
UNIUNEA COLUMBOFILILOR PROFESIONISTI DIN ROMANIA
COMISIA NATIONAL SPORTIVA

Catre,
Presedintele clubului columbofil Lider Targoviste

Urmare adresei dumneavoastra primita pe mail-ul personal , ma simt nevoit sa va raspund 
nu inainte de a face unele remarci:

1. Organizarea derby-ului Krasnodon din acest an a fost organizat cum se spune in 
provincie,,pe sub masa,, iar anuntul de participare la acest concurs este pe acelas 
calapod:

a. In acest anunt nu sunt enuntati organizatorii acestui concurs (denumire,adresa 
etc.),lucru mult mai inportant in luarea deciziei dorite decat faptul invocat de 
dumneavoastra in adresa trimisa.

b. S-a permis publicarea acestui anunt in care au fost modificate substantial datele 
initiale de participare fara acceptul prededintelui CNS al UCPR(S-au modificat 
regulile in timpul jocului.La intalnirea cu peste 70 de presedinti si tehnici de 
club , la care ati participat si dumneavoastra, inainte de parafarea planurilor de 
zbor pentru cea mai mare parte a judetului Dambovita , trebuia sa faceti 
cunoscute aceste conditii de participare si nu acum).

c. Folositi termenul,,national,, fapt pentru care am fost la un pas sa fim trimisi in 
judecata pentru utilizare de o alta entitate columbofila ,,prietena,,.

2.   In adresa dumneavoastra in care invocati vantul lateral si temperaturile caniculare si
prin care eronat incercati sa transferati atributiile dumneavoastra de organizator in alta sfera,
trebuia sa va referiti la articolul 4 al prezentului RNS aprobat prin hotararea AG nr.23 / 
22.01.2011. Este umilitor ca un lider al clubului Lider sa recurga la asfel de motive , in 
conditiile in care alti colegi columbofili au pierdut in lupta dreapta , luptand prin ploi , prin 
vint total potrivnic , prin canicula ori ceata zeci de mii de porumbei pentru a incheia categoria 
maraton extrem pentru realizarea careia si noi am angajat porumbei la concursul Krasnodon.

3.Mentionati la un moment dat ca acest concurs se afla intr-o stransa interdependenta cu 
Derby-ul Donetsk.Parerea mea este ca o mai mare interdepedenta are de carnetul ATA 
ridicat de cine stim noi . In consecinta daca erati un organizator independent ,luni dupa 
aparitia atentionarii si daca considerati ca intrati sub incidenta ei , puteati lua 
decizia ,,urgenta,,(asa cum eronat imi sugerati sa o iau eu) sa imbarcati marti,sa luati ATA 
separat , sa pornti la drum si sa lansati putin intarziat vineri cand era cea mai buna 
prognoza meteo din acest sfarsit de saptamana si care era predictibila chiar de luni
01.08.2016 . Altfel spus pentru ,,cativa arginti,, ,ati pus in pericol un concurs important de 
maraton extrem, iar acum cand se ingroasa gluma incercati cu strasnicie sa aruncati pisica 
in alta curte.

4.Subsemnatul Dumitru Victor , am incercat din rasputeri prin discutii cu transportatorii 
nostri sa fortam deplasarea pana la Polohy pentru o lansare vineri 05.08.2016 . Unul din 



motivele nerealizarii acestui deziderat este chiar defectarea pe traseu a masinii de transport 
porumbei pentru concursul mentionat proprietate a familiei dumneavoastra .

5.Revenind la adresa sus amintita in care este definit organizatorul derby-ului national 
Krasnodon se pot spune urmatoarele:
- daca acest organizator stie ca nu este organizator si pentru alt concurs de maraton cu lansare 
sambata 06.08.2016 poate lansa porumbeii linistit in aceasta zi si la ce ora decide.

Doresc pe aceasta cale tuturor columbofililor participanti si porumbeilor acestora MULT 
NOROC. Cu siguranta toti participantii vom avea nevoie de el fiindca se anunta un week-nd
dificil.

Va multumesc anticipat pentru intelegere.

Presedinte CNS al UCPR

Victor Dumitru


