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Nr. 35/05.11.2021 

C O M U N I C A T 

 

                               -  în atenţia membrilor columbofili din România - 

  

 Având în vedere faptul că, în ultima perioadă de timp, în mediul online au 

apărut tot felul de speculaţii cu privire la reînfintarea Asociaţiei Uniunea 

Federaţiilor Columbofile din România, care are ca scop organizarea 

campionatului național columbofil al României, vă atragem atenția că sunteți 

induși într-o mare eroare, și totodată, vă aflați într-o recesiune degradantă 

privind competițiile columbofile. Pe scurt, această trecere nu face decât 

reîntoarcerea în timp la o simplă asociație cu drepturi juridice limitate, 

constituită doar în baza OG 26/2000, fără dreptul desfasurării COMPETIȚILOR 

SPORTIV COLUMBOFILE, și care, își  dorește în mod ferm un control total 

asupra tuturor filialelor și sucursalelor create. Din acest motiv, Federaţia 

Română de Sport Columbofil, singura instituție recunoscută oficial de 

Ministerul Tineretului şi Sportului, și îndreptățită legal să elaboreze Strategia 

Naţională de dezvoltare a ramurii de Sport Columbofil, şi totodată, să 

controleze aplicarea acesteia de către membrii afiliaţi, respectiv organizează, 

conduce, controlează şi supraveghează activităţile şi competiţiile sportiv 

columbofile oficiale la nivel naţional, în baza statutului şi a regulamentelor 

proprii, TRANSMITE PE ACEASTĂ CALE O INVITAȚIE  pentru  toate 

asociațiile neîndreptățite ce nu doresc transformarea în simple sucursale/filiale, 

fără drept legal de desfășurare a competițiilor sportiv columbofile, la o 

cooperare strânsă cu Federaţia Română de Sport Columbofil, unde aşteptăm 

să răspundem cu promptitudine solicitărilor dvs. Scopul acestei cooperări este de 

a veni în sprijinul tuturor membrilor columbofili, pentru a face diligenţele 

necesare legalizării asociaţiilor sportive din ţară, conform legislaţiei actuale, 

pentru practicarea unui sport columbofil sănătos, legal, transparent în vederea  

atragerii membrilor simpatizanţi, organizării unui puternic campionat naţional 

sportiv columbofil şi promovării adevăratelor valori ale sportului columbofil. 

Avem o echipă competitivă în cadrul Biroului Federal, cu care am realizat 

în totalitate programele şi proiectele propuse, şi mentionăm că pentru siguranta 

şi protejarea activităţii SPORTIV COLUMBOFILE DIN ROMÂNIA, 

federaţia a făcut demersurile necesare pentru înregistrarea la O.S.I.M. (Oficiul 

de Stat pentru Invenții si Mărci) a tuturor mărcilor ce țin de activitatea sportiv 

columbofilă pe care o coordonăm. Mărci detinute legal de F.R.S.C.: 

1. FEDERATIA ROMANA DE SPORT COLUMBOFIL F.R.S.C.          
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2. COLUMBODROM 

3. COMITETUL NAȚIONAL SPORTIV COLUMBOFIL - C.N.S. 

4. MAESTRU AL SPORTULUI COLUMBOFIL 

5. MAESTRU EMERIT AL SPORTULUI COLUMBOFIL 

6. ARIPA DE AUR A SPORTULUI COLUMBOFIL 

7. GALA NAȚIONALELOR DE SPORT COLUMBOFIL A ROMÂNIEI 

8. GALA CAMPIONILOR DE SPORT COLUMBOFIL A ROMÂNIEI 

9. CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE SPORT COLUMBOFIL A ROMÂNIEI 

10. CORPUL NAȚIONAL DE ARBITRI DE SPORT COLUMBOFIL 

11. COMISIA NAȚIONALĂ DE SPORT COLUMBOFIL 

12. EXPOZIŢIA JUDEŢEANĂ DE SPORT COLUMBOFIL 

13. EXPOZIȚIA PROVINCIALĂ - REGIONALĂ DE SPORT COLUMBOFIL 

14. EXPOZIȚIA NAȚIONALĂ DE SPORT COLUMBOFIL A ROMÂNIEI 

15. EXPOZIȚIA BALCANICĂ DE SPORT COLUMBOFIL 

16. CAMPIONATUL NAȚIONAL AL COLUMBODROAMELOR 

17. ZILELE COLUMBOFILIEI ROMÂNE 
 

În încheiere, înclin să cred că o să reflectaţi la cele de mai sus şi ve-ţi 

alege soluţia cea mai corectă în sportul columbofil, şi anume afilierea si 

desfășurarea competițiilor sportiv columbofile sub egida  Federaţiei Române de 

Sport Columbofil, care, oferă cadru legal, transparenţă decizională, suport tehnic 

necesar şi soluţii concrete pentru promovarea şi practicarea sportului 

columbofil în România. 

 

Cu stima, 

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE SPORT COLUMBOFIL 

reprezentată legal prin domnul Ioan ZAVATE 

   în calitate de  Preşedinte                                                         

 


