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Nr.____/____________
Modificari si reformulari R.N.S.
In urma modificarilor survenite la prezentul regulament dar si datorita programului de
clasamente al U.C.P.R. care permite scoaterea automata a normelor porumbeilor, se propune
scoaterea sau reformularea mai multor articole din R.N.S.:

Art. 8.
d) U.C.P.R. prin CNS, va organiza anual un derby de peste 900 km, cu lansare întârziată.
Localitatea de lansare va fi stabilită în Adunarea Generală din luna ianuarie – februarie, în
funcţia de direcţia de zbor agreată, Ucraina respectiv Polonia.
Premiile şi condiţiile de participare se vor aproba în aceeaşi Adunare Generală. Îmbarcarea
porumbeilor, precum şi desigilarea ceasurilor se va face OBLIGATORIU la sediul uniunii.
Uniunea va contribui la premiile acordate pentru acest derby.
Art.31. – Delegatul-lansator trebuie să acorde toate îngrijirile porumbeilor care-i sunt
încredinţaţi atât pe drum cât şi la sosirea la locul de lansare (hrană, apă, parcare la umbră, în
linişte şi aer liber, etc.). Lansatorii vor deţine un ceas de precizie reglat la ora oficială, telefon
mobil cu Roamingul activat, aparat foto sau camera video.
Pentru zborurile de peste hotare, în mod orientativ (pentru verificare) se vor lua coordonatele
cu GPS-ul din punctul de lansare. Clasamentele se vor întocmi folosind coordonatele din
centrul localităţii de lansare.
Reformulat:
Pentru toate concursurile, obligatoriu se vor lua coordonatele cu GPS-ul din punctul de lansare
si transmise in cel mai scurt timp clasificatorului, iar documentul justificativ va fi atasat la
dosarul concursului.
Art.60. Odată primite clasamentele validate, comisia tehnic-sportivă a fiecărui club va trece,
imediat, la centralizarea datelor, urmărind porumbeii şi columbofilii care vor realiza baremurile
naţionale conform art. 71 al RNS.
Reformulat:
Comisia tehnic-sportiva a fiecarui club, va primi din partea clasificatorului desemnat,
centralizarile atat la porumbei cat si la crescatori, extrase din programul de clasamente, avand
obligativitatea de a semnala eventualele probleme in maxim 14 zile de la data primirii acestor
centralizarie ;.
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 (numai in expozitiile nationale)

Art.74. Documentele ce se înaintează vicepreşedintelui cu probleme tehnicsportive în vederea
întocmirii clasamentelor naţionale ale U.C.P.R.
Nota: Acestea se trimit după omologare şi verificare de către C.N.S. şi vor
cuprinde numai cluburile, porumbeii şi crescătorii omologaţi (cu semnăturile
omologatorilor şi ştampila U.C.P.R.)
Un dosar cu:
A. Clasamentele generale ale porumbeilor pe categorii în anul respectiv (fiecare categorie
separat).
B. Clasamentele generale ale porumbeilor pe categorii în ultimii 2, 3, 4, 5 ani – palmares
(fiecare categorie separat).
C. Clasamentele generale pe categorii ale crescătorilor în anul respectiv.
D. Clasamentele generale pe categorii ale crescătorilor în ultimii 2, 3, 4, 5 ani – palmares.
E. Clasamentele pe categorii (F.C.I.) pentru secţiunea – LAUREAT – în anul respectiv.
F. Punctele realizate la fiecare categorie (F.C.I.) pentru realizarea CLASAMENTULUI
CLUBURILOR (art. 71 punctul IX).
Aceste documente vor fi însoţite de un dosar cu fişele calcul punctaj (porumbei şi crescători).
Termen de trimitere a documentelor:
- 15.10. – maturi
- 05.11. – pui
Art.75. Documentele ce se înaintează vicepreşedintelui cu probleme tehnicsportiv al U.C.P.R.,
de către cluburi, în vederea pregătirii expediţiei naţionale:
- Completarea catalogului Expoziţiei
- Completarea FISELOR DE EXPOZIŢIE
- Stabilirea LOTULUI NAŢIONAL
- Completarea diplomelor
- Inscripţionarea cupelor ce vor fi decernate
Documente:
A. Tabel nominal cu porumbeii clubului, propuşi să participe la expoziţie – cu specificarea
OBLIGATORIE a categoriei la care sunt prezentaţi, cu semnătura crescătorului şi punctajul
realizat (Anexa nr. 9)
B. Fişele de calcul cu rezultatele fiecărui porumbel propus să participe la Expoziţie ( Anexa nr.5
A) în care se va trece palmaresul porumbelului.
Nota: Aceasta situaţie va cuprinde toate rubricile prevăzute în FISA DE EXPOZIŢIE şi va fi
obligatoriu transmis la uniune şi în format electronic.
C. Fisele de expoziţie ale porumbeilor propuşi, obligatoriu atât pe hârtie cât şi în format
electronic. (Anexa nr 10)
Termen de primire: cel puţin 30 zile înainte de prezentarea porumbeilor pentru organizarea
expoziţiei.

Reguli speciale privind practicarea sportului columbofil
profesionist cu porumbei voiajori
Art.1. Membrii columbofili profesionişti trebuie să depună până cel târziu la 15 noiembrie al
fiecărui an, la sediul cluburilor, lista completă a efectivelor pe care le deţine în porumbăria lor
şi cotizaţia cuvenită Uniunii Columbofililor Profesionişti din România, care va fi stabilită anual
de către Adunarea Generală al U.C.P.R., insotita de tabelul cu membrii.
De scos: Anexa 5A, Anexa 11, anexa 12 - de scos categoria standard
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