
Anexa 16 – Federatia Romana de Sport Columbofil 

   

CLUBULUI SPORTIV COLUMBOFIL________________________________________ 

JUDETUL___________________ 

 

Domnule Preşedinte, 

 
În urma analizării rezultatelor obţinute de către membrii clubului nostru, vă propunem 

acordarea titlului de _____________ (MAESTRU sau MAESTRU EMERIT) al sportului 
columbofil, crescătorului ___________________, din clubul nostru, întrucât întruneşte condiţiile 

art. ___ (80 sau 81) din Regulamentul Naţional Sportiv, astfel:  
__________________(numele si prenumele), este membru din anul _____ la clubul 
_____________ şi are __ ani vechime; 

Participări la expoziţii: (se trece un porumbel din fiecare an de participare) 
➢ în anul _______ a avut porumbelul _______________(seria porumbelului, anul si sexul) la 

categoria _______________________________ (se specifică categoria),  

➢ în anul _______ a avut porumbelul _______________ (seria porumbelului, anul si sexul) la 

categoria _______________________________ (se specifică categoria),  

➢ în anul _______ a avut porumbelul _______________ (seria porumbelului, anul si sexul) la 

categoria _______________________________ (se specifică categoria),  

➢ în anul _______ a avut porumbelul _______________ (seria porumbelului, anul si sexul) la 

categoria _______________________________ (se specifică categoria),  

➢ în anul _______ a avut porumbelul _______________ (seria porumbelului, anul si sexul) la 

categoria _______________________________ (se specifică categoria),  

Premii naţionale:  
➢ în anul _______ a avut locul __ cu porumbelul _______________( seria porumbelului, anul 

si sexul) la categoria _________________________ (se specifică categoria), sau locul __ 

crescător la categoria __________________________ (se specifică categoria) 

➢ în anul _______ a avut locul __ cu porumbelul _______________( seria porumbelului, anul 

si sexul) la categoria _________________________ (se specifică categoria), sau locul __ 

crescător la categoria __________________________ (se specifică categoria) 

➢ în anul _______ a avut locul __ cu porumbelul _______________( seria porumbelului, anul 

si sexul) la categoria _________________________ (se specifică categoria), sau locul __ 

crescător la categoria __________________________ (se specifică categoria) 

➢ în anul _______ a avut locul __ cu porumbelul _______________( seria porumbelului, anul 

si sexul) la categoria _________________________ (se specifică categoria), sau locul __ 

crescător la categoria __________________________ (se specifică categoria) 

➢ în anul _______ a avut locul __ cu porumbelul _______________( seria porumbelului, anul 

si sexul) la categoria _________________________ (se specifică categoria), sau locul __ 

crescător la categoria __________________________ (se specifică categoria) 

 

 
Cu stimă, 
 

Preşedinte club,                                          Ştampila clubului                           Responsabil tehnic-sportiv                                              

(Nume si semnătura)                                                                                                (Nume si semnătura) 
                                                                   

 

 


