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Proces verbal 
al 

sedintei Biroului Federal al F.R.S.C. din data 14.01.2021 
 

Incheiat astazi, 15.01.2021, cu ocazia sedintei Biroului Federal al Federatiei 
Romane de Sport Columbofil, organizata online. 

În cadrul şedinţei, membrii Biroului Federal au expus problematica cu care ne 
confruntăm la ora actuală la nivelul F.R.S.C., ocazie in care au fost avansate şi 
aprobate unele propuneri şi proiecte, pentru deschiderea şi relansarea sportului 
columbofil în favoarea tuturor membrilor columbofili afiliaţi, după cum urmează: 

1. Programul rabla cu referire la ceasurile mecanice – presupune 
schimbarea ceasurilor constatatoare mecanice cu ceasuri electronice noi FV-
2(Chinezeşti).  Doritorii dau la schimb ceasul mecanic vechi, reducerea fiind de 200 
lei din contravaloarea ceasului nou şi primesc un ceas FV-2, pe care il achită în două 
rate 600 lei în februarie 2021 şi 600 lei în martie 2021. Termen 25 ale lunii. Intrarea in 
posesia ceasului se va face numai dupa achitarea sumei integral. Aceasta oferta este 
valabila numai pentru membrii Federatiei Romane de Sport Columbofil care au 
participat in sezonul competitional 2020 cu ceas mecanic. 

2. Membrii activi ai F.R.S.C. vor intra gratuit, in baza legitimatiei, eliberata si 
vizata de federatie, la Expozitia Nationala de Sport Columbofil a Romaniei. 

3. Incepand cu sezonul competitional 2021, porumbeii participanti in cadrul 
Expozitiei Nationale de Sport Columbofil a Romaniei, vor fi scutiti de orice taxa. 

4. Programul viza legitimaţiilor – presupune vizarea legitimaţiilor tuturor 
membrilor F.R.S.C. pentru anul in curs, într-o perioadă imediat următoare contra 
sumei de 2 lei de legitimaţie. 

5. Programul Maraton National – Federatia va coordona două etape 
Naţionale din categoria maraton sau maraton extrem, unul pe partea de Est, iar al 
doilea pe partea de Vest. Transportul porumbeilor pentru cele două concursuri va fi 
achitat integral de F.R.S.C., cu urmatoarele mentiuni: cheltuielile aferente 
delegatului si hranirea porumbeilor se va suporta in totalitate de catre cluburile 
participante. 



  Aceaste facilitati sunt valabile numai pentru membrii activi ai Federatiei 
Romane de Sport Columbofil. 

Participarea membrilor altor organizatii columbofile atrage de la sine achitarea 

costurilor specifice deplasarii (mai multe detalii vor fi comunicate ulterior). 
6. Pentru o mai buna organizare si desfasurare a activitatilor sportiv 

columbofile, Biroul Federal a hotarat si aprobat infiintarea unei sucursale a F.R.S.C., 
la urmatoarea adresa: Comuna Brazi, Sat Popesti, Str. Ciresilor, nr. 2E, judet Prahova 
– Hala Club Columbofil. 

7. Federatia Romana de Sport Columbofil, prin Biroul Federal, a aprobat 
regulamentul si manualul procedurilor antidoping, specific porumbeilor voiajori. 
Acesta va fi disponibil pe site-ul oficial in perioada urmatoare. 

8.  Biroul Federal a stabilit ca Adunarea Generala a F.R.S.C. va avea loc in data 
de 20 februarie 2021, la sucursala nou infiintata in Prahova. Convocatorul va fi 
publicat si comunicat ulterior tuturor cluburilor sportiv columbofile si asociatiilor 
judetene afiliate 

9. Tinand cont de doleantele tuturor membrilor F.R.S.C., Biroul Federal a 
aprobat infiintarea sectiunii „Aripa de aur”, sectiune care se va ocupa integral de 
decernarea premiilor in bani. Regulamentul va fi disponibil pe site-ul oficial al 
federatiei in perioada urmatoare. 
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