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COMUNICAT
În atenția conducerilor cluburilor U.C.P.R.

În urma transmiterii către cluburile columbofile afiliate U.C.P.R. a Regulamentului Național Sportiv și
a unui model dosar concurs, conducerile cluburilor trebuie ca, până în data de 15 aprilie 2018, să
organizeze o ședință, a cărei ordine de zi să cuprindă următoarele 4 puncte:
1. Membrilor clubului să li se aducă la cunoștință prevederile Regulamentului Național Sportiv al
U.C.P.R. în vigoare;
2. Comisia tehnic-sportivă și membrii care vor face parte din comisiile de îmbarcare și desigilare să
fie instruiți în legătură cu procedura de întocmire a dosarului de concurs ce va fi expediat către
clasificator;
3. Membrilor clubului să li se aducă la cunoștință că, după prima etapă de concurs, trebuie să-și
verifice lista de start introdusă de clasificator, astfel încât seriile aflate în programul de clasamente să
corespundă cu cele de pe fișa de start pe suport de hârtie, predată de crescător. Termenul de
verificare este de o săptămână, până la a doua etapă de concurs. După expirarea acestui termen, nu
se mai pot face nici un fel de modificări în programul de clasamente.
4. Membrilor clubului să li se aducă la cunoștință că trebuie să-și verifice coordonatele GPS introduse
în program. Aceste coordonate trebuie să afișeze pe hartă exact locația crescătoriei. Verificarea se
poate face accesând Clasamente Online > Lista de start (meniul din stânga-jos). Tot aici se poate
verifica și lista de start introdusă de clasificator (vezi captura de ecran atașată prezentului
comunicat).
La sfârșitul ședinței, se va întocmi un proces-verbal, membrii clubului semnând că au luat la
cunoștință și că și-au însușit toate punctele enumerate în ordinea de zi.

Cluburilor care nu depun până la 15.04.2018 acest proces-verbal nu li se va permite realizarea de
clasamente în programul online al U.C.P.R., în sezonul competițional 2018.
De asemenea, în cadrul aceleiași ședințe, este necesară și întocmirea unui tabel nominal cu membrii
clubului, seria și numărul cărții de identitate ale fiecăruia (în cazul tandemurilor, echipelor sau
familiilor, se va specifica numele fiecărui membru component). Aceste date sunt necesare întocmirii
de către U.C.P.R. a legitimațiilor personalizate de membru columbofil afiliat. Costul unei legitimații
este 3 RON și va fi suportat de fiecare membru columbofil.
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