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PROIECTUL REGULAMENTULUI NAȚIONAL 

COLUMBOFIL AL UFCR 

VALABIL PENTRU PERIOADA 2022-2025 

Prezentul regulament conține regulile de bază, necesare practicării columbofiliei, respectiv organizarea 

concursurilor cu porumbeii voiajori, în cadrul UNIUNII FEDERAȚIIILOR COLUMBOFILE DIN ROMÂNIA, ( denumită 

in continuare UFCR), în condiții de siguranță și competitivitate ridicate, astfel încât prin implementarea acesto- 

ra și adoptarea normelor de aplicare, la finalul perioadei de valabilitate a prezentului RNC (septembrie 2025), 

creșterea valorică a rezultatelor obținute și respectul față de campionatul nostru să fie evidente și unanim 

apreciate. 

 
Aceste reguli de bază ale organizării Campionatului Național Columbofil respectă întocmai rezultatele 

sondajului, efectuat la nivelul Federatiei, în luna aprilie 2021, cu mențiunea că am adus un amendament pe 

care îl consider necesar la norma categoriei Maraton Extrem, respectiv posibilitatea de a cumula la aceasta 

și etape de peste 900 km, inclusiv ultimul Național de Maraton, având în vedere ce schimbări atmosferice 

și fenomene meteo extrem de periculoase s-au accentuat pe teritoriul României, impunând asumarea unei 

conduite prudente în abordarea acestor etape cu distanțe extreme. 

 
1. AVÂND ÎN VEDERE CONTRADICȚIILE CREATE LA NIVELUL ASOCIAȚIILOR AFILIATE DE POSIBILITATEA FOLOSIRII 

UNOR ETAPE DE LA CATEGORII SUPERIOARE LA CATEGORII INFERIOARE, SUNTEȚI DE ACORD CU SEPARAREA 

CATEGORILOR DE CONCURS ? (SPRE EXEMPLU REZULTATELE CONCURSURILOR DIN CATEGORIA MARATON SĂ NU 

POATĂ FI FOLOSITE PENTRU NORMA CATEGORIEI FOND). 

RĂSPUNS DA: 78.24% 

 
2. SUNTEȚI DE ACORD CU MAJORAREA NUMĂRULUI DE WEEKEND-URI DE MARATON LA PATRU WEEKEND-URI 

ÎN FIECARE SEZON ? (ÎNTREBAREA SE REFERĂ LA ETAPELE DE MARATON DIN SEZONUL DE PORUMBEI MATURI) 

RĂSPUNS DA: 91.88% 

 
3. SUNTEȚI DE ACORD CU REINTRODUCEREA CATEGORIEI MARATON NAȚIONAL EXTREM? (NORMA ACESTEI CAT- 

EGORII SE VA EFECTUA PRIN CUMULAREA PUNCTAJELOR OBTINUTE ÎN DOUĂ ETAPE CU DISTANȚE PESTE 1000 

KM). 

RĂSPUNS DA: 98.34% 

 
4. SUNTEȚI DE ACORD CU POSIBILITATEA EFCTUĂRII MAI MULTOR PLANURI DE CONCURS LA CATEGORIA VITEZĂ, 

LA NIVELUL FIECĂREI FILIALE A UFCR? 

RĂSPUNS DA: 60.75% 
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5. SUNTEȚI DE ACORD CU CREȘTEREA GRADULUI DE DIFICULATATE AL NORMEI PENTRU CATEGORIA GENERAL 

NAȚIONAL ÎN NOUL RNC AL UFCR? 

RĂSPUNS DA: 78.99% 
 

 
REGULILE DE BAZĂ ALE ORGANIZĂRII CAMPIONATULUI NAȚIONAL COLUMBOFIL AL UFCR: 

 
1. Distanțele, concursurile și tipurile de concurs, planul de concurs. 

(Limitele minime ale categoriilor au fost stabilite , astfel încât să ofere posibilitatea oricărui crescător partici- 

pant să poată participa în Campionatul Olimpic, unde există stabilite limite minime, barem de km pentru cate- 

goriile A,B,C, D, E, și I. 

 
2. Provinciile columbofile din cadrul UFCR 

3. Grupările zonale de concurs la categoria Fond și etapele de concurs naționale și provinciale. 

4. Liga Campionilor ( PIGEONS CHAMPIONS LEAGUE)- Campionatul Național Columbofil. 

5. Îmbarcarea porumbeilor pentru concursuri. 

6. Clasamentele concursurilor – reguli de bază 

7. Condițiile de îndeplinire a Palmaresului doi și trei ani la rând la Porumbel și la Crescător. 

 
1.    DISTANTELE, CONCURSURILE ȘI TIPURILE DE CONCURS, PLANUL DE CONCURS 

Distanțele de concurs încep de la 100 km (se aplică toleranța de -5% conform normelor imperative ale 

FCI), iar etapele trebuie să asigure tuturor participanților șanse egale în atingerea normelor. 

 
Tipurile și categoriile de concurs sunt următoarele: 

Viteză 

- pot fi organizate maxim opt etape de concurs într-un sezon competițional, unde crescătorii au distanțe 

între 100 și 350 km, participarea fiind de minim 20 de membri columbofili pe clasamentul general și 250 de 

porumbei, 

- în baza unor motive justificate, filialele columbofile pot decide asupra numărului de planuri de concurs, 

existând posibilitatea organizării mai multor planuri de concurs la această categorie de către o filiala columbo- 

filă, doar în cazuri speciale de natura litigioasă, putând interveni CNC. 

- norma categoriei Viteză se realizează dintr-un număr de cinci etape de acest tip, fără limită de km, cu 

condiția ca minim trei etape să fie centralizate din clasamentul general și maxim două etape din clasamentul pe 

centru, 

- norma categoriei As Viteză se realizează dintr-un număr de opt etape de tip Viteză, cu condiția ca minim 

cinci etape să fie centralizate din clasamentul general. 

 
Demifond 

- pot fi organizate maxim șapte etape de concurs într-un sezon competițional, unde crescătorii au dis- 

tanțe mai mari de 350 km, participarea fiind de minim 20 de membri columbofili pe clasamentul general și 250 

de porumbei. 

- Se organizează un singur plan de concurs la această categorie la nivelul unei filiale a UFCR. 

- În cazul în care sunt crescători care depășesc la etapele desemnate la categoria Demifond, limita de 

distanță de 500 km, aceste etape pot fi luate in considerare la această categorie. 

- norma categoriei DEMIFOND se realizează dintr-un număr de patru etape de acest tip, fără limită de km, 

cu condiția ca MINIM două etape să fie centralizate din clasamentul general sau județean, iar maxim două etape 

din clasamentul pe centru. 

- norma categoriei AS DEMIFOND se realizează dintr-un număr de șapte etape de tip Demifond, cu 

condiția ca minim patru etape să fie centralizate din clasamentul general sau județean. 

Fond 
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- pot fi organizate maxim cinci etape de concurs într-un sezon competițional, unde crescătorii au distanțe 

peste limita minimă de 500 km, în cazul primei etape de fond, respectiv distanțe peste limita minimă de 600 

km, în cazul etapelor de fond 2,3,4, si 5, participarea fiind de minim 40 de membri columbofili pe clasamentul 

general și 250 de porumbei. 

- Se organizează un singur plan de concurs la această categorie la nivelul unei filiale a UFCR. 

- Prima etapa de fond poate fi organizată la nivelul fiecărei filiale județene, cu respectarea condițiilor de 

participare sus mentionate. 

- Etapele nr. 2,3,4 si 5 se organizează la nivel de grupări. Pot fi încheiate protocoale între două sau mai 

multe grupări. 

- Norma categoriei FOND se realizează dintr-un număr de trei etape de acest tip, fără limită de km, cu 

condiția ca un număr de minim două etape să fie centralizate din clasamentul general sau județean, iar maxim 

o etapă să fie centralizată din clasamentul întocmit la nivelul centrului de clasament din județul respectiv. 

- norma categoriei AS FOND se realizează dintr-un număr de cinci etape de tip Fond, cu condiția ca un 

număr de minim trei etape să fie centralizate din clasamentul general sau județean, iar un număr de maxim două 

etape din clasamentul întocmit la nivelul centrului de clasament din județul respectiv. 

 
Maraton 

- concursurile din această categorie se organizează de la distanțe de peste 800 km, participarea fiind de 

minim 100 de membri columbofili pe clasamentul general, la prima și a treia etapă de maraton putând fi apli- 

cată, la cererea justificată a reprezentanților filialelor organizatoare/participante, aplicarea tolerantei de + 

sau -5%. Astfel, prima etapă de maraton va putea fi organizată la cererea justificată a filialei, începând de 

la o distanță, raportată la primul crescător participant, cuprinsă între 760 km - 840 km. 

- Se organizează un singur plan de concurs la această categorie la nivelul unei filiale a UFCR. 

- Norma categoriei MARATON se realizează dintr-un număr de două etape de tip Maraton, fără limită de 

km, cu respectarea următoarelor conditii: 

- una dintre etapele cumulate la normă, să fie organizată la nivel provincial sau național (etapele nr. 2 sau 

4), 

- din cumularea rezultatelor obținute la etapele de maraton nr. 1 și 3, cu respectarea următoarelor conditii 

la aceste două etape de maraton: 

 
1. Minim trei filiale județene, aflate într-un protocol, fără a fi menționat un număr minim obligatoriu de porum- 

bei participant. În cazul în care protocolul este încheiat între filiale columbofile din provincii diferite, rezultatele 

obținute din maratoanele nr. 1 si 3 (norma la categoria Maraton centralizată din etapele 1 și 3) nu pot fi central- 

izate la nivel provincial. 

2. Cu participarea unui număr de minim 300 crescători, din una sau mai multe filiale columbofile aflate în pro- 

tocol, fără a fi menționat un număr minim obligatoriu de porumbei participanți. 

3. De către două filiale columbofile aflate în protocol, cu un număr de minim 5000 porumbei, participanți în 

concurs. 

 
Norma categoriei AS MARATON se realizează astfel: 

1. Din cele patru etape de tip Maraton în cazul porumbeilor maturi 

2. Din trei etape de tip Maraton în cazul porumbeilor tineri sau puilor, 

- Pot fi organizate anual un număr de patru concursuri de Maraton, fiind desemnate la nivel național 

week-endurile în care pot fi organizate aceste concursuri. 

 
Concursurile de maraton se vor organiza astfel: 

- MARATON NR. 1 

- distanța minimă la primul crescător participant este de 800 km, fiind permisă în cazuri speciale, la 

solicitarea filialei /filialelor organizatoare sau participante, aplicarea procentului de toleranță, respectiv + sau - 

5%, aplicat și la nivelul categoriilor olimpice de Federația Columbofila Internationala, 

- acest concurs de Maraton poate fi organizat, cu respectarea uneia dintre următoarele condiții: 
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1.Minim trei filiale județene aflate într-un protocol, fără a fi menționat un număr minim obligatoriu de porumbei 

participanți. 

2. Cu participarea unui număr de minim 300 crescători, din una sau mai multe filiale columbofile aflate în pro- 

tocol, fără a fi menționat un număr minim obligatoriu de porumbei participanți. 

3. De către două filiale columbofile aflate în protocol, cu un număr de minim 5000 porumbei, participanți în 

concurs. 

 
- MARATON NR. 2- NAȚIONAL 1 – sunt organizate sase NAȚIONALE, câte unul la nivelul fiecărei pro- 

vincii, astfel: 

 
- Provincia VEST: - GOSSEN- GERMANIA 

- Povincia ARDEAL: GUBEN- GERMANIA 

- Provincia MOLDOVA: KAUNAS- LITUANIA, 

- Provincia OLTENIA: TOKMAK- UCRAINA, 

- Provincia MUNTENIA: LOZAVA- UCRAINA (se va anexa procesul verbal încheiat de asociațiile din provin- 

cia respectivă) 

- Provincia EST: se va stabili de comun acord până la data de 01-11-2021. 

 
Distanța minimă la primul crescător participant este de 800 km, fiind permisă, la solicitarea filialei /filialelor 

organizatoare sau participante, aplicarea procentului de toleranță, respectiv + sau - 5% (760 km/840 km, limita 

de distanță fiind raportată la graniță (limită) primului județ participant din provincia respectivă), aplicat și la 

nivelul categoriilor olimpice de Federația Columbofilă Internațională. 

- Acest concurs de Maraton este organizat la nivel provincial, putând participa crescătorii, membri ai 

filialelor județene din provincia respectivă sau alți crescători din filiale aparținând altor provincii, cu respectarea 

următoarelor condiții: 

- distanța de concurs a crescătorului, membru al unei filiale care aparține altei provincii să fie superioară celei 

mai mari distanțe a crescătorului din provincie, organizatoare a Naționalului, 

- solicitarea de participare a unui crescător la Naționalul altei provincii să fie adusă la cunoștință și aprobată 

de toate filialele membre ale provinciei organizatoare, cu respectarea unui termen de 30 de zile înainte de data 

organizării acestui concurs Național, 

- rezultatele obtinuțe de unul sau mai multi crescători, la naționalul organizat de o altă provincie, decât aceea 

în care activează ca membru filiala sa, sunt luate în considerare exclusiv în centralizările clasamentelor porum- 

beilor (Campionatul porumbeilor). 

NU SUNT LUATE ÎN CONSIDERARE REZULTATELE OBȚINUTE DE ACEST/ACEȘTI CRESCĂTORI ÎN CENTRALIZAREA 

NORMEI DE MARATON CRESCĂTOR! 

Aceste concursuri în număr de șase (număr egal cu numărul provinciilor columbofile din cadrul UFCR), vor fi 

menționate în RNC, fiind precizate localitățile de lansare și coordonatele locului de unde se efectuează lansar- 

ea respectivă. Stabilirea locației exacte a lansării se face în urma discuțiilor/ întâlnirilor provincial, identitatea 

acesteia urmând a fi evidențiată prin încheierea unui process verbal, transmis către CNC, până la data de 01- 

10- 2021, fiind menționate în mod obligatoriu în conținutul acestuia și coordonatele locului de lansare. 

 
Este organizat la două săptămâni de maratonul nr. 1. 

 
MARATON NR. 3 

- distanța minimă la primul crescător participant este de 800 km, fiind permisă în cazuri speciale, la solicitarea 

filialei /filialelor organizatoare sau participante, aplicarea procentului de toleranță, respectiv + sau - 5%, aplicat 

și la nivelul categorilor olimpice de Federația Columbofilă Internațională. Astfel, a treia etapa de maraton va 

putea fi organizată la cererea justificată a filialei, începând de la o distanță, raportată la primul crescător par- 

ticipant, cuprinsă între 760 km-840 km. 

- acest concurs de Maraton poate fi organizat cu respectarea următoarelor condiții: 

1. minim trei filiale județene aflate într-un protocol, fără a fi menționat un număr minim obligatoriu de porumbei 

participanți. 
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2. cu participarea unui număr de minim 300 crescători, din una sau mai multe filiale columbofile aflate în pro- 

tocol, fără a fi menționat un număr minim obligatoriu de porumbei participanți. 

3. de către două filiale columbofile aflate în protocol, cu un număr de minim 5000 porumbei, participanți în 

concurs. 

 
Este organizat la trei săptămâni de maratonul nr. 2. 

 
MARATON NR. 4 - NAȚIONAL 2- sunt organizate patru asemenea concursuri de maraton la nivel 

național 

- distanța minimă la primul crescător participant este de 900 km, cu mențiunea că disțantele vor fi calculate 

astfel: 

 
- BERLIN     -minim 900 km pentru crescătorii din cadrul filialei SATU MARE, 

- BIRZAI      - minim 900 km pentru crescătorii din cadrul filialei BOTOȘANI, 

- IZIUM - minim 900 km pentru crescătorii din cadrul filialei PRAHOVA, 

 
LOCATIA LANSĂRII se va stabili de comun acord până la data de 01-11-2021, (concursul Național organi- 

zat din Polonia sau Lituania, locația urmând a fi stabilită de filialele din Provincia Est)- minim 900 km pentru 

crescătorii din cadrul filialei VRANCEA. 

- sunt organizate patru concursuri la nivel Național, putând participa orice crescător din cadrul filialelor colum- 

bofile ale UFCR, în cazul în care îndeplinește limita minimă de 900 km. 

- aceste concursuri sunt menționate în RNC (BERLIN, BIRZAI, IZIUM și UN CONCURS DE MARATON CU LANSARE 

DIN POLONIA, LOCALITATEA DE LANSARE), fiind precizate pe lângă localitățile de lansare și coordonatele locului 

de unde se efectuează lansarea respectivă. 

- exista posibilitatea lansării multipunct, în cazul în care această modalitate este acceptată printr-un protocol 

încheiat la nivelul a două provincii. 

Este organizat la trei săptămâni de maratonul nr. 3. 

 
Extrem 

 
Concursurile din această categorie se organizează astfel: 

-     se organizează un singur plan de concurs la această categorie la nivelul unei filiale a UFCR 

- norma categoriei EXTREM se realizează dintr-un număr de două etape de acest tip, fără limită de km, 

- norma categoriei AS MARATON EXTREM se realizează din cele trei etape, respectiv din cele două etape 

de tip Maraton Extrem și MARATONUL NAȚIONAL (BERLIN, BIRZAI, IZIUM și UN CONCURS DE MARATON CU LAN- 

SARE DIN POLONIA, LOCALITATEA DE LANSARE), unde toți participanții vor avea distanțe mai mari de 900 km, 

- pot fi organizate anual un număr de două concursuri de Maraton Extrem, fiind desemnate la nivel 

național week-endurile în care pot fi organizate aceste concursuri. 

 
Concursurile de maraton extrem se vor organiza astfel: 

 
CONCURS EXTREM NR. 1 

- distanța minimă la primul crescător participant este de peste 900 km 

- acest concurs de Maraton extrem se organizează în aceeași dată cu maratonul nr. 2, organizat la nivel pro- 

vincial, cu respectarea următoarelor condiții: 

- în baza unui protocol încheiat de minim trei filiale județene, fără a condiționa un număr minim de porumbei, 

- cu participarea unui număr de minim 300 crescători, indiferent de filialele columbofile din care fac parte, fără 

a condiționa un număr minim de porumbei, 

- în baza unui protocol încheiat între două filiale, cu un număr de minim 5000 porumbei, participanți în concurs. 
 

 
CONCURS EXTREM NR. 2, denumit NAȚIONAL EXTREM 
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- distanța minimă la primul crescător participant este de peste 1000 km, distanța primului crescător urmând 

a fi stabilită printr-un protocol încheiat la nivel provincial. 

- acest concurs de Maraton este denumit NAȚIONAL EXTREM și este organizat la nivel provincial la un interval 

de trei săptămâni de primul concurs de maraton extrem, respectiv în același week-end în care se organizează 

Maratonul nr. 3, cu lansări din următoarele locații: 

- Provincia VEST: SCHWERIN- GERMANIA, 

- Povincia ARDEAL: SCHWERIN- GERMANIA (propunerea Asociatiei Columbofile Alba), 

- Provincia MOLDOVA: MADONA-LETONIA 

- Provincia OLTENIA: TOKMAK- UCRAINA 

- Provincia MUNTENIA: LOZAVA- UCRAINA (se va anexa procesul verbal incheiat de asociatiile din provin- 

cial respectiva),, 

- Provincia EST: VILNIUS- LITUANIA. 

Există posibilitatea lansării multipunct, în cazul în care aceasta modalitate este acceptată printr-un protocol 

încheiat la nivelul a două provincii. 

Conform normelor FCI, tipurile de concurs au o toleranță de +/- 5% de la distanța minimă/maximă, cu necesi- 

tatea completării numărului de km. necesari normei olimpice. 

Menționăm că toleranța se aplică doar tipurilor de concurs FOND și MARATON (APLICAREA TOLERANTEI 

DE + sau -5% SE APLICĂ EXCLUSIV ÎN CAZUL MARATOANELOR NR. 1 ȘI 3, de la 800 km la minim 760 km sau 

maxim 840 km). 

Planul de concurs va putea conține următoarele tipuri de etape de concurs: 

- opt etape din categoria VITEZĂ (pot fi mai multe planuri) 

- șapte etape din categoria DEMIFOND, 

- cinci etape din categoria FOND, 

- patru etape din categoria MARATON, 

- două etape din categoria EXTREM. 

 
3. PROVINCIILE COLUMBOFILE DIN CADRUL UFCR 

Provincia VEST: Timiș, Arad, Bihor, Caraș-Severin, Satu-Mare, Sălaj și Maramureș. 

Provincia TRANSILVANIA: Alba, Bistrișa, Brasov, Covasna, Cluj, Harghita, Hunedoara, Mureș, Sibiu. 

Provincia MOLDOVA: Bacău, Botosani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui, 

Provincia OLTENIA: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea. 

Provincia MUNTENIA: Prahova, București, Ilfov,Dâmbovița, Giurgiu, Argeș și Teleorman. 

Provincia EST: Brăila, Galați, Vrancea, Buzău, Călărași, Ialomița, Constanța, Tulcea. 

 
4. ZONALE DE CONCURS LA CATEGORIA FOND ȘI ETAPELE DE CONCURS NAȚIONALE ȘI PROVINCIALE 

Pentru etapele din CATEGORIA FOND se vor organiza toate etapele comune la nivelul grupărilor zonale. 

Grupările zonale sunt formate din următoarele filiale columbofile: 

Gruparea 1: Bihor, Sălaj, Satu Mare, 

Gruparea 2: Timis, Arad, 

Gruparea 3: Caraș Severin, 

Gruparea 4: Cluj, Bistrița, Maramureș, Hunedoara 

Gruparea 5: Alba, Sibiu, Mureș, 

Gruparea 6: Brașov, Covasna, Harghita, 

Gruparea 7: Suceava, Botoșani, 

Gruparea 8: Iași, Neamț, 

Gruparea 9: Bacău, Vaslui, 

Gruparea 10: Vrancea, Galați, 

Gruparea 11: Brăila, Tulcea, Buzău, 

Gruparea 12: Constanța, Ialomița, Călărași, 

Gruparea 13: Prahova, 

Gruparea 14: București, Ilfov, 

Gruparea 15: Dâmbovița, Giurgiu, 
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Gruparea 16: Argeș, Teleorman, 

Gruparea 17: Olt, 

Gruparea 18: Dolj 

Gruparea 19: Mehedinți 

Gruparea 20: Gorj 

Gruparea 21: Vâlcea. 

*** Gruparile 17,18,19,20,21 vor juca impreuna ultimele 2 etape de fond 
 

UFCR coordonează anual organizarea unor etape naționale de Maraton și de Extrem. Acestea se or- 

ganizează de către filialele columbofile, desemnate de către Consiliul Director. Filialele columbofile doritoare 

pot trimite solicitări în acest sens la CNC al UFCR, acestea urmând a fi discutate, avizate și supuse validării CD. 

I. În anul 2022 vor fi organizate în luna august următoarele patru concursuri naționale (distanță minimă 900 

km): 

- Berlin Național 

- Birzai Național 

- Izium Național 

- Național organizat de Provincia Est, localitatea fiind desemnată până la data de 01-10-2021. 

Datele de lansare vor fi urmatoarele: 

05-AUGUST-2022, 

04-AUGUST-2023, 

02-AUGUST-2024, 

01-AUGUST-2025. 

Acestea vor fi concursuri cu acordare de trofee, diplome și premii. 

II. De asemenea se organizează, sub coordonarea UFCR, următoarele concursuri Naționale: 

- la nivel provincial, sase MARATOANE PROVINCIALE (distanța minimă este de 800 km la primul 

crescător, fără aplicarea toleranței de -5%), câte unul pentru fiecare provincie, la care pot participa colum- 

bofili, care au calitatea de membri în cadrul filialelor columbofile din cele șase provincii, precum și colum- 

bofili din alte provincii, în condițiile sus menționate. 

Acestea sunt următoarele: 

Provincia VEST: - GOSSEN- GERMANIA 

Povincia ARDEAL: GUBEN- GERMANIA 

Provincia MOLDOVA: KAUNAS- LITUANIA, 

Provincia OLTENIA: TOKMAK- UCRAINA, 

Provincia MUNTENIA: LOZAVA- UCRAINA 

Provincia EST: se va stabili de comun accord până la data de 01-11-2021, 

- III Concursurile Naționale de peste 1000 km, respectiv a doua etapă de maraton extrem. 
Provincia VEST: SCHWERIN- GERMANIA, 

Provincia ARDEAL: SCHWERIN- GERMANIA (propunerea Asociatiei Columbofile Alba), 

Provincia MOLDOVA: MADONA-LETONIA, 

Provincia OLTENIA:- se va stabili de comun acord până la data de 01-11-2021. 

Provincia MUNTENIA: se va stabili de comun acord până la data de 01-11-2021. 

Provincia EST: VILNIUS- LITUANIA. 

5. LIGA CAMPIONILOR ( PIGEONS CHAMPIONS LEAGUE)- CAMPIONATUL NAȚIONAL COLUMBOFIL 

6. CAMPIONATUL NAȚIONAL AL PORUMBEILOR 
1. Categoria Viteză 

- cinci etape între 100 și 350 km, 

- se vor centraliza minim trei etape din clasamentul general. 

2. Categoria Demifond 

- Patru etape peste 350 km, 

- se vor centraliza minim două etape din clasamentul general. 

3. Categoria Fond 

- trei etape de fond, din care o etapă centralizată poate fi aceea de peste 500 km (prima etapă de fond) 

și minim două etape de peste 600 km, 
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- se vor centraliza minim două etape din clasamentul general sau județean. 

4. Categoria General 

Norma categoriei General este centralizată dintr-un număr de opt etape, fiind respectate cumulativ următoarele 

condiții: 

- între două și cinci etape cu distanțe cuprinse între 100 si 300 km, 

- între două și cinci etape cu distanțe cuprinse între 300 si 500 km, 

- între două și cinci etape cu distanțe peste limită de 475 km, 

- etapele de Maraton si Extrem nu pot fi centralizate la categoria General, 

- se vor centraliza minim cinci etape din clasamentele General sau Județean, 

5. Categoria As Fond 

- cinci etape de fond, din care minim trei etape se vor centraliza din clasamentul general sau județean. 

4. Categoria Maraton 

- două etape de Maraton, fără limită de km, cu condiția ca una dintre etape să fie organizată la nivel pro- 

vincial sau național (etapele nr. 2 sau 4) sau cu respectarea conditiilor sus menționate la definirea condițiilor 

Categoriei  Maraton. 

5. Categoria As Maraton 

- patru etape de Maraton, fără limită de km, în cazul porumbeilor maturi, 

- trei etape de Maraton, fără limită de km, n cazul porumbeilor tineri, 

6. Categoria Extrem 

- se centralizează dintr-un număr de două etape de acest tip, fără limită de km, cu condiția ca una dintre 

etape să fie cea organizata la nivel Provincial sau Național, respectiv etapa de maraton extrem nr. 2, organizată 

la nicel provincial în același weekend în care se organizează etapa de maraton nr. 3 sau MARATONUL NAȚIONAL 

(BERLIN, BIRZAI, IZIUM și UN CONCURS DE MARATON CU LANSARE DIN POLONIA, LOCALITATEA DE LANSARE), 

unde toți participanții vor avea distanțe mai mari de 900 km. 

 
Concursurile naționale, menționate în RNC (BERLIN, BIRZAI, IZIUM și UN CONCURS DE MARATON CU LANSARE 

DIN POLONIA, LOCALITATEA DE LANSARE) pot fi centralizate pentru norma la categoriile EXTREM sau AS EX- 

TREM. 

 
7. Categoria As Extrem 

- trei etape, respectiv cele două etape de Extrem și Maratonul Național, menționat în RNC (BERLIN, BIRZAI, 

IZIUM si UN CONCURS DE MARATON CU LANSARE DIN POLONIA, LOCALITATEA DE LANSARE), fără limită de km. 

- concursurile naționale, menționate în RNC (BERLIN, BIRZAI, IZIUM și UN CONCURS DE MARATON CU 

LANSARE DIN POLONIA, LOCALITATEA DE LANSARE) pot fi centralizate pentru norma la categoria AS MARATON 

EXTREM. 

 
8. Categoria As Național – locul I la această categorie va fi desemnat porumbelului anului, fiindu-i de- 

cernat trofeul Carol I, fiind ales pentru decernarea acestui trofeu porumbelul matur sau tânăr , în funcție de 

punctaj. 

Norma categoriei As National este centralizată dintr-un număr de zece etape, fiind respectate cumulativ 

următoarele condiții: 

- Numărul total de km clasati este de minim 5000 km, 

- Fiecare filială va nominaliza cele 10 etape astfel încât toți membrii să aibă nr de kilometric necesar. 

- Se vor centraliza minim cinci etape din clasamentele General sau Judetean, 

 
9. TROFEUL “MAIOR TRAIAN NITESCU” - SE ACORDĂ PENTRU PORUMBELUL CARE A CLASAT CEL MAI MARE 

NUMĂR DE KM IN CARIERĂ. NU POATE FI ACORDAT ACEST TROFEU DE DOUĂ ORI. 

 
CAMPIONATUL NAȚIONAL AL COLUMBOFILILOR 

1. Categoria Viteză Crescător 

- opt etape între 100 și 350 km, 

- se vor centraliza minim cinci etape din clasamentul general sau județean 
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2. Categoria Demifond Crescător 

- șapte etape cu distanțe peste 350 km, 

- se vor centraliza minim trei etape din clasamentul general sau județean 

3. Categoria Fond Crescător 

- cinci etape de fond, din care o etapă centralizată poate fi aceea de peste 500 km (prima etapa de fond) 

și minim două etape de peste 600 km, 

- se vor centraliza minim trei etape din clasamentul general sau județean. 

4. Categoria Maraton Crescător 

- patru etape de Maraton, fără limita de km, 

- se vor centraliza cele patru etape din clasamentele general, zonal sau județean. 

5. Categoria Extrem Crescator 

- trei etape din care cele doua etape de Maraton Extrem si etapa Nationala, (BERLIN, BIRZAI, IZIUM si UN 

CONCURS DE MARATON CU LANSARE DIN POLONIA, LOCALITATEA DE LANSARE), fara limita de km, 

- se vor centraliza cele trei etape din clasamentele general, zonal sau judetean. 
 

 
8. Categoria AS NATIONAL CRESCATOR - LOCUL I LA ACEASTA CATEGORIE VA FI DESEMNAT CRESCATOR- 

UL ANULUI, FIINDU-I DECERNAT TROFEUL FERDINAND I. 

Norma categoriei As National Crescator este centralizată dintr-un număr de zece etape, fiind respectate 

cumulativ următoarele condiții: 

- Numărul total de km clasați este de minim 5000 km, 

- Etapele care se centralizează la această categorie vor fi desemnate de fiecare filială în planul de con- 

cursuri. 

- Se vor centraliza minim cinci etape din clasamentele General sau Județean. 

 
9. TROFEUL “COLONEL XENOFON ROMAN” - SE ACORDĂ PENTRU CRESCĂTORUL CARE A OBȚINUT CEL 

MAI BUN PUNCTAJ  LA CATEGORIA CRESCĂTOR, CALCULAT DIN CUMULAREA PUNCTAJELOR OBȚINUTE DE 

CĂTRE ACESTA LA CATEGORIILE VITEZA CRESCATOR , DEMIFOND CRESCATOR, FOND CRESCĂTOR , MARATON 

CRESCĂTOR ȘI EXTREM CRESCĂTOR. 

 

 
10. CAMPIONATUL NAȚIONAL AL PUILOR 

Pot fi organizate opt etape de Viteză, sapte etape de Demifond, cinci etape de Fond și trei etape de Maraton, 

fiind respectate condițiile aplicate în cazul porumbeilor maturi. 

În cazul în care puii sunt angajați în concursurile cu porumbei maturi și tineri, indiferent de categorie, rezultatele 

obținute de aceștia vor fi centralizate exclusiv cu rezultatele obținute de porumbeii tineri (yearling), fiind întoc- 

mit un campionat pentru tineri (porumbei născuți în anul compețiției sau în anul anterior competiției). 

Categoriile Viteză, Demifond, Fond, General, Maraton și Extrem Pui, precum și așii fiecărei categorii, respectă 

condițiile aplicate în cazul porumbeilor maturi. 

Menționăm, cu titlu de excepție, că la categoria Maraton Pui, norma va fi îndeplinită cu două etape de Maraton, 

cu distanțe mai mari de 800 km la primul crescător, cu aplicarea toleranței de -5%, la cererea filialei columbo- 

file organizatoare sau a filialelor columbofile aflate în protocol. 

Menționăm, cu titlu de exepție, că la categoria Extrem Pui, norma va fi îndeplinită cu două etape de Extrem, cu 

distanțe mai mari de 900 km la primul crescător, cu aplicarea toleraței de -5%, la cererea filialei columbofile 

organizatoare sau a filialelor columbofile aflate în protocol. 

CRESCĂTOR PUI - Norma este de opt etape, indiferent de categoria din care fac parte, cu respectarea condiției 

ca minim patru etape să fie centralizate din clasamentul general. 

 
11. CAMPIONATUL TINERILOR COLUMBOFILI- porumbei și crescători 

Pentru acest Campionat, Consiliul Director al filialelor va accepta doar copii, respectiv adolescenți, cu 

vârste cuprinse între 8 si 18 ani, care se ocupă efectiv de porumbei și participă la îmbarcări și desigilări, în 

concluzie sunt columbofili activi. 
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Regulile și normele aferernte acestui campionat sunt următoarele: 

- Porumbei maturi și tineri - 5 ( cinci) etape de concurs din concursurile cu maturii și porumbeii de un an, 

- Pui – 3 etape de concurs din clasamentele puilor, 

- Crescător porumbei maturi – 5 etape de concurs din concursurile cu maturii + porumbeii de un an 

- Crescător pui – 3 etape de concurs din clasamentele puilor. 

Nu se aplica nici o limită de kilometri si nu există condiții de centralizare. 

Departajarea rezultatelor în situatia în care se vor regãsi punctaje egale, atât la Porumbel, cât si la 

Crescãtor se va efectua pentru toate categoriile competiționale, în functie de numărul de km. clasați. (cel cu 

numarul de km mai mare va fi considerat primul). 

 
12. CAMPIONATUL PORUMBEILOR STANDARD 

Porumbeii Standard - Sport pot fi arbitrati la nivel de orice expozitie, cu respectarea următoarelor condiții: 

- desemnarea acestor porumbei de către crescători, 

- realizarea normei FCI din concursurile la care au participat minim 150 porumbei la etapele de peste 100 

km, acumulând un palmares de minim 2500 km la masculi și minim 2000 km la femele , pe perioada a 2 ani, cu 

condiția ca în ultimul an să fi clasat 600 km femelele si 750 km masculii, 

realizarea normei de km se poate realiza si într- un singur an (anul in curs),iar la pui norma este de 300 km din 

3 etape, atât la masculi cât și la femele. 

În cadrul Expoziției Naționale Columbofile vor fi premiati cu cupe sau plachete, primii 3 ( trei) masculi și 3( trei) 

femele la Palmares i primii 3 pui masculi si 3 pui femele. 

Lotul Olimpic de Standard al României, prezent la evenimentele internationale va fi format din 5 ( cinci) masculi 

si 5 ( cinci) femele la Palmares si 2 ( doi) pui masculi si 2 (doi) pui femele. 

 
5. IMBARCAREA PORUMBEILOR PENTRU CONCURSURI 

Columbofilii îmbarcă porumbeii la centrul de îmbarcare al propriului club la concursurile de tipul viteză și demi- 

fond, până când atît la îmbarcare sau la desigilare sunt prezenți minim 15 columbofili și 15 ceasuri constata- 

toare (prezenți fizic sau cu desigilare on-line) si 150 de porumbei. 

Columbofilii îmbarcă pentru concursurile de fond pe centre de îmbarcare desemnate. Acestea sunt stabilite 

de asociație și pot exista maxim patru centre la nivelul unui județ. Pe lângă acestea mai pot exista, la solicitarea 

întemeiată a filialei columbofile, maxim două puncte de colectare, fără clasament, aferente unui centru. Prezența 

lor va apărea în topul clasamentului cu numărul de columbofili și porumbei. Acesta se desființează cînd îmbarcă 

mai puțin de 20 de columbofili și este înregistrat un număr mai mic de 150 de porumbei. 

Columbofilii îmbarcă pentru concursurile de Maraton și Maraton Extrem la nivelul unor centre cu un număr de 

minim 50 de participanți și 150 de porumbei. Acestea sunt unice la nivel de județ. În cazuri excepționale, se pot 

forma și puncte de colectare suplimentare, în aceleași condiții de număr de porumbei și columbofili, puncte de 

colectare, care vor apărea în topul clasamentelor cu număr de columbofili și porumbei pentru fiecare etapă. Îm- 

barcarea sub numericul de mai sus conduce la desfiinţatea centrului/punctului de îmbarcare pentru următoarele 

etape de Maraton. 

Cluburile, centrele de îmbarcare și punctele de colectare se creează în programul de clasamente odată cu 

introducerea planurilor de zbor fiind desemnate de filialele columbofile. 

Îmbarcarea porumbeilor se face de comisii de îmbarcare ( denumite in continuare COMISII), formate din minim 

trei columbofili, fără ca membrul columbofil, căruia i se îmbarcă porumbeii, să isi îmbarce proprii porumbei. 

După îmbarcare se listează fișa de îmbarcare și se semnează de către toți membrii comisiei și de către 

columbofil, după ce acesta se asigură că i s-au îmbarcat toți porumbeii și verifică conținutul acestei fise. Ulterior 

columbofilul va participa la validarea lui electronica. 

Porumbeii se îmbarcă pe prima cursă liberă la fiecare etapă, începând cu cursa unu (1) pentru fiecare week- 

end. Columbofilul este direct responsabil de acest lucru, dar și de conectarea la ceasul atomic. În acest sens va 

verifica personal îndeplinirea acestor cerințe. 

În momentul în care la un club/centru de îmbarcare se îmbarcă sub numericul minim necesar acesteia, se 

desființează pentru întreg sezonul la categoria respectivă. Ulterior datei desființării clubului/centrului de îmbar- 

care, columbofilii vor îmbarca la cel mai apropiat club, cu mențiunea că nu vor intra în clasamentele clubului 

unde îmbarcă pentru concursurile de Viteză și Demifond. 
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Fiecare membru al unei filiale columbofile este centralizat în clasamentul centrului corespunzător, indiferent 

unde a îmbarcat. La Fond șiM, toți membrii unei filiale care nu (mai) au centru de îmbarcare, îmbarcă la același 

centru în cadrul altor filiale, intrând în clasamentul de centru. Pentru a se desființa un club/centru de îmbarcare 

se va îmbarca obligatoriu o etapă sub numerical minim prevăzut de RNC. 

 
6. CLASAMENTELE CONCURSURILOR- REGULI DE BAZA 

Clasamentele concursului - al porumbeilor și al columbofililor - se întocmesc de cãtre responsabilii tehnici ai fil- 

ialei, în colaborare cu responsabilii tehnici ai cluburilor care funcționeaza în cadrul filialei ( responsabilii tehnici 

la nivelul întregului județ) sau de cãtre operatori angajati pentru aceste operațiuni, folosind PNC. 

 
Procesarea datelor se face doar dupã ce responsabilul tehnic de judet va verifica dosarul, asigurându – se 

cã au fost constatate, anulate și eliminate toate aspectele, abaterile si inadvertențele, care nu sunt conforme cu 

prezentul regulament. 

Clasamentele, pentru a fi omologate în Campionatul Național Columbofil, trebuie să îndeplinească ur- 

mătoarele condiții: 

- minim 250 de porumbei și minim 20 de columbofili pentru concursurile din tipurile Viteză și Demifond; 

 
- minim 250 de porumbei și minim 20 de columbofili pentru clasamentul pe centrul de imbarcare si minim 

40 de columbofili și cel putin 250 porumbei pentru clasamentul general, zonal sau județean pentru concursurile 

de Fond; 

 
- minim 250 de porumbei și minim 100 de columbofili pentru clasamentul general, zonal sau județean, 

pentru pentru concursurile din categoria Maraton ; 

- minim 250 de porumbei și minim 50 de columbofili pentru clasamentul general, zonal sau judetean, 

pentru pentru concursurile din categoria Maraton Extrem. 

 

 
Clasamentele întocmite la concursurile din tipurile Vitezã și Demifond pot fi: 

 
- clasamente  generale, 

- clasamente pe judet, 

- clasamente zonale la categoria Viteză, obținute prin împărtirea în două a distanței dintre primul și ultimul 

crescător, care se întocmesc în cazul filialelor, în cadrul cărora toti crescătorii participă la categoria Viteză pe un 

singur plan de concursuri. 

- clasamente zonale la categoria Demifond, obținute prin împărțirea în două a distantei dintre primul și 

ultimul crescător. 

- clasamente pe centre de clasament, acestea se întocmesc numai dacã se întrunesc conditiile de minim 

20 de columbofili și 250 de porumbei, prezenți la îmbarcare, respectiv la desigilare. 

 
Clasamentele întocmite la concursurile de Fond pot fi: 

- clasamente generale, întocmite la nivel de organizatori, 

- clasamente zonale, obținute prin împãrtirea în douã a distantei dintre primul și ultimul columbofil participant 

în concurs, 

-clasamente pe județ, întocmite în cazul în care sunt întrunite cumulativ următoarele condiții: 40 de crescatori 

și 250 de porumbei, 

-clasamente pe centre de clasament, întocmite in cazul în care se întrunesc condițiile de minim 20 de colum- 

bofili și minim 250 porumbei, 

- clasamente interjudetene, întocmite la nivelul a minim două asociatii, în cazul în care se întrunesc condițiile 

de minim 40 crescători, 40 ceasuri și 250 de porumbei și care se stabilesc prin protocol de către asociațiile 

participante . 

 
Clasamentele întocmite la concursurile din tipul Maraton și Extrem pot fi: 
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- clasamente  generale, 

- clasamente zonale, obținute prin împărțirea clasamentului general pe zone de 100 km când distanța de 

la primul participant la ultimul este mai mare de 150 km, iar când este mai mică de 150 de km se împarte în 

două zone. In cazul în care o zonă nu întrunește numărul de columbofili sau porumbei necesari, ea va trece în 

zona de distanță mai scurtă, 

- clasamente pe judet, 

-clasamente pe centre de îmbarcare, care se întocmesc în cazul centrelor unde îmbarcă membri din cel putin 

două filiale columbofile, dacã se întrunesc conditiile de minimum 50 de columbofili și minim 250 de porumbei. 

Acest clasament este clasamentul comun de fapt al celor două asociații și se aplică și în cazul în care există în 

asociația respectivă mai multe centre de îmbarcare iar la unul dintre ele mai îmbarcă membrii unei alte asociații, 

caz în care clasamentul de centru cumulează toți porumbeii centrelor ca și clasamentul asociației + porumbeii 

crescătorilor din altă(e) asociații. 

- clasamente interjudetene, care se întocmesc cu minim 50 crescători și cu minim 250 de porumbei, care 

se stabilesc prin protocol de către asociațiile columbofile participante. 

Clasamentele unui concurs columbofil se întocmesc pe baza procesului verbal de lansare care trebuie sã fie unic 

pentru fiecare concurs. 

Clasamentul porumbeilor se întocmeste în ordinea descrescãtoare a vitezelor medii (metri/minut), calcu- 

late cu douã zecimale si pentru maximum 30% (treizeci) din totalul porumbeilor angajati în concurs. 

Numãrul de porumbei luati în calcul pentru clasamentul unui concurs va fi numãrul total al porumbeilor cumulat 

din fișele de îmbarcare, aparținând columbofililor participanți la acel concurs. 

Punctajul penalizat al unui porumbel în clasament se calculeazã dupã formula cu patru zecimale și anume: Lp 

x 1000 / Np sau max. 5000, in care Lp este locul porumbelului în clasament, Np este numãrul de porumbei 

angajati pentru toate categoriile. 

Clasamentele vor avea două coloane de punctaje. Una dintre coloane este destinată punctajelor realízate 

din numărul total de porumbei (scrisă cu culoarea neagră) și cealaltă coloană care va cuprinde punctajele re- 

alizate după criteriile F.C.I, fiind luat în calcul numărul maxim de 5000 de porumbei (scrisă cu culoarea roșie), 

aceste punctaje fiind folosite în calcularea normelor la categoriile care participă la Olimpiadă și la Expozițiile 

Europene. 

 
7. CONDITIILE DE INDEPLINIRE A PALMARESULUI LA PORUMBEL ȘI CRESCĂTOR 

 
În Campionatul Național Columbofil al UFCR, categoriile : Palmares, Porumbel și Crescător vor fi central- 

izate pe doi și trei ani, prin cumularea normelor de doi, respectiv trei ani, centralizate la nivel de Porumbel și 

Crescător. 

 
ÎNTOCMIT, 

 
FLORIN GĂTEJESCU - CANDIDAT LA FUNCȚIA DE PREȘEDINTE AL CNC 


