REGULAMENTUL NAŢIONAL
Pentru practicarea sportului columbofil profesionist cu
porumbei călători
-Conţine completările şi modificările făcute în şedinţele AGrosu – s-a scos
albastru – se adauga
Regulamentul naţional pentru practicarea sportului columbofil profesionist cu
porumbei cuprinde normele generale de practicare a acestui sport în scopul asigurării
unei bune organizări a activităţii competiţionale şi întărirea disciplinei sportive.
Cluburile membre ale U.C.P. din România îşi pot întocmi regulamentele sportive proprii
unde să prevadă norme mult mai restrictive de practicare a sportului columbofil
profesionist dar care să nu contravină prezentului Regulament Naţional.
În consecinţă, regulamentele sportive proprii trebuie să fie vizate de
vicepreşedintele tehnic-sportiv şi aprobate de Comitetul Naţional Sportiv al U.C.P.R.
REGULI GENERALE SI SPECIALE
Capitolul I
Mijloace necesare practicării sportului cu porumbei călători
Art.1. În dotarea membrului columbofil - crescător de porumbei cu legitimaţie
(licenţă) şi cotizaţie la zi - intră următoarele:
a) porumbei călători (voiajori) maturi, yarlingi şi pui, în perfectă stare de
sănătate (vaccinaţi etc.) cu inele matricole (genealogice), cu titluri de proprietate.
b) crescătorie (volieră);
c) inele matricole;
d) distanţe de concurs omologate;
e) mijloace de cronometrare (ceasuri).
Art.2. În dotarea organizatorilor (definiţi la art. 6 din Reguli speciale), intră
următoarele:
a) loc de clemare si de îmbarcare porumbei (amenajat specific), de sigilare, de
pornire si de desigilare ceasuri;
b) certificat sanitar-veterinar si fitosanitar (pentru lansările de peste hotare);
c) cleme de concurs si aparate sau mijloace de clemare;
d) imprimate tipizate;
e) alte materiale necesare practicării sportului columbofil.
Capitolul II
Tipuri de concursuri si competenţe de organizare
Art.3. Concursurile cu porumbei călători se aprobă de către Comitetul Naţional
Sportiv şi se organizează de către comisiile tehnic-sportive ale cluburilor membre ale
U.C.P.R.
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Art.4. Programul concursurilor sportiv columbofile profesioniste se organizează
pe toată perioada unui an, in funcţie de condiţiile geografice şi climaterice, de zonele
din care fac parte cluburile columbofile membre ale U.C.P.R.

Programul concursurilor se va comunica Comitetului Naţional Sportiv de către
organizatori până cel târziu la 15 martie, iar eventualele modificări se vor transmite cu
cel puţin 30 de zile înainte de prima etapă de concurs.
Programul concursurilor va fi publicat pe site‐ul uniunii până cel târziu la 15
aprilie şi va conţine următoarele rubrici:
‐ numărul total de concursuri;
‐ data, localitatea de lansare şi ţara;
‐ distanţa de zbor stabilită obligatoriu prin GPS (cea mai scurtă şi cea mai lungă
distanţă pentru membrii cluburilor participante).
În aceeaşi zi NU se pot organiza mai multe concursuri la aceeaşi categorie, cu
exceptia derby-urilor nationale, de catre un organizator.
Art.5. Conform normelor metodologice ale Federaţiei Columbofile Internaţionale
(F.C.I.) si adnotări ale UCPR:
a) Concursurile cu porumbei călători - clasa sport, se organizează pe distanţe mai
mari de 100 km (loc lansare - loc sosire), cu participarea:
1) - a cel puţin 250 porumbei, ce aparţin unui număr de cel puţin 20 columbofili
pentru categoriile de distanţă I (100-400 km) - viteză
II (300-600 km) - demifond
2). - a cel puţin 150 porumbei aparţinând unui număr de cel puţin 20 columbofili
pentru categoriile III (peste 500 km) - fond si maraton si IV (general - dar la
concursurile de fond si maraton, ale acestei categorii) şi a cel putin 250
porumbei, ce aparţin unui număr de minimum 50 columbofili la categoria
Maraton FCI.
b) Pentru concursurile cu porumbei călători - clasa standard, sunt necesari minimum
150 porumbei angajaţi la etape de minimum 100 km distanţă şi minimum 20
columbofili participanţi, cumulând minimum 2500 km femelele şi 3000 km masculii, pe
perioada a 2 (doi) ani de zile, dar cu condiţia ca în ultimul an să fi participat la
consursuri clasând 750 km femelele şi 900 km masculii (nu are importanţă numărul de
concursuri). Norma poate fi efectuată şi într-un singur an, adică în anul columbofil în
curs.
Art.6. a) Membrii columbofili ai unui club participă obligatoriu la concursuri cu
clubul de unde fac parte şi unde şi-au achitat cotizaţia de membru columbofil pe anul
in curs. Este interzis ca un crescător să zboare la concursuri ale categoriei I şi II
organizate de alţi organizatori sau la alte cluburi. Nerespectarea atrage anularea
rezultatelor crescătorului.
b) Participarea la concursurile categoriei peste 500 km se face la alegere
de către fiecare columbofil. Orice formaţiune este obligată să primească în concurs
columbofil (li) care au solicitat participarea şi se încadrează în norma de km. Solicitarea
să fie făcută cu cel puţin 6 zile (şase) înainte.
c) Fiecare club poate face parte din maxim 2 protocoale cu precizarea că
dacă într-o localitate sunt mai multe cluburi care zboară în aceeaşi direcţie, obligatoriu
acestea vor face parte din acelaşi protocol.
Art.7. a) CNS, vizează spre neschimbare planurile de zbor ale cluburilor, iar
după vizare acestea vor fi afişate pe site-ul uniunii.
b) CNS, întocmeşte anual lista omologatorilor concursurilor columbofile
organizate de cluburile afiliate la UCPR, listă ce va fi difuzată cluburilor prin circulară
de lucru la începutul anului competiţional şi afişată pe site-ul uniunii.
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Capitolul III
Programul concursurilor

Art.8. a) Concursurile sportive au loc începând din ultimul weekend al lunii
aprilie şi până în primul weekend al lunii august, angajarea unui porumbel la concurs
neputand sa se faca la mai putin de 5 zile – NU mai mult de 15 etape. dar nu mai puţin
de 5 zile între consursurile din caregoria a I-a şi a II‐a.
b) Modul de ordonare şi de intercalare a concursurilor, cât şi numărul
de concursuri se lasă la latitudinea organizatorilor.
c) Planurile concursurilor (Anexa 14), în trei exemplare, trebuie
obligatoriu, semnate cu numele şi prenumele scrise citeţ, de către preşedintele si
responsabilul tehnic-sportiv ai clubului şi ştampilate corespunzător. Aceste trei
exemplare se vor trimite obligatoriu la CNS pentru vizare până la 15 martie. Un
exemplar va rămâne la dosarul clubului arhivat la UCPR iar două exemplare vor fi
returnate clubului. Un exemplar al planului de concursuri va insoţi dosarul primului
concurs către omologatorul concursurilor desemnat de CNS, spre luare la cunostintă si
urmărire.
Aceleaşi prevederi se aplică şi în organizarea concursurilor cu pui, care se vor
desfăşura între 31.07 şi 15.10 (aproximativ 12 etape). Planurile concursurilor cu puii
vor fi înaintate pentru avizare de către C.N.S. până la data de 15 iulie a fiecărui an
sportiv.
d) U.C.P.R. prin CNS, va organiza anual doua derby-uri un derby de
peste 900 km. Localitatile de lansare vor va fi stabilite în Adunarea Generală din luna
ianuarie – februarie, în funcţia de direcţia de zbor agreată. Premiile şi condiţiile de
participare se vor aproba în aceeaşi Adunare Generală. Îmbarcarea porumbeilor,
precum şi desigilarea ceasurilor se vor face pe centre de îmbarcare stabilite de CNS
dar nu mai mult de 1 centru pe judet si nu mai putin de 50 de crescatori şi 50 de
ceasuri pentru fiecare centru (aceste conditii sunt valabile numai pentru derby-urile
nationale). Clasamentul la derby-urile nationale poate fi luate pe zonă, judeţ, protocol,
club, NU şi pe lansare. Uniunea va contribui la premiile acordate pentru acest derby.
e) Organizatorii de concursuri private pot organiza concursuri cu lansari
de la distante de minim 800 km, la care sa participe columbofilii UCPR, daca indeplinesc
urmatoarele conditii:
1. daca exista cereri de participare, sa se organizeze cate un centru de
imbarcare in fiecare judet, in care exista cluburi afiliate UCPR
2. pentru intocmirea clasamentelor se va utiliza programul de clasamente al
UCPR
3. sa se respecte prevederile art. 19 lit.b din RNS cu privire la densitatea nr. de
porumbei imbarcati/boxa
4. sa aiba acceptul CNS, iar in cazul in care CNS considera a fi necesara prezenta
unui delegat/observator, acesta sa fie platit de organizator.”
Capitolul IV
Înscrierea porumbeilor în concurs
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Art.9. La concursurile organizate pot participa numai crescătorii care sunt
membri columbofili (cu cotizatia plătită la zi), nesuspendaţi, (posibil şi în tandem), cu
toate obligaţiile achitate către club şi UCPR (o singură uniune, federaţie), care se
regăsesc în tabelul cu membri columbofili ai clubului (un tabel va fi în dosarul clubului
arhivat la UCPR şi altul la omologator).
Tabelul cu membrii columbofili ai clubului se întocmesc în 3 (trei) exemplare şi
care se trimit la Uniune cel târziu la 01 aprilie a anului în curs, pentru a fi luaţi în
evidenţe şi de a li se verifica licenţele.
De asemenea, toţi aceşti membrii vor fi trecuţi şi/sau verificaţi dacă există în
programul de clasamente.

Art.10. a) În clasament, columbofilul poate opta între a utiliza numele propriu
sau o altă titulatură (pseudonim, tandem, etc.);
b) Pentru uşurarea muncii de evidenţiere a membrilor columbofili ai
unui club afiliat UCPR, fiecare club va transmite la Uniune tabelul cu membrii clubului
conform anexei nr. 13., pana la data de 15 aprilie.
Art.11. a) Listele porumbeilor ce urmează să participe la concursuri în sezonul
competiţional se întocmesc în 3 (trei) exemplare şi vor fi semnate de crescător cu
numele şi prenumele în clar şi licenţa de zbor. Aceste liste sunt predate comitetului
sportiv local până la data de 15 aprilie. Un exemplar se va afla la club, cel de-al doilea
exemplar la U.C.P.R. pentru a fi arhivat în dosarul clubului, iar cel de-al treilea exemplar
va fi transmis omologatorului odată cu dosarul primului concurs.
b) Listele de start cu puii, vor fi trimise la omologator odată cu dosarul
primului concurs de pui.
Art.12. a) Înscrierea porumbeilor pentru concursuri se face pe „Fişe colective
cronometrate”-tip UCPR în 2 (două) exemplare în vederea întocmirii dosarelor de
concurs.
Fişa colectivă de cronometrare semnată de participant trebuie să conţină
numele şi adresa exactă a crescătoriei columbofilului, seria ceasului, seria
porumbelului, sexul, seria de pe cleme, data concursului, numele clubului, localitatea
de lansare, corecţia de ceas, ştampila, semnătura membrilor din comisia de clemare în
dreptul numelui şi prenumelui scris clar. Pentru ceasurile electronice în plus pe fişe
trebuie să existe codul cipului şi licenţa.
Fişele pentru ceasurile mecanice sunt puse la dispoziţie de către club şi sunt
autocopiatoare, iar pentru cei care folosesc ceasuri electronice fişele se află în memoria
ceasurilor şi trebuiesc listate imediat după îmbarcare.
b) Participantul la concurs (columbofilul) este direct răspunzător de
corectitudinea înscrierii datelor (se referă la datele crescătorului şi seriile porumbeilor)
în fişele de cronometrare.
c) La toate categoriile de distanţă primii 5 porumbei de pe prima fişă
de cronometrare formează echipa columbofilului care va fi delimitată(subliniată) şi vor
puncta la toate categoriile, prin însumarea punctelor de penalitate a 2 (doi) porumbei
(cei mai bine clasaţi din 5).
d) Înscrierea porumbeilor pe fişe colective de cronometrare se face
numai cu pastă, citeţ şi fără ştersături. ATENŢIE: Fişele cu ştersături OBLIGATORIU se
ANULEAZĂ.
Art.13. Cluburile columbofile au obligaţia să ţină o evidenţă strictă (pe serii) a
fişelor de cronometrare colectivă folosite de către fiecare participant la fiecare concurs.
Art.14. Un porumbel poate participa la concursuri într-un sezon competiţional
sub numele unui singur columbofil sau tandem columbofil.
Tandemul columbofil presupune asocierea a doi sau mai mulţi columbofili,
membrii ai U.C.P.R. şi ai căror porumbei se găsesc într-o singură crescătorie (la aceeaşi
adresă).
Este interzisă participarea din aceeaşi crescătorie a unui columbofil titular
(proprietar) şi acelaşi columbofil în tandem cu altă persoană. Nerespectarea acestei
prevederi duce la anularea concursurilor columbofilililor în cauză.
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Art.15. Fiecare club ÎN CAZUL ÎN CARE ÎNDEPLINEŞTE CONDIŢIILE DE
ÎMBARCARE îşi va stabili normele proprii de clemare şi verificare cât mai severe pentru

asigurarea securităţii şi corectitudinii concursurilor şi eliminarea fraudelor, în
concordanţă cu prevederile prezentului regulament.
Capitolul V
Clemarea si îmbarcarea porumbeilor
Art.16. a) Clemarea porumbeilor iar apoi îmbarcarea lor în mijlocul de
transport se face în centrul sau în centrele (în funcţie de felul concursului) stabilite
conform regulamentului în vigoare şi într-o anumită perioadă de timp (ce trebuie
respectată de columbofili), detalii ce vor fi aduse anticipat la cunostinţa columbofililor,
în sedinte, telefonic sau scris.
b) La toate concursurile organizate, pentru orice categorie pot fi unul
sau mai multe centre de clemare si îmbarcare. Un club nu poate avea decât un singur
centru de îmbarcare.
Întotdeauna, OBLIGATORIU, la un centru de clemare si îmbarcare la
concursurile cu porumbeii maturi trebuie să participe minimum 20
columbofili (sau tandemuri) si minimum 20 ceasuri de cronometrare pentru
toate categoriile. Se acceptă într-un sezon (maturi) o singură încălcare a
acestei prevederi dar nu mai puţin de 15 columbofili (sau tandemuri) cu 15
ceasuri şi OBLIGATORIU de semnalat în scris la CNS această încălcare.
La un centru de clemare si îmbarcare la concursurile cu puii trebuie să
participe minimum 10 columbofili (sau tandemuri) si minimum 10 ceasuri
de cronometrare pentru toate categoriile. Nu se accepta nicio incalcare a
acestei prevederi intr-un sezon (pui).
Rezultatele concursurilor unde nu sunt respectate aceste condiţii, nu
pot fi omologate şi nu se vor lua în calcul normelor pentru Campionatul
Naţional al UCPR.
c) Îmbarcarea porumbeilor se poate amâna sau devansa faţă de
data concursului din motive meteorologice (timp nefavorabil) şi alte evenimente
neprevăzute fără a împieta planul de zbor.
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Art.17. a) O comisie de clemare este formată din minimum 3 (trei) persoane
obligatoriu membri columbofili şi în functie de necesităti pot funcţiona mai multe
comisii de clemare si imbarcare.
b) Clemele de concurs folosite sunt de două feluri:
1 - din cauciuc inelară, pe ambele feţe având ştanţate câte o serie de cifre ;
2 - clemă electromagnetică, proprie fiecărui porumbel şi a cărei serie interioară
se află în memoria ceasului (special pentru asemenea fel de clemare).
c) Columbofilul sau delegatul său care participă la concurs numai va
asista, din apropiere (dar nu va ajuta) la clemarea si îmbarcarea porumbeilor proprii
atât cei cu ceasuri mecanice cât şi electronice.
d) Din momentul predării porumbeilor la comisiile de clemare şi
verificare, crescătorul sau delegatul acestuia nu mai au dreptul de a pune mâna pe
proprii porumbei sub sanctiunea anularii rezultatelor la etapa respectiva. Excepţie în
cazul în care aceştia fac parte din comisia ce îmbarcă porumbeii în mijlocul de
transport.
e) La concursurile peste 700 km se pot efectua duble clemări la
porumbeii participanţi. Atunci când un sistem de cronometrare electronic prezintă
disfuncţionalităţi (ex. ceas defect, cip defect, etc.), se poate introduce clema cu care a
fost dublat porumbelul într-un ceas mecanic existent în procesul verbal. Acesta va fi
luat în calcul în clasamentul concursului.

Art.18. a) Un membru al comisiei preia câte un porumbel din coşul în care au
fost aduşi, verifică starea de sănătate şi unde sunt probleme sesizează conducerea
clubului şi seria inelului matricol, îl comunică pentru a fi trecut în fişa de cronometrare;
alt membru al comisiei de clemare preia o clemă de concurs şi comunică ambele serii
pentru a fi trecut în fişa de cronometrare în dreptul porumbelului identificat; al treilea
membru aplică clema respectivă pe piciorul porumbelului şi îl depune într-un alt coş
special pentru îmbarcare sau îl va introduce direct într-o boxă a mijlocului auto de
transport porumbei. Se procedează astfel până la terminarea şi completarea întregii
fişe de cronometrare a columbofilului respectiv, urmând apoi alţi columbofili cu
porumbeii lor. La fel se procedează şi la cei cu ceasuri electronice, unde este obligatorie
verificarea inelului matricol şi înscrisul din ceas, la introducerea în antena a piciorului
cu cip.
b) La cei cu ceasuri electronice îmbarcarea porumbeilor se face
începând cu concursul nr. 1 (sau de la prima pozitie). Când sunt mai multe concursuri
în acelaşi weekend se respectă ordinea cronologică a îmbarcărilor. Listarea fişei de
concurs se face obligatoriu după fiecare îmbarcare şi va fi semnată de comisia de
îmbarcare după care este predată crescătorului pentru a-şi completa datele de
identificare. Completarea datelor se va face în prezenţa comisiei de îmbarcare.
Art.19. a) Îmbarcarea porumbeilor în mijlocul de transport se face pe bază de
sexe, în toate boxele, astfel încât să nu se creeze privilegii pentru porumbeii unor
columbofili.
b) Numărul de porumbei îmbarcaţi în boxe pe unitatea de suprafaţă (1
metru pătrat) este de maximum :
1. - 50, la concursurile cu distanţe cuprinse între 100-300 km ;
2. - 50, la concursurile cu distanţe cuprinse între 300-500 km ;
3. - 35, la concursurile cu distanţe cuprinse între 500-750 km ;
4. - 25, la concursurile cu distanţe peste 750 km ;
Aceste norme sunt recomandate de către conducerea uniunii şi sunt la
aprecierea organizatorului cu acordul cluburilor participante.
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Art.20. - Dacă în timpul clemării sau îmbarcării se eliberează involuntar unul
sau mai mulţi porumbei şi aceştia sunt ai columbofililor din localitatea de îmbarcare,
porumbeii vor fi prezentaţi organizatorilor în aceeaşi zi.
Dacă aceşti porumbei aparţin unor cluburi din alte localităţi ei vor fi
declaraţi până în prima zi a concursurilor, înainte de ora lansării.
Pentru a stabili mai uşor cui aparţin porumbeii eliberaţi involuntar, la
centrele de îmbarcare cu mai multe cluburi participante, îmbarcarea se va face pe
cluburi cu respectarea strictă a tuturor prevederilor R.N.S.
Dacă un club întârzie cu prezentarea porumbeilor la îmbarcare peste ora
stabilită, organizatorii au latitudinea să hotărască neparticiparea la concursul respectiv
a celor în cauză pentru a nu se prejudicia lansarea porumbeilor conform programului.
Se interzice îmbarcarea porumbeilor neinelaţi, cu inele tăiate, lărgite,
lipite, falsificate sau neomologate, cât şi a porumbeilor neclemaţi sau bolnavi.
Nerespectarea acestei prevederi, atrage anularea rezultatelor columbofilului la
concursul respectiv.
Toţi porumbeii îmbarcaţi trebuiesc clemaţi şi trecuţi pe fişele de îmbarcare.
Cluburile care nu doresc să participe la concursul respectiv, nu vor da dosarul
clasificatorului pentru efectuarea de clasamente la astfel de concursuri, iar etapele la
care nu doresc efectuarea de clasamente se vor nominaliza de la începutul
campionatului, înaintea primei etape. În acest sens cluburile care doresc acest lucru
vor depune la CNS o adresă odată cu planurile de zbor.

Art.21. a) După terminarea operaţiunilor de clemare si îmbarcare a porumbeilor
comisia tehnic-sportivă a organizatorului concursului (împreună cu delegaţi ai cluburilor
participante, când este cazul) vor întocmi Dosarul care va însoţi mijlocul de transport
porumbei la locul de lansare.
Dosarul va conţine:
- un exemplar al fiselor de cronometrare, asezate în ordinea cluburilor
participante, ştampilate si semnate;
- diagrama mijlocului auto de transport porumbei (Anexa nr 2), semnată si
stampilată;
- procesul verbal de lansare tip UCPR (Anexa nr.1) care se va completa la
majoritatea rubricilor, inclusiv evidenţa pe cluburi a porumbeilor angajaţi, semnată si
stampilată corespunzător de organizator.
La concursurile din străinătate din dosar mai face parte Certificatul sanitarveterinar.
b) În cazul dublajelor îmbarcarea porumbeilor se va face la ore
diferite. Nu se acceptă să se îmbarce simultan la două concursuri. În cazul nerespectării
acestor prevederi etapele respective vor fi anulate.
Capitolul VI
Reglarea, sigilarea si pornirea ceasurilor de cronometrare
Art.22. Pentru a preveni orice trucaj la un ceas cluburile sunt obligate să
precizeze columbofililor care deţin ceasuri şi doresc să se folosească de ele, să le
prezinte la club înainte de 1 aprilie a fiecărui an pentru a suporta verificarea şi
asigurarea funcţionarii lor corectă. După verificarea tuturor ceasurilor, responsabilii
tehnici ai cluburilor vor întocmi centralizatoare cu numele proprietarilor ceasurilor,
seriile acestora, corecţia de ceas orară găsită cu ocazia verificării fiecărui aparat şi
respectiv adresele proprietarilor. Responsabilii tehnici sunt obligaţi să verifice exact
cadranele numerotate şi dacă imprimarea cadranelor nu este defectă. Ei vor trebui să
releveze toate constatările fără nici o excepţie, atât pe cadranul orelor, pe cel al
minutelor şi al secundelor.
Art.23. În momentul ridicării ceasului columbofilul trebuie să se asigure de buna
funcţionare a acestuia.
Art.24. a) Columbofilii care detin ceasuri de cronometrare conform modelelor
aprobate de CNS trebuie să fie în perfectă stare de functionare, cu bandă de hârtie,
tuşiere de calitate si tuburi mici pentru introdus clemele de concurs (la ceasurile fără
capac la disc sau fără clapetă la fiecare cusetă).
b) Orice ceas Herman se va putea folosi numai cu carcasă de plastic de
protectie prevăzută de fabricant sub capac şi o saibă de la tuşieră, de sigurantă;
c) La ceasurile cu bandă de hârtie dublă, banda valabilă pentru concurs
este banda de pe tamburul interior.
d) Orice ceas de cronometrare trebuie să aibă trecut, pe o etichetă, la
exterior, numele si prenumele proprietarului.
e) Abaterea acceptată de la ora exactă, în plus sau minus, este
de 3 minute pentru fiecare 24 de ore de functionare a ceasului (mecanic) şi
la ceasurile electronice de 30 de secunde pe durata unui concurs.
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Art.25. a) Sigilarea ceasurilor se va face, indiferent de felul concursului, la
centrele care îndeplinesc prevederile R.N.S.

b) Comisia de sigilare este formată tot din minimum trei persoane, în
comisie pot fi incluşi şi delegaţi ai altor cluburi participante.
c) Pe banda de cronometrare, la începutul ei OBLIGATORIU se
consemnează:
1. concursul şi data lansării;
2. numele şi prenumele columbofilui (columbofililor) ce va/vor introduce cleme
în ceas.
3. seria ceasului. Dacă un ceas nu imprimă seria pe bandă, aceasta va fi trecută
la cererea columbofilului, de către comisia de sigilare a ceasurilor (cu pastă, citeţ).
4. comisia de sigilare formată din trei persoane cu nume, prenume si semnătură
proprie;
5. o ştampilă.
d) Pornirea ceasurilor pentru fiecare concurs se efectuează la o oră
întreagă, numai în ziua dinaintea lansării porumbeilor cel mai târziu la ora 20,00.
Fixarea indicatorului zilei se face pe ziua a VII-a în aşa fel ca la ora zero din ziua
concursului, indicatorul să se suprapună peste diviziunea care reprezintă pe banda
începutul zilei I a concursului. Pentru ceasurile „Junior”, la fixarea orei de pornire se
urmăreşte ca aceasta să corespundă zilei a VII-a. La toate tipurile de ceasuri, cu
excepţia ceasurilor „Junior”, după pornirea ceasurilor se va manevra banda
înregistratoare, astfel, încât să se poată citi marcajul iniţial.
e) Fixarea orei se face la o oră întreagă, cel mai târziu la ora 20,00.
Depăşirea orei 20,00 atrage după sine anularea concursului respectiv. Orarul trebuie
să fie fixat pe ora stabilită iar minutarul trebuie să fie la zero (0).
Organizatorul decide fixarea orei de pornire a ceasurilor, aceeaşi pentru toţi
columbofilii unui centru de îmbarcare.
Ceasul se sigilează de către comisia de sigilare astfel încât inelul format din aţă
sau sârmă subţire să nu fie prea larg (să permită întredeschiderea capacului), cu
plomba ştanţată.
f) Posesorii de ceasuri electronice vor fi prezenţi doar la desigilarea si
controlul final pentru fiecare concurs, fiind cuprinşi în procesele verbale respective,
dar nu mai târziu de anunţarea si marcarea controlului final la ceasurile mecanice.
În situaţia în care un ceas (mecanic sau electronic) nu este prezent la ora
stabilită pentru desigilare, OBLIGATORIU se va anula.
g) Posesorii ceasurilor electronice înainte de prima îmbarcare pentru
concurs vor veni cu porumbeii cipaţi, iar înainte de îmbarcare vor scoate un listing cu
seriile porumbeilor şi a cipurilor electronice cuplate. Acest listing obligatoriu va fi scos
după orice modificare făcută în ceasul electronic cât şi atunci când o cere conducerea
clubului pentru control. Orice neconcordanţă duce la anularea concursului.
h) Fişa ceasurilor electronice care nu corespunde din punct de vedere
“control ceas atomic” (care nu arată ora ceasului atomic citită) va fi ANULATĂ.
i) Este interzis să se facă modificări pe fişa de îmbarcare, aceasta
ducând la anularea concursului. Cluburile care au concurenţi cu sisteme electronice,
vor desemna comisii care vor răspunde de corectitudinea îmbarcărilor.
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Art.26. a)După marcajul de pornire a ceasurilor se va întocmi un proces verbal
(Anexa nr. 3) în care se vor menţiona seriile ceasurilor, proprietarii lor, ora exactă a
pornirii, eventualele abateri de la ora exactă. Numai după aceasta se vor înapoia
ceasurile proprietarilor. Este obligatoriu să se menţioneze seria ceasului, să se
semneze şi să se stampileze banda de concurs la ambele capete de comisiile de sigilare
şi desigilare a ceasurilor. Semnăturile vor fi însoţite de numele şi prenumele fiecărui
membru din comisie.
b) În situaţii concrete când se amână lansarea, organizatorul are
obligaţia de a face un raport motivat. Procesul verbal de sigilare ceasuri rămăne valabil

iar organizatorul are obligaţia de a informa comisiile de desigilare şi clasificatorul de
această situaţie pentru a lua măsurile necesare pentru a nu se crea confuzii. Raportul
organizatorului se va regăsi şi în dosarul ce va ajunge la omologator, pentru a nu fi
anulate rezultatele concursului.
Art.27. a) La pornirea ceasurilor, controlul final cât şi la lansarea porumbeilor
este nevoie de o sursă exactă ce indică ora (momentul) activităţii respective. În acest
sens organizatorul trebuie să folosească un ceas de mare precizie: un aparat radio (al
şaselea bip sonor marchează ora exactă), un telefon mobil cu solicitarea anterioară a
orei exacte la Romtelecom (Robot), sau ceasul atomic al sistemelor electronice.
b) După terminarea operaţiunilor de clemare, îmbarcare, sigilare a
maşinii cu porumbei şi a ceasurilor, atât ştampila clubului organizator, cleştele de sigilat
cât şi cheia de autorizare şi evaluare a ceasurilor electronice se vor depune în spaţii
închise, pe care se va aplica prin lipire o bandă semnată de preşedinte sau
responsabilul tehnic-sportiv (sigiliu). Acestea se vor elibera la sfârşitul concursului sau
în cazul avizărilor de lansări de porumbei de pe teritoriul judetului. Delegaţiiobservatori pot folosi ştampile ale cluburilor.
c) Dacă în timpul efectuării marcajului iniţial, un ceas nu porneşte,
banda se anulează.
Capitolul VII
Transportul porumbeilor la locurile de lansare
Art.28. Transportul porumbeilor clemaţi se face numai cu mijloace specializate
de transport obligatoriu sigilate după îmbarcare, iar în diagrama masinii se va specifica
numărul de porumbei pe boxe. OBLIGATORIU mijloacele de transport trebuie să aibe
montate GPS pentru localizare cu posibilitatea urmăririi prin internet a poziţiei maşinii
la orice oră.
Indiferent de tipul concursului, transportatorul este obligat să aibe funcţional
GPS-ul pentru a fi urmărit în timp real atât în ţară cât şi în străinătate (rooming activat
etc.). În cazul nerespectării acestor prevederi transportatorul respectiv va pierde
dreptul de a mai efectua, în cadrul uniunii alte transporturi în acest scop.
Art.29. a) Boxele trebuie să fie prevăzute cu sisteme de adăpare şi alimentare
din exterior sau interior şi să aibă o înălţime interioară de cel puţin 22,5 cm. Boxele
trebuie să fie numerotate vizibil. În funcţie de tipul constructiv al mijlocului de transport
mai sunt necesare : o scară mobilă de acces, bidoane şi jgheaburi pentru apă, saci cu
mâncare, mătură si făraş, etc.
b) Porumbeii trebuie să fie asiguraţi cu hrană si apă pentru ca în cazurile
în care lansarea nu se poate efectua la data stabilită, din motive obiective (defecţiune
a maşinii, vreme total nefavorabilă, etc.) să se poată amâna lansarea. În această
situaţie, delegatul-lansator este obligat să informeze telefonic conducerea clubului
organizator iar aceasta, să aducă situaţia de fapt la cunoştinţa columbofililor
participanţi. Este INTERZIS cu desăvărşire ca delegatul-lansator să ia decizia de lansare
fără acordul conducerii organizatorului.
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Art.30. După terminarea îmbarcării porumbeilor, fiecare boxă sau seturi de
boxe se sigilează de către organizator. În acest moment delegatul-lansator preia de la
organizatori Dosarul ce conţine:
1. un exemplar al procesului verbal de lansare;
2. un exemplar al diagramei maşinii;
3. un exemplar al tuturor fişelor de cronometrare colectivă a porumbeilor
îmbarcaţi;

4. numele, prenumele, adresa, nr. de telefon a delegatului-observator din
localitatea de lansare a porumbeilor;
5. pentru concursurile din străinătate certificatul sanitar-veterinar.
Pentru reuşita concursurilor se impune o vizită de documentare a
organizatorului, la punctul de frontieră ce urmează a fi tranzitat sau la un centru vamal
teritorial.
Art.31. – Delegatul-lansator trebuie să acorde toate îngrijirile porumbeilor carei 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 toate concursurile, obligatoriu se vor lua coordonatele GPS din punctul
de lansare pe baza actului justificativ (ex: diagrama GPS), document care va fi ataşat
la dosarul concursului. Coordonatele vor fi apoi comunicate pe e-mail persoanei
insarcinate cu crearea concursurilor in programul de clasamente al uniunii.
Clasamentele se vor întocmi folosind aceste coordonate.

Capitolul VIII
Lansarea porumbeilor
Art.32. Prezenţa delegatului-observator este obligatorie la locul stabilit pentru
întâlnire şi apoi la locul de lansare. Delegatul-observator verifică integritatea boxelor,
a sigiliilor, dacă toţi porumbeii posedă inele şi cleme de concurs şi dacă numărul de
porumbei din mai multe boxe corespunde numărului trecut pe diagramă. Verificarea
se face în mod operativ fară a împieta asupra orei programate pentru lansare.
Apoi se rup sigiliile, se scot lacătele sau şuruburile de închidere a uşilor şi la
semnalul delegatului-lansator, privind la ceas, se eliberează toţi porumbeii. Ruperea
sigiliilor şi eliberarea porumbeilor în punctele de lansare se va face numai după ce
delegatul clubului de pe teritoriului căruia se efectuează lansarea, împreună cu
lansatorul principal verifică integritatea sigiliilor.
OBLIGATORIU toate aceste operaţii privind verificarea şi lansarea porumbeilor
vor fi filmate sau fotografiate. În termen de 10 zile aceste filme sau fotografii vor fi
transmise la secretariatul Uniunii unde se vor stoca şi arhiva pe un suport optic şi vor
fi folosite ca probe în caz de contestaţii.
Numai după acest moment delegatul-observator completează rubricile
procesului verbal de lansare, neuitând ziua şi ora lansării (la concursurile din
străinătate ORA ROMÂNIEI) îşi scrie numele şi prenumele, adresa completă şi
numărul de telefon, aplică ştampila şi semnează. Aplică ştampila şi semnează şi pe
diagrama maşinii. Urmează aplicarea ştampilei (fără semnătură) pe fiecare din fişele
de cronometrare colectivă prezente în dosar în cazul depistării unor nereguli se vor
consemna în procesul verbal de lansare.
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Art.33. a) În caz de forţă majoră (timp total nefavorabil, maşină defectă etc.)
se poate efectua lansarea din altă localitate cu aprobarea organizatorului, a CNS
(anunţat telefonic şi apoi în scris) şi bineînteles a conducerii clubului columbofil care
va desemna un delegat observator, al noii localităţi, pentru avizarea lansării. Noua
localitate va fi consemnată în procesul verbal de lansare.
b) În cazul în care delegatul-observator nu soseste la lansare din
diverse motive ce nu ţin de culpa organizatorului concursului, confirmarea lansării va
fi dată telefonic de Preşedintele CNS sau dacă acesta nu poate fi contactat, de un

membru al CNS care va informa imediat în scris UCPR despre această lansare. Se va
face dovada lansării din acea localitate cu ajutorul GPS-ului. Se acceptă într-un sezon
maxim un caz de acest tip.
Capitolul IX
Constatarea porumbeilor
Art.34. Constatarea porumbeilor se face numai la crescătoriile columbofililor.
Art.35. a) Porumbeii clemaţi cu cleme din cauciuc vor fi constataţi în ceasuri
mecanice, în ordinea sosirii în crescătorie. Unei cleme de concurs din cuşeta de pe
circumferinţa discului îi corespunde un marcaj complet de pe banda de hârtie. Fiecare
porumbel participant la concurs trebuie să fie constatat separat.
Dacă posesorul unui ceas mecanic fără clapetă sau capac la disc introduce clema
fără un tub închis sau va introduce mai multe inele (cleme) în aceeaşi gaură, ceasul va
fi anulat.
b) Porumbeii clemaţi cu cleme magnetice vor fi înregistraţi electronic,
prin trapa (antena) de la intrare în volieră, în memoria ceasului;
c) Columbofilii care nu posedă ceas constatator, printr-o întelegere
anterioară, introduc cleme de concurs în ceasurile columbofililor cu care sau înţeles.
Constatările făcute în alte ceasuri decât cele trecute în procesul verbal de sigilare, vor
fi anulate.
d) Dacă ceasul de cronometrare prezintă defecţiuni sau se opreşte şi
are deja introduse cleme de concurs, se poate rupe sigiliul şi deschide, iar clemele se
pot introduce, pe rând, în alt ceas cu obligaţia ca banda ceasului defect si ceasul
constatator să fie aduse de columbofilul primitor sau proprietar la comisia de desigilare,
anuntând acest lucru; banda respectivă se ataşează fişei de cronometrare proprii (în
caz contrar se anulează rezultatele etapei respective la columbofilii în cauză).
Art.36. Ceasurile cu marcaje intermediare care s-au oprit, vor fi luate în
considerare, dacă au fost prezentate comisiei de desigilare la ora stabilită de
organizatori şi s-a efectuat obligatoriu marcaj de control intermediar cu introducerea
biletului cu inscripţia „Controlul intermediar”. Aceste bilete vor fi introduse în toate
ceasurile participante. Aceste bilete sunt semnate şi ştampilate de organizatori.
Comisia întocmeşte un tabel în care specifică membrii care au participat la
controlul intermediar.
Art.37. În concursurile peste 500 km se poate efectua zilnic un marcaj de
control, intermediar, pe cluburi, cu proces verbal (Anexa nr. 8).
La concursurile naţionale (peste 700 km) porumbeii sosiţi în prima zi de concurs
(până la ora 2200) vor fi anunţaţi organizatorilor telefonic (Anexa nr. 7).
Anunţarea sosirii porumbeilor, se va face în maxim o ora, faţă de momentul
marcării acestora în ceasurile de cronometrare. Cluburile îşi rezervă dreptul de a
controla sosirile anunţate de columbofili.
Crescătorii care au mai mulţi porumbei sosiţi în prima zi de concurs îi vor anunţa,
numai pe primii doi marcaţi. Neanunţarea telefonică a primilor doi porumbei sosiţi sau
anunţarea tardivă (peste o oră de la sosire) conduce la anularea rezultatelor primilor
doi porumbei ai columbofilului la acel concurs. Se vor anunţa numai porumbeii sosiţi
în prima zi de concurs.
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Art.38. În timpul desfăşurării concursurilor orice participant este obligat să
admită verificarea constatării porumbeilor sosiţi la crescătorie de către delegatul sau

delegaţii împuterniciţi pentru verificare de către conducerea uniunii, clubul organizator,
cluburilor participante, sau de către conducerea clubului din care face parte
crescătorul.
Pentru aceasta delegaţii vor prezenta ordinul de deplasare (delegaţie). După
verificare aceştia vor întocmi un raport minuţios despre cele constatate.
Refuzul primirii delegatului/delegaţilor pentru verificarea constatării porumbeilor
sosiţi conduce la anularea rezultatelor crescătorului şi a porumbeilor pe anul
competiţional în curs.
Art.39. Constatările sunt efectuate la secundă. Dacă constatarea normală a
unui porumbel nu lasă nici o imprimare pe bandă (cadran) acest porumbel va fi clasat
cu o secundă înaintea constatării următoare (care se vede).
Art. 40. a) Durata maximă a unui concurs este următoarea:
- una zi
- pentru distanţa de 100 km – 300 km;
- două zile - inclusiv ziua lansării pentru distanţe la 301 km – 600 km;
- trei zile
- inclusiv ziua lansării pentru distanţe de 601 km – 750 km;
- patru zile - inclusiv ziua lansării pentru distanţe mai mari de 750 km.
În cazul în care nu se strâng 20% din numărul porumbeilor lansaţi, durata
concursului se va prelungi astfel:
- una zi
- pentru categoriile a I-a şi a II-a;
- 2-3 zile
- după caz, pentru concursurile de fond.
În cazul în care, în cadrul aceluiaşi concurs, sunt columbofili care se încadrează
în două intervale diferite, durata maximă de concurs admisă va fi aceea cu distanţa
mai mare valabilă pentru toti participantii.
b) Perioada unei zile de zbor este de la ora 05.00 la ora 22.00. Durata
primei zile este de la ora lansării până la ora 22.00.
Orele de deschidere şi închidere a zilei de zbor sunt:
- ora răsăritului soarelui
- 05 h.00’00”
- ora apusului soarelui
- 22 h.00’00” (pentru toate concursurile).
Pentru ziua lansării (prima zi a concursului) durata maximă de zbor este
diferenţa între apusul soarelui (ora 2200) şi ora la lansare.
c) Porumbeii constataţi după ora 2200 se vor consemna ca fiind sosiţi
a doua zi la ora 0500, iar ca durată se va lua în calcul durata maximă de zbor a primei
zile adică diferenţa dintre apusul soarelui (ora 2200) şi ora de lansare.
Art.41. Distanţele de concurs omologate de C.N.S. al U.C.P.R. reprezintă
lungimile (în metri) de la localităţile de lansare a porumbeilor, la crescătoria fiecărui
columbofil participant la concurs, calculată automat prin program. Coordonatele
fiecărui crescător vor fi luate în mod obligatoriu prin sistemul G.P.S.
Rezultatele cluburilor care primesc în concurs columbofili care nu sunt în posesia
coordonatelor (măsurate prin G.P.S.) sunt anulate pentru tot sezonul. Aceasta
prevedere este valabilă şi pentru columbofilii care constată porumbeii într-un alt ceas
decât cel pus la dispoziţie de club sau în ceasul unui alt columbofil netrecut în procesul
verbal.
Capitolul X
Desigilarea ceasurilor
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Art.42. a) După perioada de timp alocată desfăşurării concursului sau mai
devreme (dată stabilită de organizatori), columbofilul având în posesie ceasul

constatator mecanic sau electronic unde a introdus clemele de concurs sau a înregistrat
sosirile, se va deplasa la ora stabilită, la centrul desemnat de organizator pentru
desigilare. Şi ceilalţi columbofili cu ceasuri defecte, oprite, fără cleme etc., trebuie să
fie prezenţi. La concursurile categoriei I se pot desigila ceasurile şi în prima zi de
concurs.
b) Locul de desigilare trebuie să fie acelaşi cu locul de îmbarcare cu
respectarea obligatorie a prezenţei unui număr de 20 columbofili şi 20 ceasuri la toate
concursurile. Organizatorul poate lua şi alte măsuri de siguranţă.
c) Deţinătorul unui ceas (mecanic sau electronic) trebuie să se asigure
în orice moment dacă ceasul său este în stare bună.
d) Dacă, din diverse motive un columbofil nu se prezintă cu ceasul la ora
controlului final, ceasul respectiv sigilat va fi adus obligatoriu la locul şi data clemării
porumbeilor în concursul următor când îl va prezenta comisiei tehnic-sportive spre
verificare. După ultimul concurs ceasul şi banda vor fi aduse la prima întâlnire la club.
Banda ceasului va fi ataşată fişei de cronometrare corespunzătoare (a concursului
anterior). În caz contrar se anulează rezultatele anului respectiv la columbofilul in
cauză.
Art.43. Comisia tehnic-sportivă a clubului va verifica, pe rând, fiecare ceas,
integritatea lui, prezenţa sigiliului. Excepţie fac ceasurile electronice. Fiecare ceas
verificat este consemnat în procesul verbal de desigilare (anexa nr. 3). Toate aceste
operaţii se fac înainte de ora stabilită pentru controlul final.
Art.44. a) Preşedintele sau responsabilul tehnic, iar în lipsa acestora o persoană
desemnată va anunţa cu voce tare ora exactă (a controlului final) după cu ceas de
mare precizie (sau ceas atomic) moment în care fiecare columbofil manevrează
mecanismul ceasului-cheie, pârghie, marcând astfel controlul final.
b) După marcaje, fiecare columbofil primeşte fişa de cronometrare
colectivă a porumbeilor proprii şi aşteaptă, în continuare desigilarea ceasului.
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Art.45. Urmează desigilarea propriu-zisă care se face public de către comisiile
tehnic-sportive întocmite în acest sens. Comisia este formată din minimum trei
persoane. La masa de lucru columbofilul prezintă ceasul sigilat şi fişa de cronometrare
colectivă. El va sta aproape, supraveghind în linişte, operaţiile de scoatere a clemelor
din ceas şi consemnarea acestora în fişa de cronometrare. Un membru al comisiei rupe
sigiliul ceasului, îl deschide şi în functie de modelul ceasului, extrage cu atenţie mai
întâi discul cu cleme iar apoi banda de hârtie imprimată.
Dacă se rupe banda în timpul manipulării ei de către comisia de desigilare, se
va face un proces-verbal în acest sens iar banda va fi luată in considerare.
Are loc acum o primă verificare a benzii de ceas făcută de al doilea membru al
comisiei care va urmări:
- însemnările şi ştampilele de la începul benzii;
- consemnarea numelui si prenumelui columbofilului sau a columbofililor care
au marcat în ceasul respectiv;
- perforarea de control iniţial care trebuie să fie înainte de marcajul de control
initial;
- marcajele să fie vizibile - zi, ore, minute, secunde (cadranele ce exprimă acest
lucru);
- marcajul de control final;
- perforarea benzii în momentul deschiderii ceasului, unică, obligatoriu după
bătaia de final.
Apoi va citi cu atenţie primul control final - abaterea de la ora exactă, în plus
sau în minus trebuie să fie mai mică de 3 minute pentru fiecare 24 ore de functionare

a ceasului mecanic şi la ceasurile electronice de 30 de secunde pe durata unui concurs.
Această regulă se aplică obligatoriu şi la marcajul de control intermediar atunci când e
cazul.
În timpul al doilea se va face o verificare simultană, încrucişată a marcajelor de
pe bandă, numărul şi ordinea acestora cu ordinea clemelor aflate în cuşete pe
circumferinţa discului (mobilizat din ceas sau rămas în ceas pe o latură a acestuia-după
modelul ceasului). Ceasurile fără capac la disc sau fară clapete la cusete, prevăzute de
fabricant, trebuie să conţină clemele de cauciuc în micile tuburi cu deschiderea în jos.
Unei cleme trebuie să-i corespundă obligatoriu o marcare pe bandă. A se regla
ceasurile Junior în acest sens.
În al treilea timp lucrează toţi membri comisiei, astfel:
1.
Primul extrage, numai în ordine (de la prima clemă la ultima) şi citeşte
seriile clemei;
2. Al doilea notează, scrie pe bandă, dar în afara cadranelor sau datei imprimate, în
ordinea marcărilor pe bandă ziua, ora, minutul şi secunda marcării porumbelului, seriile
(mare şi mică) a clemei corespunzătoare şi prin dictare sau citire de pe fişă, trece şi
seria inelului matricol al porumbelului sosit (nu va mai scrie coordonatele sosirii la
ceasurile care fac deja acest lucru - exemplu: Junior sau Benzing Paloma); dacă în
ceas au marcat mai mulţi columbofili se va consemna numele si prenumele
proprietarului porumbelului;
3. Un al treilea membru notează pe fisa de cronometrare în dreptul porumbelului:
ziua, ora, minutul şi secunda sosirii.
Se procedează astfel pentru toate clemele introduse în ceas sau dacă
organizatorii, de comun acord cu columbofilii si clasificatorul, au decis sistarea
extragerii clemelor după o anumită oră (au sosit cca. 25-30% din porumbei) se
respectă această hotărâre. Marcajele care nu au clemă corespondentă se anulează, se
barează - scriind "Anulat' şi numele, prenumele şi semnătura membrului comisiei.
De asemenea, la sfârşitul benzii se va scrie ora controlului final, care, va fi
trecută şi pe fişa colectivă de cronometrare (stănga sus) şi corecţia totală de timp în
secunde cu semnul + (plus) sau - (minus). Apoi se trece obligatoriu de către fiecare
membru al comisiei de desigilare numele, prenumele şi semnătura proprie. De
asemenea, membrii comisiei de desigilare vor semna şi în partea de jos a fişei de
cronometrare, în locul rezervat acestui lucru. În final banda de ceas pliată gen
"armonică" se prinde cu o agrafă de fişa de cronometrare colectivă proprie şi se
înaintează comisiei tehnic-sportive care va aplica ştampila sau ştampilele, în afara
marcărilor de crontrol final.
Comisia de desigilare, obligatoriu, va bara, anula rândul porumbeilor nemarcaţi,
neconstatai, nesosiţi la ceas.
Ceasurile electronice computerizate au un regim special la desigilare dar listarea
sosirii porumbeilor trebuie făcută concomitent cu desigilarea ceasurilor mecanice, dar
un mai devreme de controlul final. Ceasurile desigilate înaintea controlului final vor fi
anulate.
Art.46. Operaţiile de desigilare a unui ceas făcute de 1-2 persoane sunt
nelegale. În cazul în care se constată astfel de situaţii se vor anula rezultatele celor din
comisie şi a crescătorului al cărui ceas este desigilat astfel.
Clemele de concurs vor fi extrase din tambur în ordine şi este cu desăvârşire
interzis să fie extrasă o nouă clemă înainte de terminarea tuturor operaţiunilor pentru
clema anterioară.
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Art.47. După terminarea desigilării tuturor ceasurilor şi listării sosirilor din
ceasurile electronice, benzile şi fişele acestora ca şi benzile ceasurilor anulate cu fişele
corespunzătoare şi celelalte fişe fără nici o adnotare precum şi listingurile de sosire în

ceasurile electronice se vor transmite clasificatorului pentru întocmirea clasamentelor
porumbeilor şi a columbofililor.












Art.48. O bandă de cronometrare trebuie să conţină următoarele elemente:
numele, prenumele şi semnătura membrilor comisiei de sigilare şi desigilare a
ceasurilor, însoţite de ştampila cluburilor aplicate în afara marcărilor de control
iniţial şi control final;
perforările de închidere şi deschiderea ceasurilor aflate înainte şi respectiv după
marcările de control iniţial şi final;
numărul şi anul de fabricaţie al inelului de concurs (clema) al porumbelului
clasificat, înscris cu pastă în dreptul fiecărei marcări pe bandă (în nici un caz pe
marcaj);
numărul şi anul de fabricaţie al inelului matricol;
ziua, ora, minutul şi secunda corespunzătoare fiecărei marcări (aceste date nu se
mai înscriu pe benzile constatatoare care efectuează marcările direct cu cifre cum
este cazul ceasurilor „Junior”);
corecţia de timp în secunde cu semnul + sau -;
ziua, ora, minutul şi secunda marcărilor de control iniţial şi de control final.

Art.49. Comisia sportivă a cluburilor descalifică un concurent (columbofil) din
următoarele cauze:
- columbofilul nu s-a prezentat cu ceasul constatator la ora stabilită pentru
efectuarea marcării de controlul final şi desigilării, chiar dacă are marcaj de
control intermediar.
- fişa de cronometrare nu a fost completată corespunzător, conţine modificări,
ştersături şi nu au fost barate locurile goale;
- marcarea de control iniţial şi final nu s-a făcut la ora, minutul, secunda stabilite
ţinându-se cont de procesul verbal;
- banda de cronometrare nu conţine marca de control final;
- nu este trecut seria ceasului;
- banda nu este ştampilată la capete şi nu conţine numele, prenumele şi semnătura
comisiei tehnice sportive de sigilare şi de desigilare a ceasului;
- în banda de cronometrare se constată mai mult de două perforări;
- perforările nu sunt înainte de marcajul de control iniţial şi după marcajul de
control final. Se consideră marcaj de control final prima pontare pe bandă la ora
stabilită, a doua pontare e de siguranţă şi nu se ia în discuţie dacă a fost
perforată.
- ceasul de cronometrare a stat înainte de a se bate controlul final sau înainte de
marcajele de control intermediar.
- la închiderea şi deschiderea ceasurilor nu se perforează banda.
- dacă se descoperă orice încercări de eludare ale prezentului regulament.
Capitolul XI
Corectiile de timp a ceasurilor
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Art.50. Corecţiile de timp pentru avansuri sau rămânerea în urmă ale ceasului
de ora oficială se calculează astfel:
- se stabilesc diferenţele de timp (secunde) între ora oficială şi controlul final
marcat de fiecare ceas cronometru. Aceste diferenţe reprezintă corecţia totală (Ct.)
pentru fiecare cronometru;

- se calculează corecţia pentru o oră (Co) de funcţionare de la pornirea ceasurilor
cronometrice împărţind corecţia totală (Ct) la numărul întreg de ore (N) dintre controlul
final şi cel iniţial.
Ct
Co = n
- se calculează corecţia iniţială (Ci) corespunzătoare fiecărui cronometru până
la ora marcării primului porumbel sosit în concurs. Ci = Ca x Np, în care Np 1 este
numărul întreg de ore la care pornirea ceasurilor la ora înregistrării primului porumbel
în concurs;
- în funcţie de durata aproximativă între marcările primului şi ultimului porumbel
şi de mărimea corecţiei pentru o ora, o jumătate de ora sau un sfert de oră se aplică
corecţia definitivă Co;
- în cazul în care la controlul final diferenţele citirilor extreme nu depăşesc un
plus sau minus două minute, se aplică tuturor porumbeilor de clasificat numai corecţia
iniţială a ceasurilor respectiv.
Corecţia definitivă, pentru fiecare porumbel, va apărea atât în fişele de
cronometrare cât şi într-o coloană a clasamentului porumbeilor.
Diferenţa maximă admisă pentru un cronometru la marcarea de control final,
faţă de ora oficială este de 3 minute pentru fiecare 24 de ore pentru ceasurile mecanice
şi la ceasurile electronice de 30 secunde pe durata unui concurs.
Capitolul XII
Clasamentele concursului
Art.51. Fiecare columbofil trebuie să fie în posesia corecţiilor sale de distanţa
stabilită de comisia tehnică a cluburilor calculate prin coordonatele luate cu G.P.S.
Art.52. Clasamentele se întocmesc pentru 20% din porumbeii participanţi.
Formula F.C.I. va fi aplicată obligatoriu pentru obţinerea punctajelor de penalitate.
P=

locul în concurs x 1000
nr. porumbei angajaţi

La fiecare concurs se vor întocmi obligatoriu clasamente pe: club, protocol, judeţ
şi lansare.
Art.53. a) Clasamentele concursului, a porumbeilor şi cel al crescătorilor, se
întocmesc, folosind un program creat pe calculator, unic în întreaga uniune.
b) Ca date generale, iniţiale de lucru clasificatorul are nevoie de: ora
exactă pornire ceasuri, timpul de la pornire până la lansare, ora de lansare, ora exactă
control final, timp de functionare ceasuri, număr zile de concurs, durata unei zile de
concurs, totalul porumbeilor angajaţi, număr porumbei clasaţi (maximum 20% din cei
angajaţi la concurs), număr columbofili participanţi.
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Art.54. a) Clasamentul porumbeilor se întocmeşte în ordinea descrescândă a
vitezelor medii (metri/minut) calculate cu două zecimale şi pentru maximum 20%
(douăzeci) din totalul porumbeilor angajaţi la concurs.
b) Numărul de porumbei luaţi în calcul pentru clasamentul unui concurs
va fi numărul total al porumbeilor cumulat din fişele de îmbarcare al columbofililor
participanţi la acel concurs.

c) Punctajul penalizat al unui porumbel în clasamentul naţional se
calculează după formula de la art. 52, iar pentru olimpiadă la categoria I şi II se vor
recalcula puncajele de penalizare la porumbei după formula FCI:
(porumbei clasaţi – locul în clasament + 1) x 100 / porumbei clasaţi.
Menţionăm că pentru toate categoriile FCI mai puţin maraton international
numărul de la numitor nu va depăşi 5000.
d) Cluburile OBLIGATORIU vor calcula folosind formula FCI punctajele
penalizante pentru primii trei porumbei ai clubului la categoriile prevăzute în vederea
stabilirii propunerilor celor mai buni porumbei, conform protocolului cu UFCR, pentru
a face parte din lotul olimpic al României.















Art.55. Din clasamentul concursului trebuie să rezulte:
numărul concursului, ora de lansare, localitatea de lansare din procesul verbal
tipărit
(1 + 2) inclusiv anexa cu diagrama maşinii, numărul porumbeilor
participanţi la concurs pe cluburi;
distanţele de la locul de lansare la crescătoriile de sosire ale porumbeilor
(măsurate prin G.P.S.);
numărul porumbeilor clasificaţi, 20% din cei angajaţi în concurs;
numărul columbofililor participanţi şi punctajul fiecăruia;
ziua, ora, minutul şi secunda primului şi ultimului porumbel sosit în concurs;
timpul (în minute) corectat al fiecărui porumbel;
locul fiecărui porumbel în clasament în ordinea descrescândă a vitezei de zbor
(m./minut);
numele şi prenumele şi clubul columbofil căreia îi aparţine fiecare porumbel din
clasament;
matricolul, contingentul fiecărui porumbel;
sexul porumbelului;
viteza medie (m/min.) a fiecărui porumbel din clasament;
punctajul fiecărui porumbel.

Art.56. După fiecare concurs cluburile sunt obligate ca în termen de maximum
7 zile de la data desigilării să afiseze la loc vizibil un exemplar a clasamentelor
concursului. Contestaţiile, în cazul unor greseli de calcul, dactilografiere sau omisiune,
se iau in considerare dacă au fost adresate, în scris, în termen de maximum 5 zile de
la data aflării rezultatelor. Răspunsurile, în scris, ale clasificatorului sau a comisiei
tehnic-sportive organizatoare la contestatiile columbofililor, vis a vis de clasamente,
este obligatorie. După eventualele corecturi, clasamentele vor fi semnate de preşedinte
şi responsabilul comisiei tebnic-sportive organizatoare.
Capitolul XIII
Dosarul final al concursului
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Art.57. Actele concursului vor fi depuse, obligatoriu într-un dosar (sau dosare)
cu şină.
Dosarul final al concursului va cuprinde următoarele:
- clasamentele porumbeilor şi columbofililor, semnate şi ştampilate corespunzător;
- procesul verbal de lansare;
- diagrama mijlocului de transport;
- certificatul sanitar veterinar vizat de medicii de vamă - când e cazul;

- procesul verbal de sigilare/de desigilare ceasuri – la toate categoriile (conform
Anexei nr. 3)
- alte procese verbale şi acte ţinând de concursul respectiv, posibil abateri şi sancţiuni;
- fişele de cronometrare colectivă, în ordine alfabetică, completate corespunzător şi
fără ştersături.
- benzile ceasurilor de cronometrare (chiar şi cele anulate) fiecare la fişa de care
aparţine, pentru a facilita verificarea.
- adresa şi numărul de telefon a persoanei cu care omologatorul poate lua legătura.
Art.58.
a) Organizatorii sunt obligaţi să transmită la omologatorii desemnaţi, dosarele
concursurilor desfăşurate până la primul fond, dar nu mai târziu de 7 zile după fond,
iar restul dosarelor concursurilor pentru maturi până la data de 1 septembrie şi pentru
pui până la data de 20 octombrie.
b) Se vor lua în calcul pentru omologat, dosarele care au confirmat termenul de
trimitere în intervalul de timp menţionat, prin ştampilă poştală sau alt document de
transport oficial.
Art.59. a) Omologatorul are obligaţia de a aplica întocmai prezentul RNS
documentaţiilor concursurilor. În cazul depistării unor abateri neintenţionate,
omologatorul are dreptul să ia legătura cu comisia tehnic-sportivă a clubului pentru
remedierea erorilor.
b) La sfârsitul anului competiţional, sfârşitul lunii septembrie (pentru
maturi si yearlingi) si sfârşitul lunii octombrie (pentru pui), omologatorii vor trimite în
scris si verbal, membrilor CNS despre cele constatate cu ocazia verificărilor, omologării
sau neomologării de dosare finale, motivele ţinând de aceste hotărâri. Membrii CNS
iau la cunoştinţă şi votează în consecinţă.
Capitolul XIV
Rezultate centralizate
Art.60. Odată primite clasamentele validate, comisia tehnic-sportivă a fiecărui
club, va primi din partea clasificatorului desemnat, centralizările atât la porumbei cât
şi la crescători, extrase din programul de clasamente, având obligativitatea de a
semnala eventualele probleme în maxim 14 zile de la data primirii acestor centralizări
conform art. 71 al RNS.
Centralizarea finală a rezultatelor la:
1) concursurile cu porumbei clasa sport se fac pe anul respectiv şi pe ultimii 2,3,4,5
ani (palmares), pe categorii de concursuri, atât la nivel de porumbei - campionatul
porumbeilor (Maruri+yearlingi, yearlingi si pui) cât şi la nivel de columbofili campionatul columbofililor.
2) concursurile cu porumbei clasa standard se face în conformitate cu art. 5 al. b
Art.61. Expoziţiile Naţionale ale U.C.P.R. se organizează de către C.N.S. cu
avizul Vicepreşedintelui cu probleme tehnice–sportive.
La Expoziţiile Naţionale pot participa:
- Porumbeii care au îndeplinit normele palmares 2,3,4,5 ani de participare la
Expoziţie;
- Porumbeii care au îndeplinit norma de participare la Expoziţie în anul respectiv
(1/2 din N.O.);
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În funcţie de capacitatea sălii, la Expoziţiile Naţionale mai pot participa:

- Cei mai bine clasaţi porumbei la concursurile Derby, organizate de U.C.P.R. (peste
900 km) şi pui (peste 400 km); Se vor premia toate derby-urile organizate de
UCP.
- Porumbeii ai unor cluburi sau asociaţii care nu fac parte din U.C.P.R. în calitate
de invitaţi.
Toţi porumbeii participanţi vor fi anunţaţi organizatorilor cu cel puţin 30 zile
înaintea deschiderii şi vor fi trecuţi în Catalogul Expoziţiei la categoriile la care sunt
expuşi.
Prezentarea la Expoziţie a porumbeilor comunicaţi este OBLIGATORIE.
COMUNICAREA porumbelului şi NEPREZENTAREA acestuia atrage după sine,
EXCLUDEREA columbofilului de la participarea cu porumbeii săi la expoziţia următoare
şi neselecţionarea porumbeilor săi în lotul U.C.P.R., chiar dacă întrunesc punctajele
necesare.
Toţi porumbeii vor primi diplome de participare pentru categoria la care au fost
prezentaţi cu specificarea locului ocupat în Expoziţie.
Pe diplomele acordate invitaţilor se va face specificarea: Participant la Expoziţia
Naţională a U.C.P.R. în calitate de INVITAT.
Primii 7 porumbei la fiecare categorie, cu N.O. împlinită (palmares) vor fi
selecţionaţi în lotul naţional U.C.P.R. la fiecare categorie 6 porumbei + 1 rezervă.
Lotul naţional se selecţionează numai dintre porumbeii participanţi la Expoziţia
Naţională.
Lotul naţional al U.C.P.R., va fi trecut în Catalogul Expoziţiei, înaintea
clasamentelor naţionale.
Porumbeii din lotul naţional primesc diplome cu inscripţia „LOTUL NAŢIONAL
U.C.P.R.”
Primii trei porumbei de la fiecare categorie din cadrul expozitiei vor primi din
partea U.C.P.R. medalii.
Cu avizul C.N.S., cluburile pot organiza Expoziţii locale sau judeţene şi pot
acorda premii porumbeilor expuşi.
Porumbeii prezentaţi în Expoziţia Naţională nu pot fi ridicaţi decât după ora
oficială prevăzută pentru închiderea Expoziţiei. Nici un motiv nu poate fi prezentat
pentru încălcarea acestei prevederi.
Art.62. U.C.P.R. prin C.N.S sub îndrumarea Vicepreşedintelui tehnic – sportiv
şi comitetelor sportive ale cluburilor organizează anual:
A – Campionate de cluburi;
B – Campionate naţionale U.C.P.R..
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
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Art.64. Campionatele de cluburi şi naţionale, atât pentru porumbei cât şi pentru
columbofili se organizează pentru rezultatele pe un an, cât şi pentru rezultatele din
ultimii 2,3,4,5 ani.
Rezultatele pentru un an reprezintă în principiu ½ din normele olimpice ale
fiecărei categorii.
Rezultatele pentru palmares reprezintă normă+..+normă realizată anual, doar
la categoria a I-a şi a II-a. Pentru categoria fond, rezultatele la palmares se calculează
astfel:

a. Normă fond + normă fond – palmares fond;
b. Normă mare fond + normă mare fond – palmares mare fond;
c. Normă fond + normă mare fond – palmares mare fond, dacă porumbelul are în cei
2 ani, 2 etape peste 800 km şi din 6 etape a însumat 4400 km.;
d. Normă fond + normă mare fond – palmares fond, dacă porumbelul are în cei 2 ani,
2 etape peste 800 km şi din 6 etape nu a însumat 4400 km.
e. Normă fond + normă mare fond + normă mare fond – palmares 3 ani fond, dacă
porumbelul are în cei 3 ani, 3 etape peste 800 km. şi din 9 etape a însumat mai
puţin de 6600 km.;
f. Normă fond + normă mare fond + normă mare fond – palmares 3 ani mare fond,
dacă porumbelul are în cei 3 ani, 3 etape peste 800 km. şi din 9 etape a însumat 6600
km.;
g. Normă fond +normă fond + normă mare fond – palmares 3 ani mare fond, dacă
porumbelul are în cei 3 ani, 3 etape peste 800 km. şi din 9 etape a însumat 6600 km.
A. Campionatele de cluburi.
I. Porumbei clasa sport.
Art.65. Pentru întocmirea clasamentelor generale, în campionatul cluburilor,
acestea vor folosi punctajele obţinute în concursuri, numai din clasamentul întocmit
pentru clubul respectiv.
Clubul columbofil profesionist este reprezentat în statutul UCPR-ului şi
reprezintă asocierea a cel puţin 20 columbofili care au domiciliul în aceeaşi localitate
sau din mai multe localităţi dislocate la distanţe unanim acceptate de cei care se
asociază.
Transferul se acordă la solicitarea scrisă a columbofilului având, de regulă,
acceptul cluburilor implicate.
În caz de litigiu (refuz de acordare a transferului), preşedintele va motiva pe
solicitarea de transfer decizia luată, care apoi va fi înaintată C.N.S. Refuzul soluţionării
cererii de transfer şi aprobarea primită de către columbofil de la noul club, stinge litigiul
iniţial şi columbofilul se poate considera transferat.
Nu se acceptă transferul membrilor decât în perioada de la sfârşitul sezonului
de pui până la data de 1 ianuarie a fiecărui an.
În vederea asigurării unui număr corespunzător de membri şi porumbei,
cluburile, numai în situaţiile în care nu mai pot îmbarca şi nu pot întocmi clasamente,
pot participa la alte centre de îmbarcare din zonă cu respectarea condiţiilor impuse
pentru îmbarcare (conform art. 15) şi efectuarea clasamentelor (conform art. 5)
Art.66. Categoriile pentru care cluburile întocmesc clasamente generale proprii
sunt cele stabilite de F.C.I. cât şi cele adoptate de A.G. al U.C.P.R.
II Columbofili
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Art.67. Clasamentele columbofililor se vor întocmi pentru aceleaşi categorii
prevăzute pentru porumbei cu respectarea aceloraşi prevederi privind distanţele,
numărul de porumbei şi numărul crescătorilor participanţi.
Punctajul de penalitate al crescătorului la fiecare concurs rezultă din însumarea
punctelor obţinute de cei mai bine clasaţi 2 porumbei din primii 5 trecuţi în fişa de
cronometrare şi care reprezintă echipa crescătorului la concursul respectiv.
Această prevedere este valabilă pentru toate concursurile indiferent de
categorie.

B. CAMPIONATELE NAŢIONALE U.C.P.R.
I. Porumbei clasa SPORT
Art.68. Punctajele optime ale porumbeilor pentru întocmirea clasamentelor
naţionale la toate categoriile, vor fi obţinute prin însumarea punctelor de penalizare
realizate în:
a) clasamentele întocmite pe club;
b) clasamentele întocmite pentru mai multe cluburi asociate (protocol) cu
respectarea prevederilor Art. 6 lit. c;
c) clasamentele întocmite pentru toţi porumbeii lansaţi din acelaşi loc şi la aceeaşi
oră, din una sau mai multe maşini, se vor realiza pe baza anexei ProcesuluiVerbal de lansare semnat de conducerile cluburilor participante pentru fiecare
concurs în parte.
Pentru toate cazurile prevăzute mai sus, clasamentele vor fi omologate şi vor
putea fi luate în calcul, numai cu respectarea strictă a normelor F.C.I., astfel:
- la toate concursurile numărul crescătorilor participanţi va fi de cel puţin 20, iar
numărul de porumbei va fi cel puţin 250 pentru concursurile din categoriile I şi
II şi cel puţin 150 pentru cele din categoriile III, VI.
- sunt de asemenea obligatorii prevederile privind numărul de concursuri şi
norma de kilometri la fiecare categorie.
Fiecare club va încheia înaintea sezonului de zbor obligatoriu o înţelegere
(protocol).
Aceste înţelegeri vor fi date odată cu planurile de zbor şi vor fi avizate de
către CNS.
II.
Pentru crescători
Art.69. a)Clasamentele crescătorilor vor fi întocmite, la fiecare categorie
prevăzută de F.C.I. prin însumarea punctajelor din clasamentele crescătorilor care vor
cuprinde obligatoriu:
- numele şi prenumele crescătorului;
- numărul de porumbei angajaţi;
- numărul de porumbei marcaţi în ceasul de concurs;
- numărul de porumbei clasaţi în concurs;
- numărul de porumbei clasaţi din echipa de 5;
- punctajul crescătorului (suma punctelor de penalitate a celor mai buni 2
porumbei, din primii 5 înscrişi pe fisa de cronometrare);
- numărul total de columbofili participanţi (chiar dacă nu au marcat în ceas
sau nu au clasat porumbei);
- numărul total de porumbei participanţi conform procesului verbal de lansare.
b) La calcularea categoriilor pentru crescători (anexa nr 6.A) se vor lua numai
concursurile zburate pe planul de zbor al clubului. Dacă columbofilul participă la alte
concursuri organizate de alţi organizatori, rezultatele la porumbei pot fi luate în calculul
categoriilor dar nu pot fi luate în calcul rezultatele la crescători.
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Art.70. În funcţie de posibilităţile financiare ale U.C.P.R., cei mai buni 3
porumbei la fiecare categorie pot fi premiaţi, cu diplome, cupe (personalizate cu
numele crescatorului si seria porumbelului) sau medalii. În eventualitatea ca acest
lucru este posibil, premierea campionatului naţional se va face în cadrul organizat, cu
ocazia Expoziţiei Naţionale a U.C.P.R.

Cluburile Columbofile membre U.C.P.R. au libertatea de a-şi premia porumbeii
şi columbofilii, după norme proprii, acest lucru desfăşurându-se într-un cadru organizat
la sediile cluburilor sau la Expoziţiile Judeţene.
Art.71. Categoriile pentru care U.C.P.R. întocmeşte clasamentele naţionale:
I. Categoria I-a: 100 – 400 km – VITEZA (1 an + Palmares)
- 5 concursuri totalizând minim 900 km în anul respectiv – Maturi +
Yearlingi, pui
II. Categoria a II-a: 300 – 600 km – DEMIFOND (1 an + Palmares)
- 4 concursuri totalizând minim 1.400 km
în anul respectivMaturi+Yearlingi, pui
-

La categoriile I-a şi a II-a, se întocmesc clasamente pentru:
maturi + yearlingi
- 1 an
yearlingi
- 1 an
pui
- 1 an
maturi + yearlingi
- N.O. 2 ani (palmares)
yearlingi
- N.O. 2 ani (palmares)
maturi
- 3,4,5 ani (palmares)

III. Categoria a III-a peste 500 km (1 an + Palmares)

a) Fond - peste 500 km

- 3 concursuri totalizând minim 1.750 km - în anul respectiv

b) Mare Fond – peste 500 km

- 3 concursuri peste 500 km din care obligatoriu 1 concurs peste 800 km,
însumând minim 2.200 km în anul respectiv

Notă: La categoria III-a, în lotul naţional vor fi selecţionaţi cei mai buni
porumbei conform punctajului de penalizare realizat la oricare din cele 2 secţiuni ale
acestei categorii.
În cazul în care un porumbel are la calcularea normei cel puţin 1 concurs
peste 800 km şi peste 2200 Km acesta OBLIGATORIU se trece doar la MARE FOND,
iar în cazul în care prin însumarea a trei concursuri se trece de 2200 km dar nu este
nici un concurs peste 800 km această normă de trece doar la FOND.
Pentru palmares fond si mare fond se poate lua in calcul Maraton
National, conf. Art. 64 din RNS.
IV. Categoria a IV-a – GENERAL (1 an + Palmares)
- 6 concursuri totalizând 1.500 km – în anul respectiv
Se vor alege: - 2 concursuri viteza (100 – 400 km)
- 2 concursuri demifond (300 – 600 km)
- 1 concurs Fond (peste 500 km)
- 1 concurs – la alegerea crescătorului
Notă: Pentru palmares trebuie realizate anual cele 6 tipuri de concursuri în
fiecare an. Palmares 2 ani =12 concursuri; 3 ani = 18 concursuri....
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La categoriile III şi IV se întocmesc clasamente pentru:
- maturi + yearlingi
– 1 an
- yearlingi
– 1 an
- pui
– 1 an

- maturi + yearlingi
- yearlingi
- maturi

– N.O. 2 ani – palmares
– N.O. 2 ani – palmares
– 3,4,5 ani (palmares)

V. Categoria a V-a – MARATON – F.C.I.
- 4 concursuri peste 700 km, organizate în ultimii 2 ani care să totalizeze cel
puţin 3200 km. La toate cele 4 concursuri numărul porumbeilor angajaţi va fi
cel puţin 250, iar numărul columbofililor participanţi, cel puţin 50.
Pentru Olimpiadă se va lua în calcul norma de la FCI pentru anul în curs.
Notă: Pentru categoria Maraton F.C.I. se poate lua si o singura etapa din anul
anterior.
VI. Categoria AS • maraton
Aceasta categorie este realizată prin însumarea punctelor de penalitate la 2
concursuri peste 800 km realizate în anul respectiv.
La categoria AS maraton se întocmesc clasamente pentru:
‐ maturi + yearlingi
- 1 an
‐ yearlingi
- 1 an
‐ pui
- 1 an
‐ maturi+yearlingi
‐ 2 ani ‐ palmares;
‐ yearlingi
‐ 2 ani - palmares;
‐ maturi
‐ 3, 4, 5 ani ‐ palmares;
VII. Categoria – AS – (1 an + Palmares)
- Din numărul total de clasări, se aleg 8 clasări care însumate să facă 3.000 km
– în anul respectiv.
Clasamentul se va realiza după numărul de clasări realizate. La numărul egal de
clasări, punctajul realizat va face diferenţa.
OBLIGATORIU în cele 8 clasări se va lua la an o etapă de fond.
La categoria VII se întocmesc clasamente pentru:
- maturi + yearlingi
– 1 an
- yearlingi
– 1 an
- pui
– 1 an
- maturi + yearlingi
– 2 ani – palmares
- yearlingi
– 2 ani – palmares
- maturi
– 3,4,5 ani (palmares)
VIII. Categoria – SUPER AS – (1 an + Palmares) numai la porumbei
- Pentru această categorie se vor lua în calcul numai porumbeii care au norme
la toate categoriile FCI (normă la categoria a I-a, normă la categoria a II-a,
normă la fond (fond, mare fond sau maraton national) şi normă la general) .
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La categoria VIII se întocmesc clasamente pentru:
- maturi + yearlingi
– 1 an
- yearlingi
– 1 an
- pui
– 1 an
- maturi + yearlingi
– 2 ani – palmares
- yearlingi
– 2 ani – palmares
- maturi
– 3,4,5 ani (palmares)

IX. Categoria – NATIONAL MARATON – (1 an + Palmares)
- 3 etape peste 800 de km, dintre care obligatoriu o etapa – derby naţional.
La categoria IX se întocmesc clasamente pentru:
- maturi + yearlingi
– 1 an
- yearlingi
– 1 an
- pui
– 1 an
- maturi + yearlingi
– 2 ani – palmares
- yearlingi
– 2 ani – palmares
- maturi
– 3,4,5 ani (palmares)
X. Categoria – AS FOND – (1 an + Palmares)
- 5 etape fond/maraton, din care 2 obligatoriu peste 800 km. Porumbeii se vor
diferenţia prin punctajul cumulat în cele 5 etape.
La categoria X se întocmesc clasamente pentru:
- maturi + yearlingi
– 1 an
- yearlingi
– 1 an
- pui
– 1 an
- maturi + yearlingi
– 2 ani – palmares
- yearlingi
– 2 ani – palmares
- maturi
– 3,4,5 ani (palmares)
XI. Categoria – EXTREM MARATON – (1 an + Palmares)
- 2 etape peste 900 de km, total 2000 km.
La categoria XI se întocmesc clasamente pentru:
- maturi + yearlingi
– 1 an
- yearlingi
– 1 an
- pui
– 1 an
- maturi + yearlingi
– 2 ani – palmares
- yearlingi
– 2 ani – palmares
- maturi
– 3,4,5 ani (palmares)
In cazul in care un porumbel are 4 etape de peste 900 de km insumand 4000 km (in
doi ani consecutivi) se realizeaza palmares extrem maraton. Daca cele 4 etape
insumeaza sub 4000 km porumbelul respectiv realizeaza palmares AS Maraton.
XII. Categoria – RECORD – (1 an + Palmares) numai pentru porumbei
- minim 5000 de km clasati intr-un singur an, departajarea se face prin
insumarea punctajelor concursurilor din care face limita minima de km.
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La categoria XII se întocmesc clasamente pentru:
- maturi + yearlingi
– 1 an
- yearlingi
– 1 an
- pui
– 1 an
- maturi + yearlingi
– 2 ani – palmares
- yearlingi
– 2 ani – palmares
- maturi
– 3,4,5 ani (palmares)

Notă: Pentru pui sunt aceleaşi norme de km şi număr de concursuri ca la
maturi, pentru realizarea tuturor categoriilor.
MODIFICARE IMPORTANTĂ LA CALCULUL PALMARESELOR
Notă: Pentru toate categoriile, palmaresul se va realiza însumând normă cu
normă, ceea ce înseamnă că, în fiecare an, pentru a realiza palmares, porumbelul
trebuie să facă normă. Această prevedere intră în vigoare începând cu anul 2010.
XIII. LAUREAT – 1 an
Clasamentele se realizează prin însumarea punctelor de penalitate a celor mai
buni 3 porumbei ai unui crescător la aceeaşi categorie în anul competiţional respectiv.
Se întocmesc clasamente la următoarele categorii, atât la maturi şi yearlingi cât
şi la pui:
- Viteza
• 100 – 400 km
- Demifond • 300 – 600 km
- Fond
• peste 500 km(fond+mare fond)
- General
- As Maraton
- As
XIV. CLASAMENTUL CLUBURILOR
Clasamentul se realizează prin însumarea punctelor de penalitate a celor mai
buni 3 porumbei ai clubului la fiecare categorie (numai porumbei cu palmares).
Se întocmesc clasamente pentru aceleaşi categorii prevăzute la LAUREAT.
XV. CRESCATORUL ANULUI
Se calculeaza la toate categoriile de un an (m+y), prin cumularea punctajelor
primilor porumbei ai fiecarui crescator astfel:
- 15 porumbei la categoriile viteza si demifond.
- 10 porumbei la categoria general.
- 5 porumbei la celelalte categorii.
Se premiaza un singur crescator pentru fiecare categorie.
Art.72. CRITERII F.C.I. (sunt spre cunoaştere a normelor FCI de către
crescători)
Formula de calcul a punctajului
p = locul în clasament X 1000_
număr porumbei angajaţi
CATEGORII
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DISTANTA

Nr. concursuri

Nr.minim
porumbei
angajaţi

Nr.minim
crescători
partici-panti

TOTAL Km

I. VITEZA

100 – 400 km

10

250

20

1800 km

II. DEMIFOND

300 - 600 km

8

250

20

2800 km

III. FOND

peste 500 km

6

150

20

3500 km

IV. GENERAL

100 - 400 km
300 - 600 km
peste 500 km

3-5
(11) 2-6
1-3

250
250
150

20
20
20

3000 km

peste 700 km

4

250

50

3200 km

V. MARATON

PARTEA A-II-A
EXPOZITII COLUMBOFILE, DISTINCTII
Art.73 Documentele ce vor fi înaintate C.N.S. în vederea verificării rezultatelor
omologate sunt următoarele:
- Tabel nominal cu membrii efectivi ai clubului şi numărul licenţei de zbor
(legitimaţie).
- Planul de zbor al clubului şi un tabel cu numărul porumbeilor, nr. crescătorilor
la toate concursurile (conform anexei nr. 11)
- Clasamentele generale ale porumbeilor pe categorii în anul respectiv.
- Clasamentele generale ale porumbeilor clubului pe categorii – palmares (ultimii
2,3,4,5 ani).
- Clasamentele generale pe categorii cu punctajele crescătorilor (2 din primii 5
marcaţi) în anul respectiv.
- Clasamentele generale pe categorii cu punctajele crescătorilor (2 din 5
marcaţi) – palmares (ultimii 2,3,4,5 ani).
- Clasamentul LAUREAT – pentru anul respectiv.
- Clasamentul CLUBULUI
Aceste documente vor fi însoţite de:

a) Dosarul fiecărui concurs care va cuprinde:
- clasamentul porumbeilor (20 %)
- clasamentului crescătorilor (2 din 5)
- proces verbal de sigilare a ceasurilor constatatoare
- proces verbal de lansare (clubul organizator)
- diagrama maşinii (clubul organizator)
- fişele de cronometrare
- benzile ceasurilor constatatoare
Toate completările să fie făcute strict regulamentar şi aceste dosare vor avea
semnătura omologatorului stabilit.
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Nota: Situaţiile centralizatoare vor cuprinde în mod obligatoriu toate rubricile
din FIŞA DE EXPOZIŢIE.
După omologare toate documentele prevăzute la acest articol vor fi restituite
comisiilor tehnice ale cluburilor care le vor păstra cel puţin 6 ani.
Termen maxim de trimitere a documentelor la omologatori (conform pct. a):
- 01.09. – porumbei maturi
- 20.10. – pui.
Între 01.09 -15.09 se vor omologa documentele conform pct. a şi se vor
completa documentele conform pct. b, c, d, e. Şi vor fi transmise către
omologare la CNS.
Termen de omologare a rezultatelor de către comisiile C.N.S.:
- 15.09. – 01.10. – porumbei maturi
- 20.10. – 01.11 – pui.

Art.74. Documentele verificate si omologate de CNS vor fi inaintate
vicepreşedintelui cu probleme tehnic-sportive în vederea întocmirii clasamentelor
naţionale ale U.C.P.R.
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:
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)
Termen de primire: cel puţin 30 zile înainte de prezentarea porumbeilor pentru
organizarea expoziţiei.
TITLURI NAŢIONALE U.C.P.R.
Art.76. MAESTRU EMERIT al sportului columbofil profesionist.
Condiţii:

 cel puţin 5 ani vechime neîntreruptă în U.C.P.R., în afara anului în curs.
 participarea cu porumbei la ultimele 5 ediţii ale Expoziţiei Naţionale, în afara

anului în curs.
 cel puţin 2 premii naţionale (porumbei sau crescători) – în primele 3 locuri la
orice categorie F.C.I. (excepţie făcând categoria standard) în afara anului în curs.
 cel puţin 2 porumbei selecţionaţi în lotul naţional al U.C.P.R., în afara anului în
curs.
 cel puţin 1 porumbel participant la Expoziţia Balcanică, în afara anului în curs
(excepţie făcând categoria standard)
Art.77. MAESTRU al sportului columbofil profesionist.
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Condiţii:
 cel puţin 3 ani vechime neîntreruptă în U.C.P.R., în afara anului în curs.
 participare cu porumbei la ultimele 3 ediţii ale Expoziţiei Naţionale a U.C.P.R., în
afara anului în curs.
 cel puţin un premiu naţional (porumbei sau crescători) • în primii 3 la orice
categorie F.C.I. (excepţie făcând categoria standard) ,în afara anului în curs.
 cel puţin un porumbel selecţionat în lotul naţional U.C.P.R., în afara anului în
curs.
Titlurile vor fi însoţite de o placheta pe care vor fi inscripţionate numele şi
prenumele titularului şi vor fi decernate în cadrul festiv, de regulă la Expoziţia
Naţională.

Cluburile afiliate la U.C.P.R. vor monitoriza, la cererea columbofiliilor care
îndeplinesc condiţiile şi vor face propuneri nominale, semnate de preşedintele clubului
şi responsabilul tehnic (cu ştampila clubului) în urma verificărilor şi le vor înainta la
sediul uniunii cu cel puţin 30 zile înainte de data Expoziţiei. Se va răspunde concret la
fiecare cerinţă prevăzută.
Propunerea se va face conform anexei nr. 12, cererile trimise în alt format decât
cele din anexă NU VOR FI LUATE ÎN CONSIDERARE.
NOTĂ: Titlul de maestru emerit sau maestru al sportului columbofil se acordă
pentru întrega carieră sportivă. Dacă s‐a concurat în tandem, se vor acorda fiecărui
membru columbofil, câte o placheta care v‐a fi inscripţionată cu numele şi prenumele
fiecăruia dintre cei doi şi nu cu numele tandemului. În cazul în care un membru
columbofil întruneşte cumulative condiţiile de decernare a titlului de maestru emerit
sau maestru al sportului columbofil, însă pe parcursul carierei sale a concurat şi în
tandem iar în prezent concurează singur, i se acordă placheta respectivă cu numele şi
prenumele lui inscripţionate pe aceasta.
Art.78. Toate expoziţiile columbofile la nivel de club, judeţene, naţionale, se
organizează după perioada concursurilor, de obicei în lunile de iarnă, în fiecare an.
Art.79. - Participarea porumbeilor în expozitii se face în ordinea valorică a
punctajului pe categorii de distanţă pentru porumbeii de sport, a valorii arbitrajelor
pentru porumbeii de "standard", în funcţie de capacitatea sălilor şi alte criterii stabilite
de organizatori.
Art.80. a) Expoziţiile naţionale pentru porumbei maturi şi pui în funcţie de
rezultatele obţinute pe unu sau 2, 3, 4, 5 ani - clasa SPORT şi clasa STANDARD se
organizează de către UCPR şi cluburi.
b) Numărul de porumbei participanţi la expoziţia naţională va fi stabilit
de catre vicepresedintele cu probleme tehnic-sportive, avand in vedere distribuirea de
principiu din anexa 4.
c) Un porumbel poate participa la expoziţie numai într-o singură
categorie (la alegere) chiar dacă este prezent în mai multe clasamente din campionatul
naţional.
d) Pentru porumbelul anunţat dar neprezentat în expoziţie
organizatorii vor percepe o taxă de imputare de 200 RON care va fi achitată de
delegat, la prezentarea celorlalte păsări, sau cel mai târziu până la sfârşitul anului
(31.12). În cazul achitării în termenul stabilit se anulează prevederile art. 61, al. 5
Art.81. În ziua dinaintea deschiderii oficiale, comisia Corpului Naţional de
Arbitri va arbitra toţi porumbeii de la clasa Standard dar şi porumbeii de la clasa Sport
care în doi ani au realizat baremurile de kilometri ceruţi de FCI, clasei standard.
Rezultatul arbitrărilor va apărea într-o fişă volantă în timpul expoziţiei, anexă la Catalog
şi care va fi publicată în revista nr. 1 a anului în curs precum şi pe site-ul uniunii.
Rezultatele obţinute la clasa standard nu pot fi folosite de crescător în vederea obţinerii
titlurilor de maestru şi maestru emerit.
PARTEA A-III-A
SESIZĂRI, ABATERI, SANCTIUNI
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Art.82. a) Orice membru columbofil, indiferent de funcţia pe care o ocupă la
nivel de club, asociaţie judeţeană, federaţie (mai multe judeţe) sau uniune este obligat
să respecte întocmai prevederile prezentului Regulament.

b) Sesizări cu privire la abateri de la articolele prezentului RNS trebuie
făcute, obligatoriu, de orice membru columbofil, imediat după observarea sau aflarea
faptului în sine atât verbal cât şi în scris. Ele se vor adresa, în principal organizatorilor
de concursuri la nivel de club, uniune, comisiilor de disciplină de la aceste nivele dar şi
omologatorilor, membrilor CNS, membrilor comisiei de disciplină şi litigii a UCPR sau
membrilor Comitetului Director al UCPR.
c) CNS-ul poate delega un observator la orice centru de îmbarcare, în
cazul în care există suspiciuni de fraudă. Dacă acesta nu este primit, se vor anula
rezultatele clubului pentru anul competiţional, iar preşedintele şi responsabilul tehnic–
sportiv vor fi suspendaţi ei, crescătoria şi porumbeii pe o perioadă de 3 ani.
Art.83. Când a fost descoperită o fraudă şi s-a întocmit proces verbal în acest
sens sau a apărut un litigiu pe acte, pe documente, acestea trebuiesc păstrate de către
comisia de disciplină care a dispus în cauză, deoarece hotărârea respectivă poate fi
atacată la nivelele superioare de organizare a sportului columbofil din U.C.P. Comisia
de disciplină nu are dreptul să elibereze părtilor în litigiu documentele cauzei.
Art.84. Comisia de disciplină şi litigii a UCPR îsi desfăşoară activitatea
independent de celelalte comisii şi comitete de conducere a UCPR. Orice intervenţie
este interzisă. Orice hotărâre de anulare a unor rezultate sau excludere dispusă de
comisiile de disciplină la nivel inferior, care nu este acceptată, trebuie anunţată
Comisiei de Disciplină şi Litigii a UCPR cu documentaţia respectivă, în copie, care va
reanaliza cauza (în prezenta părtilor, dacă e necesar) şi va lua hotărârea definitivă.
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Art.85. Activităti si omisiuni "columbofile" interzise sub sanctiunea de
anulare rezultate :
1) clasament întocmit prin cumularea porumbeilor de pe mai multe procese
verbale de lansare;
2) concursurile organizate în afara perioadei de programare, neaprobate CNS şi
avizate de UCPR;
3) angajarea unuia sau a mai multor porumbei în afara listei de start va antrena
anularea rezultatelor crescătorului, atât la porumbei cât şi la crescător, pe anul în curs
celui care a introdus acei porumbei la concursurile în care au fost angajati; Excepţie
fac porumbeii crescătorului care după o perioadă de timp s-au întors acasă (pierduţi în
anii anteriori). În acest sens OBLIGATORIU se va prezenta şi FISA de START din anul
în care porumbelul s-a pierdut.
4) clemarea porumbeilor de acasă, sau clemarea porumbeilor de către
proprietarul lor atât la concurenţii cu ceasuri mecanice cât şi electronice, duce la
anularea rezultatelor din acel an;
5) primirea porumbeilor la concursuri fără inele matricole, cu inele tăiate, lărgite,
sudate, falsifícate;
6) îmbarcarea porumbeilor fără clemă de concurs, a celor bonavi, a puilor la
concursurile cu maturii;
7) clemarea porumbeilor unui columbofil cu aceleaîi cleme de la alt concurs
(seria întreagă, nu atunci unde din amestec apar câteva) - fac exceptie clemele
electromagnetice care sunt permanente;
8) neprimirea delegaţilor şi neprezentarea ceasului de cronometrare comisiei de
control la domiciliu va determina anularea rezultatelor columbofilului proprietar de ceas
pe întreg anul;
9) cuşeta cu două cleme şi marcarea corespunzătoare;
10) marcarea fără clemă va fi anulată;
11) lansarea porumbeilor din alt loc decât cel trecut în procesul verbal de lansare
cu excepţia cazurilor de fortă majoră ;

12) folosirea altor distante decât cele constatate prin GPS.
13) columbofilului numit, care refuză participarea la clemarea si îmbarcarea
porumbeilor la un concurs i se va anula etapa în cauză;
14) columbofililor cu ceasuri oprite, benzi rupte, defecte etc sau care nu au
clasat nici un porumbel, dacă nu s-au prezentat la controlul final şi nici la concursul
următor sau la prima întâlnire a clubului după ultimul concurs cu ceasul sigilat, li se
vor anula toate rezultatele din anul respectiv.
15) neprezentarea cu ceasul constatator la locul şi ora stabilite pentru marcările
de control iniţial (mai puţin cei cu ceasuri electronice) , sau control final;
16) banda şi fişa de cronometrare nu au fost completate corespunzător,
conţinând modificări, ştersături, completări;
17) banda nu este perforată sau conţine perforări între controlul iniţial şi cel
final, inclusiv;
18) ceas de cronometrare oprit (excepţie fac situaţiile în care ceasurile au
control intermediar regulamentar) ;
19) banda de cronometrare este pe tamburul exterior;
20) dosare de concursuri incomplete sau cu greşeli de calcul sau de
dactilografiere;
21) abateri mai mari de 3 minute pe zi a ceasurilor mecanice sau 30 de secunde
la ceasurile electronice pe toata durata concursului, de la ora exactă atât la controalele
intermediare cât si la cele finale;
22) fixarea - pornirea greşită a ceasurilor;
23) prezentarea la activitătile columbofile a unui membru în stare de ebrietate
cu generare de incidente duce la anularea rezultatelor proprii la concursul respectiv.
24) Netrimiterea pentru omologat a dosarelor conform prevederilor art.58 se
sancţionează cu anularea concursurilor.
25) Orice altă încercare de eludare a prezentului RNS
Art.86. - Unele acţiuni interzise sub sancţiunea de excludere
columbofili:
a) Furturi de cleme, de porumbei în timpul îmbarcării, transportului, lansării;
b) Deţinerea de porumbei fară drept de proprietate (furaţi, prinşi etc.) ;
c) Deţinerea de instalaţii în scopul prinderii porumbeilor.
d) Generarea de incidente violente, jigniri, aducerea de acuzaţii fără prezentarea
de probe concrete (inclusiv reclamaţiile care nu se confirmă) fată de colegii columbofili.
Propunerile de excludere se fac in Adunarea Generala de catre cluburi dupa
avizul C.N.J.D.A.L. care o va supune discutiilor plenului Adunarii Generale a U.C.P.
Art.87. În cazul în care se constată unele abateri în activitatea clasifacatorului,
omologatorului sau delegatului-lansator comisia sesizată poate propune aplicarea de
sancţiuni disciplinare.
Art.88. - Sancţiunile se vor aplica numai în urma unor cercetări (anchete)
minuţioase (de multe ori sunt necesare declaraţii, a cel puţin doi martori), întreprinse
de membrii comisiei de desigilare ceasuri, comisiei tehnic-sportive organizatoare,
comisiei de disciplină judeţene, omologatori, membrii CNS, ai Consiliului Director şi
membrii comisiei de disciplină şi litigii ai UCPR.
Orice sancţiune trebuie adusă la cunostinţa celui implicat prin adresă scrisă.
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Alt.89. a) Toate divergentele ivite între columbofil şi club-se tranşează de către
comisia de disciplină şi litigii a clubului, sau uniune sunt de competenta comisiei de
disciplină şi litigii a UCPR. Columbofilii şi cluburile, precum şi uniunea au dreptul să
tranşeze diferendele, fară rezerve. Orice clauză inserată în programul unui concurs sau

hotărârile unui club, care prevede interzicerea pentru columbofili de a se adresa unei
comisii de disciplină este nulă si neavenită.
b) Membrii CNS şi ai comisiilor sportive sau delegaţii acestora au dreptul
de a verifica în orice moment corectitudinea desfăşurării concursurilor. Toate
documentele concursurilor ce fac obiectul unei contestaţii ce trebuie rezolvată de
comisia de disciplină şi litigii a UCPR trebuie să fie păstrate pentru perioada menţionată
cel puţin tot atât cât procedura nu a fost terminată.
Art.90. a) Orice caz litigios neprevăzut de prezentul regulament este rezolvat
mai întâi de comitetul de conducere al clubului. În caz de neacceptare a deciziilor,
părtile în cauză pot recurge la comisia de disciplină şi litigii a cluburilor sau a UCPR.
b) Orice abatere de la prezentul regulament poate antrena
suspendarea precum si excluderea din activitatea columbofilă conform Statutului.

DISPOZIŢII SPECIALE
Art.91. Prevederi privind folosirea sistemelor electronice de marcare a

porumbeilor
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1. Posesorii aparatelor de constatare electronică sunt direct răspunzători de buna
funcţionare a acestora, cât şi de corectitudinea setării lor, la îmbarcare şi la listarea
rezultatelor. OBLIGATORIU, se va introduce ceasul atomic sau GPS la setări.
2. Crescătorii care folosesc aparatură electronică de constatare sunt obligaţi să
fie prezenţi numai la efectuarea marcajelor controlului final de către membrii clubului
care folosesc cronometre mecanice, conform procesului-verbal de sigilare a ceasurilor
constatatoare.
3. La îmbarcare, setarea aparatului (data şi ora îmbarcării) se va face de către
deţinătorul cronometrului, în prezenţa unei comisii (cel puţin 3 membri) formate din
crescători care deţin şi ceasuri mecanice. Porumbeii care formează echipa crescătorului
vor fi scoşi din coşul de transport de către proprietar, care îi va înmâna unuia din
membrii comisiei care îi va marca cu ajutorul unităţii de club. Restul porumbeilor
angajaţi vor fi marcaţi pe unitatea de club de membrii comisiei sub supravegherea
proprietarului.
4. Comisia de îmbarcare va număra porumbeii marcaţi, iar după listarea
porumbeilor îmbarcaţi, vor verifica dacă numărul porumbeilor îmbarcaţi corespunde cu
cei listaţi.
5. Listarea porumbeilor îmbarcaţi se va face în cel puţin 2 exemplare, care vor fi
semnate de membrii comisiei în dreptul numelor şi prenumelui scris în clar şi vor fi
ştampilate (după verificarea corectitudinii setării - dată şi oră) de către preşedintele
clubului.
6. La efectuarea marcajului iniţial pentru ceasurile mecanice, conducerea
clubului va verifica dacă ceasul după care s-a făcut setarea aparatelor electronice
corespunde cu ora de pornire a ceasurilor mecanice (ora Radio România Actualităţi,
ceas atomic, GSP).
7. Setarea aparatului în vederea listării sosirii porumbeilor se va face tot de către
deţinător în prezenţa comisiei (numită de comisia tehnică a clubului), iar ceasul după
care se face setarea va fi verificat să corespundă cu cel folosit pentru marcajul final la
ceasurile mecanice (radio, atomic sau GPS).
8. Dacă într-un club sunt mai mulţi deţinători de constatatoare electronice,
aceştia nu-şi pot seta cronometrele între ei, ci numai în prezenţa comisiei formate din
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crescători care deţin ceasuri electronice şi ceasuri mecanice. Această comisie este
numită de conducerea clubului. Se recomandă ca în comisie, acolo unde este cazul, să
se afle şi cel puţin un crescător cu ceas mecanic.
9. Cluburile pot folosi pentru setarea aparatelor electronice, specialişti special
pregătiţi. Acesta setează aparatele în prezenţa deţinătorului care este răspunzător de
corectitudinea setării.
10. Înaintea primului concurs, deţinătorii ceasurilor electronice vor preda
compartimentului tehnic al clubului lista porumbeilor ce urmează să fie constataţi
electronic în sezonul respectiv. Această listă va cuprinde:
- nr. curent
- seria porumbelului
- anul naşterii porumbelului
- sexul porumbelului
- codul cipului electronic folosit în anul respectiv.
11. Comisiile tehnice ale cluburilor vor verifica periodic prin sondaj dacă
porumbeii constataţi în concursuri corespund cu cei din tabelul iniţial şi dacă cipurile
au acelaşi cod.
12. Porumbeii marcaţi cu mijloace electronice vor fi introduşi în coşurile de
transport, amestecaţi cu porumbeii celorlalţi crescători, pe sexe, şi vor fi repartizaţi în
mijloacele de transport împreună cu aceştia. Este interzis cu desăvârşire folosirea de
boxe în mijloacele de transport exclusiv pentru porumbeii marcaţi electronic ai unui
singur crescător.
13. Setarea greşită a aparatelor electronice, atât la îmbarcare, cât şi la listarea
sosirilor, atrage după sine anularea rezultatelor la concursul respectiv, iar răspunderea
revine integral deţinătorului. Sub nici o formă nu se va încălca această prevedere, iar
în situaţia în care se încalcă nu se va putea acorda derogare de nici o comisie din cadrul
UCPR.
14. La setarea aparatelor electronice, apar uneori diferenţe de câteva secunde
în plus sau în minus. Dacă aceste diferenţe nu depăşesc 30 secunde, aparatul nu va fi
descalificat. La întocmirea clasamentelor, aceste diferenţe se vor aduna sau scădea
(după caz), din timpul total al fiecărui porumbel.
Sub nici un motiv (în aceste cazuri) nu se va aplica formula de corecţie a timpului
folosită la cronometrele mecanice.
Dacă de exemplu, abaterea este de – 20 secunde, atunci toţi porumbeii au fost
marcaţi cu 20 de secunde mai înainte de ora oficială şi este necesar să se adauge la
timpul total al fiecărui porumbel cele 20 secunde pentru stabilirea timpului real al
fiecăruia.
15. Dacă pe timpul unui sezon competiţional cipul unui porumbel se defectează
sau se deteriorează, crescătorul anunţă conducerea tehnică a clubului, clemează
porumbelul cu un cip nou, listează din nou toţi porumbeii, subliniază cu marker
porumbelul căruia i s-a schimbat cipul şi predă noul tabel comisiei tehnice. Are
posibilitatea să clemeze porumbelul şi cu cleme de cauciuc şi să-l marcheze într-un
ceas mecanic.
16. Trapele (antenele) vor fi amplasate obligatoriu în interiorul crescătoriei,
astfel încât porumbeii să fie marcaţi în interiorul crescătoriei.
17. După angajarea porumbeilor şi listarea acestora, unitatea de club va rămâne
la sediul clubului, la responsabilul tehnic sau la unul din membrii care nu folosesc
sistemul electronic, stabilit de conducerea clubului.
18. Un columbofil nu poate deţine la domiciliu unitate de club proprie.

Reguli speciale privind practicarea sportului columbofil
profesionist cu porumbei voiajori
Art.1. Membrii columbofili profesionişti trebuie să plătească până cel târziu la
15 noiembrie al fiecărui an cotizaţia cuvenită Uniunii Columbofililor Profesionişti din
România, care va fi stabilită anual de către Adunarea Generală al U.C.P.R., însoţită de
tabelul cu membri.
Art.2. Membrii columbofili primesc o licenţa de zbor (care va rămâne aceeaşi),
prin care sunt autorizaţi de compartimentele tehnice ale cluburilor să participe la
concursurile organizate de acestea şi au dreptul la serviciile şi avantajele acordate de
Uniune.
Fiecare membru trebuie să fie deţinător al unei licenţe personale pentru a se
putea stabili responsabilitatea fiecăruia în cazul unui eventual litigiu.
Art.3. Inele de identitate ale porumbeilor vor fi eliberate de cluburi după ce
acestea le vor primi de la Uniune, cu condiţia ca acesta să fi depus lista cu porumbeii
din anul în curs. Ele vor fi distribuite începând cu 31 decembrie al fiecărui an. Este
interzis cluburilor să elibereze inele de identificare neafiliaţilor.
Art.4.
a) Este interzis columbofililor, membrii U.C.P.R., sub sancţiunea suspendării,
să participe, prin rezultatele obţinute, la realizarea normelor sportive în cadrul altor
cluburi, asociaţii afiliate la alte uniuni sau federaţii, după cum le este interzis, sub
aceeaşi sancţiune, cluburilor afiliate să accepte concursuri (protocoale) cu membri ai
cluburilor neafiliate U.C.P.R. Aceste prevederi pot fi exceptate acolo unde U.C.P.R. are
protocoale încheiate cu uniuni, federaţii din România sau ţări UE. Cu acordul scris al
C.N.S. columbofilii pot participa la derby-uri organizate de uniuni/federaţii aflate în
protocol cu U.C.P.R. Rezultatele nu se vor lua în calculul clasamentelor U.C.P.R.
b) Membrii columbofili afiliaţi la U.C.P.R., pot alege, opţional, apartenenţa la
orice club, uniune, federaţie din România, cu obligaţia ca până la începerea
campionatului să facă publică alegerea făcută.
c) Un membru columbofil nou este obligat să se afilieze la cel mai apropiat
club de locaţia crescătoriei şi care joacă pe direcţia dorită de acesta. Afilierea se face
în baza acordului dat de Adunarea Generală a clubului în cauză.
Art.5. De la începutul lui aprilie până la sfârşitul lui octombrie, membrii afiliaţi
nu trebuie să lanseze porumbeii în zilele în care sunt organizate concursurile şi aceasta
pe durata orelor normale de sosire.
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Art.6.
a. Licenţa de organizare a concursurilor se acordă de către Comitetul Naţional
Sportiv.
Cluburile columbofile care participă la un plan de zbor pot constitui comitetele
de organizare care vor primi licenţe pentru concursuri şi vor răspunde de eventualele
nereguli în faţa C.N.S.
b. La solicitarea licenţei, organizatorul are obligaţia de a prezenta în scris
protocolul pe care îl vor încheia cu transportatorul agreat şi va cuprinde drepturile,
obligaţiile şi garanţiile părţilor privind buna desfăşurare a concursurilor.

c. Neprezentarea pentru obţinerea licenţei de organizare a documentelor cerute
de Art.6 atrage după sine anularea concursurilor columbofile.
Art.7. În cazul concursurilor cu mai multe locuri de îmbarcare membrii
columbofili ai unui club nu pot să îmbarce porumbeii lor decât la centrul desemnat al
clubului din care face parte, sub sancţiunea anulării concursului pentru acei membri
care încalcă această prevedere, excepţie făcând cazul când centrul de îmbarcare nu
mai întruneşte condiţiile, stabilindu-se alt centru.
Art.8. Cluburile autorizate să organizeze concursuri trebuie să stabilească
programe care să prevadă toate cauzele, condiţiile şi dispoziţiile privind aceste
concursuri.
Aceste programe vor fi redactate într-o maniera clară şi precisă şi aduce la
cunoştinţa participanţilor înainte de îmbarcare.
Regulamentul concursurilor se afişează la sediu, într-un loc uşor accesibil
participanţilor.
Art.9. În cazul organizării unor concursuri naţionale, tip derby, condiţiile de
participare vor fi stabilite în fiecare an de Comitetul Naţional Sportiv, vizate de Consiliul
Director şi supuse spre aprobare Adunării Generale în prima sesiune, din luna ianuariefebruarie.
Art.10. În cazul în care, la verificarea rezultatelor, atât la porumbei cât şi la
crescători, se vor constata greşeli intenţionate sau repetate, fişele se vor anula.
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ORGANIZATORILOR DE CONCURSURI
Art.11. Programele de concursuri, menţionează într-o manieră clară numele şi
prenumele preşedintelui şi responsabilului tehnic al cluburilor organizatorice.
Persoanele al căror nume figurează în programe sunt răspunzători în mod solidar în
faţa U.C.P.R. pentru angajamentele luate în numele cluburilor.
Art.12. Dispoziţiile, clauzele şi condiţiile unui concurs constituie un contract
care stabileşte relaţii între organizatori şi participanţi.
Părţile trebuie să se conformeze strict, în afara cazurilor de forţă majoră, care
vor fi soluţionate de comitetele tehnice-sportive.
Art.13. Organizatorii trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a evita
fraudele şi pentru a asigura executarea perfectă a tuturor clauzelor din programul lor.
Art.14. Dacă una sau mai multe clauze din program pot da naştere la
contestaţii, comitetele vor fi singurele competente să le judece, iar părţile în cauză
trebuie să se conformeze deciziile acestora.
Art.15. Cluburile care organizează concursuri nu pot să aplice dispoziţii care nu
au fost cuprinse în programul lor.
Aceste programe nu pot să conţină nici o clauză contrară statutului şi
regulamentelor U.C.P.R. precum şi a legilor şi actelor normative în vigoare.
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Art.16. a)Dacă un membru columbofil suspendat sau neafiliat reuşeşte să îmbarce
porumbeii săi pentru un concurs în cadrul unui club, constatările sunt neregulamentare, iar
responsabii pentru această faptă vor fi sancţionaţi cu anularea rezultatelor în anul respectiv

(comisia care a îmbarcat). În cazul în care recidivează va fi sancţionată şi conducerea
clubului.
b) Cluburile care primesc crescători cu sancţiuni în vigoare vor fi
dizolvate de drept fără îndeplinirea altor formalităţi.
Art.17. În concursurile cluburilor profesioniste se admite clemarea porumbeilor
numai cu cleme de cauciuc, confecţionate în străinătate sau cleme electromagnetice.
OBLIGATORIU la concursurile de fond şi derby, clemarea porumbeilor se va face cu
cleme noi, iar la concursurile categoriei I şi II se vor clema cu cleme noi din 3 în 3
etape.
Art.18. Când nu se poate face lansarea porumbeilor la un concurs, din cauza
condiţiilor nefavorabile din ziua de lansare, porumbeii vor fi eliberaţi după o hotărâre
a organizatorilor de concursuri şi a comitetelor de organizare.
Art.19. Constatările făcute într-un aparat altul decât cel reglat de societate vor
fi anulate.
Art.20. Columbofilul care foloseşte două sau mai multe aparate pentru a
constata porumbeii săi, OBLIGATORIU va folosi al doilea ceas numai după ce primul a
fost completat. Nerespectarea acestui mod de marcare va atrage după sine anularea
rezultatelor crescătorului la concursul respectiv. Când în aceeaşi zi sunt însă 2
concursuri (în dublaj) se poate folosi câte un ceas la fiecare concurs (separat).
Art.21. Toţi organizatorii şi cluburile columbofile sunt obligaţi să păstreze toate
documentele care au servit la concursuri timp de 3 (trei) ani după sezonul sportiv şi
pe zile de concurs. Preşedintele Comitetului Naţional Sportiv şi comitele tehnic-sportive
ale cluburilor sau delegatul lor au dreptul să verifice în orice moment corectitudinea
înscrisurilor din concursuri.
Toate documentele concursurilor, care fac obiectul unei contestaţii, trebuie să
fie păstrate pentru perioada menţionată mai sus şi cel puţin atâta cât procedura n-a
fost terminată în întregime, ţinând seama de un recurs.
Art.22. Este interzis, sub sancţiunea de suspendare, tentativa de fraudă. Autorul,
coautorul şi complicii săi sunt supuşi pedepsei. Orice columbofil care e la curent cu o tentativă
de fraudă este obligat să avizeze imediat organizatorul de concursuri. Secretul absolut va fi
păstrat.
Art.23. Dacă organizatorul sau unul din membri săi este avizat că urmează ori
s-a comis o infracţiune la regulament sau o fraudă, este obligat să procedeze imediat
la o anchetă şi la toate investigaţiile necesare pentru a stabili delictul. El va trebui să
trimită un raport detaliat privind constatările, la conducerea clubului de care aparţine
şi care va informa comisia de litigii şi disciplină a UCPR.
Art.24. Într-o localitate cu nu mai mult de 100 crescători, nu pot exista mai
mult de un club care participă la concursurile pe o rută de zbor. Această prevedere nu
se aplică pentru cluburile existente. Dacă după intrarea în vigoare a prezentului
regulament se vor mai crea cluburi OBLIGATORIU se va ţine cont de acest articol.
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Art.25. Prezentul regulament trebuie să fie respectat cu stricteţe de toţi
membrii U.C.P.R. şi se aplică la toate concursurile organizate de cluburile afiliate.

Ţinând cont de uzul şi cutumele locale, Comitetele sportive locale sunt autorizate
să completeze prezentul regulament pentru concursurile locale, fără ca în acelaşi timp
să poată aduce atingere libertăţii şi drepturile columbofililor.
Orice propunere de modificare sau de completare a prezentului regulament,
după avizul favorabil al comitetelor sportive locale, trebuie să fie supus spre avizare
Comitetului Naţional Sportiv, Consiliului Director şi apoi spre aprobare Adunării
Generale.

Vicepreşedinte Tehnic-sportiv,
Lucian CERCEL

ÎNTOCMIT,

Preşedinte C.N.S.
Victor DUMITRU

APROBAT,
Preşedinte U.C.P.,
Mihai DINU

U.C.P.R.

Anexa nr. 1
la R.N.S.

PROCES VERBAL DE LANSARE NR……………………………………..DATA………………………
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Subsemnatul ……………………………………………...... delegat lansator din partea clubului

profesionist ……………………………………….azi …………. ora(RO) ………… am procedat la
lansarea unui numar de (in cifre) ……………… (in litere) ……………………………………...…
porumbei calatori din localitatea ……………………………….. tara ………………………………..
apartinand cluburilor columbofile profesioniste cuprinse in anexa.
Transportul porumbeilor s-a efectuat cu ……………………………………………………………….
Conducator auto (sofer) ..…………………………………………………………………………….……..
Timpul la lansare a fost ………………………………………………………………………………………
Alte observatii ale lansatorului …………………………………………………………………………..

Semnatura delegate lansator …………………………………..
Confirmarea din localitatea de lansare
Nume, prenume delegat observator UCP/UFCR……………………………………………………..
Adresa ……………………………………………………………………tel.: ……………………………..…

Semnatura delegat observator si stampila …………………………………

VIZAT: U.C.P.
ROMANIA

Va rugam atasati in acest chenar fotografia lansarii. Optional pentru sezonul
competitional 2005.

ANEXA PROCESULUI VERBAL DE LANSARE
NR...........................DATA.................................
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Subsemnatul ...............................................delegat lansator din partea clubului profesionist
..................................................................azi............................ora (RO) ............ am procedat la
Lansarea porumbeilor calatori apartinând următoarelor cluburi columbofile profesioniste :

- ....................................................................
- ....................................................................
- ....................................................................
- ....................................................................
- ....................................................................
- ....................................................................

Nr. Porumbei ..............................
Nr. Porumbei ..............................
Nr. Porumbei ..............................
Nr. Porumbei ..............................
Nr. Porumbei ..............................
Nr. Porumbei ..............................
TOTAL .......................

Semnătura delegat lansator ...............
Confirmarea din localitatea de lansare
Nume, prenume delegat observator UCPR/UFCR......................................................................
Adresa ..................................................................................................... tel. ..............................
Semnătura delegat observator şi stampila .................................................
(se confirmă egalitatea între totalul porumbeilor din diagrama şi totalul din fişele de cronometrare)

U.C.P.R.

Anexa nr. 2
La R.N.S.
Clubul organizator.........................
DIAGRAMA MAŞINII
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Repartizarea porumbeilor în boxele autospecialei.......................................................................
(marca, nr. Înmatriculare).
Conducător auto (şofer) ……………………………………………………………………….
Delegat lansator ……………………………………………………………………………….

1.
2.
3.
4.
5.

CLUBURI PARTICIPANTE
…………………………………………………nr. porumbei ……………………….
…………………………………………………nr. porumbei ……………………….
…………………………………………………nr. porumbei ……………………….
…………………………………………………nr. porumbei ……………………….
…………………………………………………nr. porumbei ……………………….
TOTAL PORUMBEI ÎMBARCAŢI …………
PARTEA STÂNGĂ

TOTAL PORUMBEI ÎMBARCAŢI PARTEA STÂNGA : ……. Porumbei
PARTEA DREAPTĂ

TOTAL PORUMBEI ÎMBARCAŢI PARTEA DREAPTĂ: ……. Porumbei
TOTAL PORUMBEI ÎMBARCAŢI ………………………………………………………
(partea dreaptă + partea stângă)
Delegat lansator,

U.C.P.R.

Delegat observator (sau martori)
Şi ştampila

Anexa nr. 3a
la R.N.S.
Clubul
.................................................................

PROCES VERBAL
De sigilare/desigilare a ceasurilor constatatoare la
concursul .......................................................................................din.................................
Ceasurile au fost pornite în ziua de .................................la ora............................................
şi oprite în ziua de ..................................., la ora.............................................
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Nr.
Crt.

Numele şi prenumele

Marca
ceasului

Seria
ceasului

Diferenţa
+,- la
pornire

Locul
(gaura)
de
sigilare

Locul
(gaura)
de
desigilare

Obs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Membrii comisiei
Semnătura
de sigilare/
de desigilare

Numele şi prenumele

Semnătura

Numele şi prenumele

1.________________
2.________________
3.________________

_________
_________
_________

_________________
_________________
_________________

Anexa nr. 3b
la R.N.S.
U.C.P.R.
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Clubul
................................................................

PROCES VERBAL
De sigilare/desigilare a ceasurilor constatatoare la
concursul ......................................................................................din.................................
Ceasurile au fost pornite în ziua de .................................la ora:........................................
şi oprite în ziua de ...................................., la ora.............................................

Nr.
Crt.

Numele şi
prenumele

Marca
ceasului

Seria
ceasului

Diferenţa
+,- la
pornire

Locul
(gaura)
de sigilare

Locul
(gaura)
de desigilare

Obs.

Marca
ceasului

Seria
ceasului

Diferenţa
+,- la
pornire

Locul
(gaura)
de sigilare

Locul
(gaura)
de desigilare

Obs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
30
Nr.
Crt.

41

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Numele şi
prenumele

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Membrii comisiei
Semnătura
de sigilare/
de desigilare

Numele şi prenumele

Semnătura

Numele şi prenumele

1._______________
2._______________
3._______________

_________
_________
_________

__________________
__________________
__________________

U.C.P.R.
Anexa nr. 4
la R.N.S.
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1
2
3
4
5
1

REPARTIŢIA DE PRINCIPIU A LOCURILOR DISPONIBILE ÎN
EXPOZIŢIA NAŢIONALĂ A UCPR
Pui+ Yearling
12+18
Maturi+ Yearling
18
Viteză
Palmares Yearling
18
Palmares M+Y
18
111
Palmares 3,4,5 ani
9+9+9
Demifond
Pui+ Yearling
6+15

2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
1
1
2

Fond

Mare fond

General

AS
maraton
Maraton FCI

Maturi+ Yearling
Palmares Yearling
Palmares M+Y
Palmares 3,4,5 ani
Pui +Yearling
Maturi+ Yearling
Palmares Yearling
Palmares M+Y
Palmares 3,4,5 ani
Pui +Yearling
Maturi+ yearling
Palmares M+Y/Y
Palmares 3,4,5 ani
Pui +Yearling
Maturi+ yearling
Palmares yearling
Palmares M+Y
Palmares 3,4,5 ani
pui+ Yearling
Maturi+ yearling

18
15
18
6+6+6
6+15
21
12
21
9+9+9
6+12
21
12+3
6+6+3
6+12
15
12
18
6+6+6
15
21
21
15
15

3

Yearling+pui
Maturi+ yearling
Palmares 2,3,4,5 ani +
derby

1
2

Maturi+ yearling
Yearling+pui

12
9

Palmares 2,3,4,5

6+6+3+3

Maturi+ yearling

6

Palmares 2,3,4,5

6+3+3+3

Maturi+ yearling

6

Palmares 2,3,4,5

6+3+3+3

AS

Super AS

3
1
2
1
2

National
maraton
AS Fond

TOTAL

90

102

69

81

57
57

24(18+9)

648

39
21
21
648

Notă: În funcţie de cererile concrete ale cluburilor modificările vor fi făcute cu
prioritate în cadrul fiecărei categorii.
Dacă din motive obiective o categorie nu este realizată, C.N.S. distribuie
locurile în mod echitabil la celelalte categorii.
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U.C.P.R.

Anexa nr. 5
la R.N.S.
Numele şi semnătura omologatorilor:1............................................
(stampila UCPR)
2...........................................

Clubul......................................................................................
Situaţia Centralizatoare
Cu rezultatele porumbeilor care au îndeplinit norma de participare la
Expoziţia Naţională (1 an) şi norma Olimpică (rezultate în ultimii 2 ani)
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Numele crescător

Preşedinte Club,

45

Seria
porumbelului

Sex

Categoria

Punctaj

Responsabil Tehnic Sportiv,

U.C.P.R

Anexa nr. 5A

la R.N.S.
Numele şi semnătura omologatorilor: 1.............................................
(stampila UCPR) 2.............................................
FIŞĂ CALCUL PUNCTAJ
Crescător.................................................................Clubul...............................................
Porumbel seria...................................... Opţiune categorie........................................
Anul 20.....
Nr.
Crt.

ETAPA
(locul de lansare)

Distanţa
(km)

Data

Loc în
clasa
ment

Porumbei
participanţi

Punctaj

Crescători
participanţi

Observatii

Crescători
participanţi

Observatii

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOTAL 20.......
Anul 20.....
Nr.
Crt.

ETAPA
(locul de lansare)

Data

Distanţa
(km)

Loc în
clasament

Porumbei
participanţi

Punctaj

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOTAL 20.......
Categorie
An/Palmares

AN
Palmares 2 ani
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Viteza

Demifond

Fond

Mare
fond

General

Maraton

As
Maraton

AS
Nr etape

Puncte

Presedinte Club,

Responsabil Tehnic Sportiv,
pag.2

Anul 20.....
Nr.
Crt.

ETAPA
(locul de lansare)

Data

Distanţa
(km)

Loc în
clasament

Porumbei
participanţi

Punctaj

Crescători
participanţi

Observatii

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOTAL 20.......
Anul 20.....
Nr.
Crt.

ETAPA
(locul de lansare)

Data

Distanţa
(km)

Loc în
clasament

Porumbei
participanţi

Punctaj

Crescători
participanţi

Observatii

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOTAL 20.......
Opţiune categorie.................................................... total punctaj ........................... Km. ........
Categorie
An/Palmares

Viteza

Demifond

Fond

Mare
fond

General

Maraton

As
Maraton

AS
Nr etape

Palmares 3 ani
Palmares 4 ani
Presedinte Club,
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Responsabil Tehnic Sportiv,

Puncte

U.C.P.R

Anexa nr. 6
la R.N.S.

Numele şi semnătura omologatorilor: 1.............................................
(ştampila UCPR)
2.............................................
Clubul......................................................................................
SITUAŢIA CENTRALIZATĂ
Cu rezultatele columbofililor clubului
care au îndeplinit normele la crescători
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Numele crecătorului

Preşedinte Club,
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Categoria

Punctaj

Responsabil Tehnic Sportiv,

Anexa nr. 6A
la R.N.S.
U.C.P.R.
Numele şi semnătura omologatorilor: 1..........................................
(ştampila UCPR)
2..........................................
Clubul...............................................
FIŞA CALCUL PUNCTAJ CATEGORIA CRESCĂTORI (Columbofil)
NUME CRESCĂTOR...................................................................
Anul 20.......
Nr.
ETAPA
Distanţa
Nr.
PUNCTAJ
DATA
Crt.
(locul de lansare)
(km)
Porumbei
2/5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
TOTAL
Anul 20.......
Nr.
ETAPA
Crt.
(locul de lansare)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
TOTAL

DATA

Distanţa
(km)

Nr.
Porumbei

PUNCTAJ
2/5

OBS.

OBS.

AS

Categorie
Viteză
An/Palmares

Demifond

General

Fond

Mare
fond

As
Maraton

Maraton
FCI

Nr.
etape

Crescător an
Crescător
Palmares 2 ANI
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Preşedinte Club,

Responsabil Tehnic Sportiv,

Puncte

Pag.2
Anul 20.......
Nr.
ETAPA
Crt.
(locul de lansare)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTAL

DATA

Distanţa
(km)

TOTAL 3 ANI
Anul 20.......
Nr.
ETAPA
Crt.
(locul de lansare)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
18
19
20
TOTAL

DATA

Nr.
Porumbei

PUNCTAJ
2/5

......................
Distanţa
(km)

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

Nr.
Porumbei

TOTAL 4 ANI

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

Demifond

Mare
fond

OBS.

PUNCTAJ
2/5

OBS.

...........................
AS

Categorie
Viteză
An/Palmares
Crescător
Palmares 3ANI
Crescător
Palmares 4 ANI
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Preşedinte Club,

General

Fond

As
Maraton

Maraton
FCI

Nr.
etape

Responsabil Tehnic Sportiv,

Puncte

U.C.P.R.

Anexa nr. 7
la R.N.S.
Clubul..............................................................
PROCES VERBAL
De anunţare a porumbeilor sosiţi în prima zi
la concursurile (peste 500 km)
Concursul....................................................data....................................

Nr.
crt.

Numele şi prenumele
crescătorului

Seria
porumbelului

Ora aprox.
când a fost
constatat

OBS.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
APROBAT,

Comisia tehnică

Semnături

Preşedinte
(ştampila)

1.................................
2.................................
3.................................

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

NOTĂ: Se întocmeşte de comisia tehnică a fieărui centru de îmbarcare, pe baza anunţului făcut
de către fiecare crescător (telefonic, telegrafic, direct prin prezentare la comisia tehnică, etc.).
Este document obligatoriu în dosarul concursului.
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U.C.P.R.

Anexa nr. 8
la R.N.S.
Clubul..............................................................
PROCES VERBAL
pentru efectuarea marcajului intermediar
la concursurile de peste 500 km (Art. 25 – 26 R.N.S.)

Marcajul intermediar a fost efectuat după Radio România Actualităţi, ceas atomic sau GPS în
data de........................................... orele...................................
Nr.
crt.

Numele şi prenumele
crescătorului

Seria ceasului

Nr. porumbei
marcaţi

Locul (gaura) în
care se introduce
biletul M.I.

Obs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Preşedinte,
(ştampila)
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Comisia tehnică
1.................................
2.................................
3.................................

Semnături
...................
...................
...................

NOTĂ: Se întocmeşte la sediul clubului de către columbofilii care au porumbei sosiţi, în
prezenţa comisiei tehnice.
La concursurile naţionale (peste 700 km) este document obligatoriu în dosarul
concursului.

U.C.P.R.

Anexa nr. 9
la R.N.S.
Clubul..............................................................
TABEL NOMINAL
Cu porumbeii clubului......................................................propuşi să
participe la EXPOZIŢIA NAŢIONALĂ, ediţia a ...........................
din localitatea...................................................anul..................

Nr. Numele şi prenumele
crt.
crecătorului

Seria
porumbelului

Sex

Categoria la care
doreşte să-l
prezinte

Punctajul
(la categoria
respectivă)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Preşedinte Club,

Responsabil Tehnic Sportiv,

Ştampila clubului

NOTĂ: Se completează şi se expediază Vicepreşedintelui cu probleme tehnic-sportive cu
respectarea strictă a prevederilor Art. 75 din R.N.S.
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Anexa nr. 10
la R.N.S.

FISA DE EXPOZITIE

Seria.......................................Locul...........................................
Palmares....................................................................................
Crescător....................................................................................
Anul 20.....
Nr.
Crt.

ETAPA
(locul de lansare)

Distanţa
(km)

Data

Loc în
clasa
ment

Porumbei
participanţi

Punctaj

Crescători
participanţi

Observatii

Crescători
participanţi

Observatii

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
TOTAL 20.......
Anul 20.....
Nr.
Crt.

ETAPA
(locul de lansare)

Data

Distanţa
(km)

Loc în
clasament

Porumbei
participanţi

Punctaj

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOTAL 20.......
Categorie
An/Palmares

Viteza

Demifond

Fond

Mare
fond

General

Maraton

As
Maraton

AS
Nr etape

AN
Palmares 2 ani
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Observaţii:.................................................... Total punctaj................
VIZAT U.C.P.,
VIZAT CLUB,

Puncte

U.C.P.R.

Anexa nr. 12
la R.N.S.

CLUBUL COLUMBOFIL .............................

Domnule Preşedinte,
În urma analizării rezultatelor obţinute de către membrii clubului nostru, vă propunem
acordarea titlului de _____________ (MAESTRU-MAESTRU EMERIT) al sportului
columbofil profesionist, crescătorului ___________________, din clubul nostru, întrucât
întruneşte condiţiile art. ___ (76 sau 77) din regulamentul naţional, astfel:
______________(numele prenumele), este membru din anul _____ la clubul
_____________ şi are __ ani vechime;
Participări la expoziţii: (se trece un porumbel din fiecare an de participare)
- în anul _______ a avut porumbelul ________(seria porumbelului) la categoria
_____________ (se specifică categoria),
- în anul _______ a avut porumbelul ________(seria porumbelului) la categoria
_____________ (se specifică categoria),
- în anul _______ a avut porumbelul ________(seria porumbelului) la categoria
_____________ (se specifică categoria),
- în anul _______ a avut porumbelul ________(seria porumbelului) la categoria
_____________ (se specifică categoria),
- în anul _______ a avut porumbelul ________(seria porumbelului) la cazegoria
_____________ (se specifică categoria),
Lotul naţional:
- în anul _______ a avut porumbelul ________(seria porumbelului) la categoria
_____________ (se specifică categoria), în lotul naţional.
- în anul _______ a avut porumbelul ________(seria porumbelului) la categoria
_____________ (se specifică categoria), în lotul naţional.
Premii naţionale:
- în anul _______ a avut locul __ cu porumbelul ________(seria porumbelului) la
categoria _____________ (se specifică categoria), sau locul __ crescător la categoria
_____________ (se specifică categoria)
- în anul _______ a avut locul __ cu porumbelul ________(seria porumbelului) la
categoria _____________ (se specifică categoria), sau locul __ crescător la categoria
_____________ (se specifică categoria)
ATENŢIE: Se vor trece numai primele 3 locuri la categoriile F.C.I.(viteză, demifond,
fond-mare fond, general, maraton – porumbei sau crescători) din campionatul naţional.
NU SE TREC locurile din expoziţia naţională.
Expoziţia Balcanică:
- în anul _______ a avut porumbelul ________(seria porumbelului) la categoria
____________ (se specifică categoria), în expoziţia balcanică/olimpiadă.
Cu deosebită stimă,
Preşedinte,
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Responsabil tehnic sportiv,

Uniunea Columbofililor Profesionisti din România
Dâmboviţa • Târgovişte • Calea Domnească • Nr. 171 A
Tabel nominal cu membrii clubului____________________________ Judetul_____

Anul competiţional__________ Data____________
________________; Telefon_______________
Adresa sediu__________________________________

nic Sportiv:_______________________; Telefon______________

mele si prenumele

Varsta

Aprobat Preşedinte club,

Adresa

Tran‐
sfer

Centru imbarcare_______________________________
Coordonate GPS
N
E

Licenta

Menti

Verificat Preşedinte Tehnic sportiv,

Uniunea Columbofililor Profesionisti din România
Dâmboviţa • Târgovişte • Calea Domnească • Nr. 171 A
Anexa 14

PLAN DE ZBOR
Anul competiţional__________ Data____________
A. MATURI
B. PUI
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Tip concurs

Localitate
lansare

Tara

KM

Data lansare

Observatii

VIZAT C.N.S.
Presedinte C.N.S.,

Vicepresedinte tehnic‐sportiv,
PROTOCOL 1

Nr. Crt.

57

Club aderant

PROTOCOL 2
Semnatura/
Stampila

Nr. Crt.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

APROBAT U.C.P.R.

Club aderant

Semnatura/
Stampila

Uniunea Columbofililor Profesionisti din România
Dâmboviţa • Târgovişte • Calea Domnească • Nr. 171 A
Anexa 15

FIŞĂ DE START
Clubul________________________Anul competiţional__________Data_____________
Nr.
Inel matricol
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Anul Sex Culoarea

Nr.
Inel matricol
crt.
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Anul Sex Culoarea

Numele prenumele: _______________________________Semnatura__________________
Adresa : ____________________________________________________________________
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Telefon : _______________________

Uniunea Columbofililor Profesionisti din România
Dâmboviţa • Târgovişte • Calea Domnească • Nr. 171 A
Anexa 16

CERERE TRANSFER
Numele si prenumele : _____________________________
Adresa : _________________________________________
Aprobat,
Preşedintele CNS
Avizat,
Vp. Tehnic Sportiv al UCPR

Domnule Preşedinte al CNS

Vă rog să îmi aprobaţi transferul de la clubul _________________________________
la clubul ____________________________________, începând cu sezonul____________.
Menţionez că nu am nici o datorie (financiară sau de altă natură) faţă de clubul din care
actualmente fac parte.

Data ______________

De acord,
(Avizul clubului unde se transferă)
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Semnătura ____________

De acord,
(Avizul clubului din se care transferă)

Domnului Preşedinte al C.N.S. ‐ U.C.P.R.

