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COMUNICAT 
 

I. În ședința Adunării Generale din 05.11.2017 a fost votată și adoptată propunerea ca la concursurile 

de peste 700 km centrul de îmbarcare să presupună un minim 20 crescători, cu 20 de ceasuri constatatoare și 

250 de porumbei, în timp ce clasamentele să se întocmească din minim 50 de crescători, cu 50 de ceasuri 

constatatoare și 250 de porumbei.   

La propunerea domnului Marian Pițu din județul Gorj și a altor delegeți participanți la ședință privind 

hotărârea de mai sus, în ședința Adunării Generale din februarie 2018 se va reanaliza această hotărâre.  

 

II. În ședința extraordinară a Comitetului Director din data de 06.11.2017, s-a stabilit ca modul de 

calculare a normei AS Maraton Palmares să se facă după următorul algoritm:  

a) AS Maraton Palmares 2 ani = punctaj Mare Fond 2016 + punctaj AS Maraton 2017;  

b) AS Maraton Palmares 3 ani = punctaj Mare Fond 2015 + punctaj Mare Fond 2016 + punctaj AS Maraton 

2017, 

respectându-se astfel prevederile Anexei referitoare la Formula de calcul al palmareselor, anexă 

adoptată în ședința Comitetului Director din 19.05.2017 și postată pe site-ul oficial al Uniunii Columbofililor 

Profesioniști din România în comunicatul nr. 149 / 19.05.2017. 

Ca atare, hotărârea Adunării Generale din 05.11.2017, privind formula de calcul a normei AS Maraton 

palmares 2 și 3 ani, va intra în vigoare începând cu anul 2018, deci nu se va aplica sezonului 

competițional 2017. 

Cu mențiunea că: 

a) punctajul normei Mare Fond 2016, care cuprinde etape peste 700 km, va fi adunat cu 

punctajele normelor AS Maraton 2017 și 2018, la palmares 2 și 3 ani; 

b) punctajul normei Mare Fond 2016, care cuprinde cel puțin o etapă mai mică de 700 km, va fi 

adunat cu punctajele normelor Fond 2017 și 2018, la palmares 2 și 3 ani.  

Regulile nu se schimbă în timpul jocului.  

Tot în cadrul ședinței din 05.11.2017 s-a adoptat hotărârea conform căreia punctajul normei AS 

Maraton 2016 se va aduna în 2018 la palmares atât cu normele Maraton 2017 și 2018, cât și cu normele 

Maraton U.C.P.R. 2017 și 2018.  

Drept pentru care emitem prezenta pentru o bună informare a membrilor columbofili ai Uniunii 

Columbofililor Profesioniști din România. 
 

Președinte interimar al Uniunii Columbofililor Profesioniști din România 

Bondilă Emil 

 

 

 


