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ÎN ATENłIA COLUMBOFILILOR MEMBRI AI U.C.P.R. şi F.R.S.C.
PARTICIPANTI LA CELE DOUĂ DERBY-uri KUMIALA (POLONIA) şi MALTA (LETONIA)

Urmare a dorinŃei exprimate de firme renumite, a căror activitate se bazează în general pe producŃia de
echipamente, hrană şi produse de condiŃionare columbofile, de a premia suplimentar cei mai merituoşi
porumbei şi crescători participanŃi la cele doua derby-uri organizate de către U.C.P.R, Kumiala (Polonia) şi
Malta (Letonia), în data de 16.07.2017, C.N.S. aprobă acordarea acestor premii, după cum urmează:
A. Porumbelului cu cea mai bună viteză realizată, prezent în clasamentul omologat pe lansare la Derby-ul
InternaŃional Kumiala (Polonia) organizat de U.C.P.R. i se va acorda un ceas constatator tip Benzing G2,
cu transmitere online a datelor.
B. Porumbelului cu cea mai bună viteza realizată, prezent în clasamentul omologat pe lansare la Derby-ul
Malta (Letonia) organizat de U.C.P.R. i se va acorda un ceas constatator tip Benzing G2, cu transmitere
online a datelor.
C. Porumbelului prim-nominalizat pe fişa de îmbarcare, cu cea mai bună viteză realizată, prezent în
clasamentul omologat pe lansare la Derby-ul InternaŃional Kumiala (Polonia) organizat de U.C.P.R.,
deci câştigătorul premiului Primus Inter Pares Kumiala, i se va acorda un ceas constatator tip Top
Pigeon V8, cu transmitere online a datelor.
D. Porumbelului prim-nominalizat pe fişa de îmbarcare, cu cea mai bună viteză realizată, prezent în
clasamentul omologat pe lansare la Derby-ul NaŃional Malta (Letonia) organizat de U.C.P.R., deci
câştigătorul premiului Primus Inter Pares Malta, i se va acorda un ceas constatator tip Top Pigeon V8,
cu transmitere online a datelor.
E. Locurile I, II şi III – Porumbel – Derby InternaŃional Kumiala (Polonia).
Importatorul mărcii Beyers Belgium în România acordă porumbeilor ocupanŃi ai locurilor I, II şi III
prezenŃi în clasamentul porumbeilor omologat pe lansare la Derby-ul InternaŃional Kumiala (Polonia)
organizat de U.C.P.R., premii ce constau în hrană specială şi produse de condiŃionare pentru porumbeii voiajori,
după cum urmează:
Locul 1 - 750 de lei, reprezentând: 2 x Amestec Super Năpârlire 20 kg, 2 x Amestec Premium Gaby
Vandenabeele 20 kg, 1 x Amino Plus, 1 x Belvimin, 1 x Bioflorum Plus, 1 x Chromix, 1 x Electrolit Plus, 1 x
Energy Oil, 1 x Mineral Plus.
Locul 2 - 500 de lei, reprezentând: 1 x Amestec Super Năpârlire 20 kg, 2 x Amestec Premium Gaby
Vandenabeele 20 kg, 1 x Amino Plus, 1 x Electrolit Plus.

Locul 3 - 250 de lei, reprezentând: 1 x Amestec Super Năpârlire 20 kg, 1 x Amestec Premium Gaby
Vandenabeele 20 kg, 1 x Amino Plus.
Locul I – Crescător – Derby InternaŃional Kumiala (Polonia)
Importatorul mărcii Beyers Belgium în România acordă crescătorului ocupant al locului I, prezent în
clasamentul crescătorilor de porumbei, omologat pe lansare la Derby-ul InternaŃional Kumiala (Polonia)
organizat de U.C.P.R., premii ce constau în hrană specială, produse de condiŃionare pentru porumbeii voiajori
precum şi un premiu special, după cum urmează:
Locul 1 Crescător - 500 de lei, reprezentând: 2 x Amestec Super Năpârlire 20 kg, 2 x Amestec
Premium Gaby Vandenabeele 20 kg, 2 x Amino Plus.
Marele Premiu pe România constă într-o excursie în Belgia: vizitare fabrici Beyers Belgium şi vizite
crescători celebri din Belgia. Această excursie va fi stabilită printr-un regulament anunŃat ulterior.
Crescătorul de porumbei câştigător al etapei Derby InternaŃional Kumiala (Polonia) va avea
posibilitatea să viziteze fabricile de producŃie şi birourile companiei Beyers, să se întâlnească şi să discute cu
managementul Beyers Belgium, să descopere modalitatea inedită prin care cele mai bune produse columbofile
ajung să fie distribuite în toată lumea.
Câştigătorul va merge apoi în volierele unor crescători celebri din Belgia, printre care şi cea a marelui
campion mondial Jos THONE. Acolo va avea posibilitatea să descopere din secretele maeştrilor columbofili
belgieni şi să discute cu fiecare despre modalitatea de folosire a produselor Beyers Belgium.
În toată această perioadă, câştigătorul va fi însoŃit de un membru al echipei www.porumbei360.ro, care
îi va asigura toate serviciile şi va facilita dialogul cu interlocutorii străini.
De asemenea, www.porumbei360.ro va organiza, împreună cu partenerul MC Hansen, un site important
de licitații din vestul Europei, o licitație destinată celor care doresc să scoată la vânzare oricare porumbel care
va ocupa o poziŃie de la 1 la 10 pe lansare.
F.

Locul I – Crescător – Derby NaŃional Malta (Letonia)

Importatorul mărcii Matador în Romania acordă crescătorului ocupant al locului I, prezent în
clasamentul crescătorilor de porumbei omologat pe lansare la Derby-ul NaŃional Malta (Letonia) organizat de
U.C.P.R. premii ce constau în hrană specială pentru concursurile de fond / maraton, după cum urmează:
- 3 saci Maraton Matador;
- 3 saci Turbo Matador;
- 1 sac HE Matador;
- 1 Matador Mineral (5 kg).
Preşedinte C.N.S. al U.C.P.R.
Victor Dumitru

