
 

 

 
 

Nr.23/29.06.2021 

C O M U N I C A T 

 

 În cadrul Adunării Generale a federaţiei de la inceputul anului 2021 s-au 

stabilit o serie de măsuri organizatorice printre care şi  organizarea a două 

concursuri cu caracter naţional de maraton extrem, unul pe partea de est şi 

celălalt pe partea de vest a Romăniei, stabilindu-se ca distanţa cea mai scurtă să 

fie de minim 1000 km pentru columbofilii care participă. Astfel după discuţiile 

avute, s-a luat în considerare ca etapa naţională de maraton extrem organizată de 

federaţie pe partea de est să fie cu lansarea porumbeilor din localitatea 

BALTINAVA-LETONIA în data de 10.07.2021. 

 Ca atare, condiţiile de participare la acest concurs sunt următoarele:    

-poate participa orice membru columbofil care doreşte la acest concurs; 

-transportul porumbeilor va fi achitat de către federaţie direct 

transportatorului care va face cea mai bună ofertă de transport; 

-columbofilii participanţi vor achita suma de 10 lei pentru fiecare porumbel 

angajat în concurs cu menţiunea că din suma de bani ce se va aduna va fi 

efectuată premierea; 

-columbofilii care nu sunt membrii FRSC vor achita suma de 15 lei de 

porumbel pentru transportul la concurs şi pot participa şi la fondul de premiere; 

-se vor premia în procent din suma strănsă în bani primii 10 porumbei şi 

primii 10 crescători iar cu cupe primii 3 porumbei şi primii  3 crescători din cele 

două clasamente pe categorii de distanţă, în cadrul Expoziţiei Naţionale a FRSC; 

-vor fi organizate 3 centre de îmbarcare după cum urmează: 

             1.loc. Popeşti, com. Brazi, jud. Prahova în ziua de 07.07.2021 între 

orele 07-09, responsabil d-nul Creţu Ovidiu tel. 0721.815603 . 

             2.loc. Dărmăneşti, jud. Bacău în ziua de 07.07.2021 între orele 10-12, 

responsabil d-nul Constantinescu Cosmin tel. 0748.356858 . 

             3.loc. Rădăuţi, jud. Suceava în ziua de 07.10.2021 între orele 13-15, 

responsabil d-nul Zavate Ioan tel. 0749.052460 . 

 

 DISTANŢE  APRECIATE:     Rădăuţi 1019 Km, Botoşani 1025 Km, Iaşi 

1088 Km, Oneşti 1190 Km, Dărmăneşti 1179 Km, Adjud 1206 Km, Ploieşti 

1340 Km şi Bucureşti 1395 Km.  



 

 

Pentru cei care Iubesc Concursurile De Maraton Extrem, vă aşteptăm să 

participaţi în număr căt mai mare la acest concurs organizat de conducerea 

FRSC. 

Cu deosebit respect, 

   

                                            P R E Ş E D I N T E , 

               IOAN ZAVATE 

 

     


