
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Către, 

.......................................................................................... 
 

În atenţia Domnului Preşedinte, 

 
Avem plăcerea să vă informăm că în perioada 09-11 februarie 2018 va avea în orașul ORHEI, 
la „Casa Porumbeilor”, Str. Drumul Taberei nr. 8, Republica Moldova, a XI-a ediţie a 
Expoziţiei Columbofile Balcanice, organizată de Federaţia Columbofilă din Republica 
Moldova. 

 
Federaţia dumneavoastră, membră a Federaţiei Columbofile Balcanice (F.C.B.), are obligaţia 
să selecţioneze şi să prezinte în Expoziţia Balcanică un lot de 30 porumbei plus 5 masculi şi 5 
femele la categoria Standard, după următoarele criterii: 

- la categoria Sport, se va ţine cont de palmaresul la 2 ani, după criteriile F.C.I. 

- la categoria Standard, echipe de masculi şi femele (5+5), tot după criteriile F.C.I. 

 
Aveţi posibilitatea să participaţi la Expoziţia Balcanică şi cu un lot de porumbei care nu 
întruneşte strict criteriile F.C.I., dar să aibă palmares, inclusiv la clasa Standard. 

 
Loturile naționale de porumbei vor intra în Republica Moldova numai cu carnet ATA. 

 
Fiecare lot de porumbei va fi însoţit de 2 delegaţi ale căror cheltuieli de sejur vor fi suportate 
de către organizatori. De aceleaşi drepturi vor beneficia şi 3 arbitrii, precum membrii plini ai 
Comitetului Director al F.C.I., care are următoarea componenţă: 

 
- Preşedinte Fondator: Ştefănescu Liviu (România) 
- Preşedinte Executiv: Bilgin Tunkay (Turcia)  
- Vicepreşedinte Organizatoric: Gorbatovschi Dumitru (Rep. Moldova) 

- Vicepreşedinte Sportiv: Ilian Damenliev (Bulgaria) 

- Vicepreşedinte Internaţional: Andrei Marius (Romania) 

- Vicepreşedinte Juridic: Mustafa Hayroglu (Turcia) 

- Vicepreşedinte Arbitraj: Slobodanov Mihail (Bulgaria) 

- Secretar General: Ialcin Tuleş (Romania) 

- Cenzor: Karamanlis Nikos (Grecia) 

- Trezorier: Gligor Călin (Rep. Moldova) 
 

Vă reamintim membrii delegaţi pentru Congresul Balcanic: 
 

România U.C.P.  Bulgaria Grecia Turcia 
         

- Tudor Gheorghe - Martin Penev - Nino Mantieri - Mehmet Said Etin 

- Cercel Lucian - Teti Jomov - Hristodoulou Tasos - Osman Barut 
Rep. Moldova        

- Croitoru Ion       

- Croitoru Petru       

 
Până la data de 15 ianuarie 2018 vă rugăm să ne confirmaţi participarea dvs. la Balcaniadă şi 
numărul total de porumbei cu care veţi participa.



De asemenea, până la data de 20 ianuarie 2018, vă rugăm să ne transmiteţi tabelul nominal cu 
porumbeii pentru Balcaniadă şi să completaţi fişele de expoziţie anexate la prezenta invitaţie.  

 

Vă prezentăm programul Expoziţiei Balcanice: 

 

Vineri, 09 Februarie 2018  
14.00-18.00  - primirea porumbeilor  
18.00-21.00 - arbitrarea porumbeilor la Categoria Standard 

(toți porumbeii expuși vor fi abitrați) 
21.00 - cina pentru delegații loturilor naționale 

 

Sâmbătă, 10 Februarie 2018  
10.00 - Deschiderea Expoziţiei Balcanice 
11.00 - Congresul Balcanic şi alegerea noului Comitet Director 

12.00 - Vizitarea renumitelor crame „Cricova” („Orașul Subteran”) 
14.30 - Masa de prânz  
18.00 - Închiderea Expoziţiei Balcanice 
20.00 - Cina şi Festivitatea de premiere a Expoziţiei Balcanice 

 

Duminică, 11 Februarie 2018  
9.00 - predarea poumbeilor delegaților 

 

Vă informăm că preţul pentru cazarea la hotel este în jur de 40 Euro/cameră dublă pe 
noapte.  

Pentru membrii Comitetului Director şi pentru 2 delegaţi de fiecare ţară participantă, 
rezervarea este deja făcută. Pentru cazarea altor participanţi, vă rugăm să luaţi legătura cu noi 
în prealabil 

 

Pentru informaţii suplimentare: 

0040 760 256823 – Liviu Ştefănescu 

0040 723 345543 – Bibi Stefanescu 

Email: pigeonbyby@gmail.com 
 

 

Cei interesați de deplasarea la Expoziția Balcanică să contacteze pentru rezervari locuri 
pe dl. Stefănescu Liviu pana pe data de 20.01.2018 la telefon 00400760256823. 
 
 

Vă aşteptăm cu drag la a XI-a ediţie, jubiliară, a Expoziţiei Balcanice!

 
Preşedinte Fondator: 

Liviu Ştefănescu (România)  

 

 

Preşedinte Executiv:  
Bilcin Tuncay (Turcia)

 
 
 

 

Vicepreşedinte Organizatoric: 
Gorbatovschi Dumitru (Rep. 
Moldova) 

 
 
 
 

 

Secretar General: 

mailto:pigeonbyby@gmail.com

