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COMUNICAT 
 

ÎN ATENȚIA TEHNICILOR SPORTIVI ȘI 

PREȘEDINȚILOR DE CLUBURI U.C.P.R. și F.R.S.C.  

 

Președinții de cluburi au obligația de a trimite către sediul U.C.P.R. lista crescătorilor 

care nu participă la concursurile cu maturii din sezonul 2017 pentru a preveni întocmirea de 

fișe fictive pe numele celor care nu concurează. De asemenea, crescătorilor fără fișe de start li 

se vor scoate și porumbeii din clasamentele întocmite până în prezent.  

 

Cluburile care nu au depus fișele de start la sediul U.C.P.R. până în data de 31.05.2017 

nu vor beneficia de clasamente la concursurile din sezonul Maturi 2017.  După data mai sus 

menționată, cluburilor fără fișe de start le va fi restricționat accesul în programul de 

clasamente.  

 

În atenția cluburilor care au depus fișe de start la sediul U.C.P.R. – vă aducem la 

cunoștință că există crescători cărora le lipsesc din dosar fișele de start, conform anexei 13 

aflată la sediul U.C.P.R. Pentru județele Mureș și Olt anexăm următoarea listă cu fișe de start 

lipsă: 

 

1. Voiajorul Târgu Mureș: Oprișor Ioan, Porkolab Tiberiu. 

2. Viitorul Târgu Mureș: Szekely Csaba. 

3. Oltețul 2010 Fălcoiu: Corcoveanu Ion, Barbu Marian. 

4. Slatina Olt: Cocărăscu Mărgărit, Gheorghiu Viorel, Popescu Virgil, Tufeanu 

Sandu, Vasile Gabriel Cristi.  

5. Corabia: Nicoruț Adrian, Dodițoiu Alexandru, Dincă Nelu, Oncică Marian, 

Sandu Mirel.   



 

 

Fișele de start întocmite de crescător în ORIGINAL (cu semnătură) vor fi centralizate de 

fiecare club și expediate pe adresa U.C.P.R. printr-un serviciu poștal, cu confirmare de 

primire, până la data mai sus menționată.  

 

În vederea unei comunicări rapide și eficiente între U.C.P.R. și conducerile cluburilor 

columbofile, președinții și tehnicii-sportivi sunt rugați să trimită și o notificare cu adresa 

personală de e-mail.  

 

Vă mulțumim pentru înțelegere și cooperare. 

 

 

Președinte interimar al U.C.P.R. 

Bondilă Emil 


