parte. 

Cupele şi diplomele se vor înmâna câştigătorilor cu ocazia premierii ExpoziŃiei şi 

Campionatului UCPR 2017 (U.C.P.R. sau F.R.S.C.). 

 

Preşedinte C.N.S. al U.C.P.R. 

Victor Dumitru         


