
             Campionatul Naţional de Sport Columbofil    
                     Republica Moldova – 2015

        Sunt invitaţi toţi doritorii sportului columbofil la concursurile mai jos enumerate, 
plata va fi de 65 lei de porumbel pentru toate etapele, la 10 porumbei  plătiţi unul va fi 
înscris gratis, doritorii de a participa la o etapă anumită sau cei ce doresc să-şi controleze 
porumbeii vor achita 10 lei de porumbel de fiecare etapă, copiii pînă la vîrsta de 16 ani 
participă gratis la orice etapă de concurs.
        Vor fi şi 2 etape Derby, cîstigătorului i se va înmîna cîte o cupă pentru 1 loc.
-1 etapa Derby va fi pe 27.06 Vilniansc pentru porumbeii  anului 2014 .
-2 etapa Derby va fi pe 11.07 Doneţsc  pentru porumbeii de orice vîrstă.
        Pe data de 26.07 se va efectua o etapa Internaţională de Extrem Maraton din 
localitatea Tartu (Estonia) peste 1200 km, la care pot participa orice doritor contra unei 
plaţi suplimentare . 
       Concursurile cu puii se vor petrece după etapa finală a concursurilor cu porumbeii  
maturi.
       Etapele vor fi anunţate din timp pentru o petrecere mai bună a concursurilor.
       Etapele pe Ucraina vor fi comune cu columbofilii din UCP România, pe această cale 
dorim să promovăm sportul columbofil la cel mai înalt nivel și să mulţumim pentru 
înțelegere şi ajutor conducerii UCPR. 

        Vă urăm la toţi succese !!!

                      Preşedinte    Vlad Chirtoacă  069264309
                      Vicepreşedinte Vitalie Modvală  078681971
                      Preşedinte CNS Florea Vladimir  079560970

Plan de zbor maturi 2015 FSCM
Nr. Data Lansare      Localitate Lansare Distanţa(km)        Categoria  
  1.      02.05 Cahul 135 Viteză
  2.      10.05 Giurgiuleşti 1 180 Viteză
  3.      16.05 Giurgiuleşti 2 180 Viteză
  4.      23.05 Giurgiuleşti 3 180 Viteză
  5.      30.05 Nicolaev 230 Viteză
  6.      07.06 Giurgiuleşti 4 180 Viteză
  7.      14.06 Apostolova 400 Demi-fond
  8.      20.06 Giurgiuleşti 5 180 Viteză
  9.      27.06 Vilniansc      derby 500 Fond
10.      05.07 Giurgiuleşti 6 180 Viteză
11.      11.07 Doneţsc 1 650 Fond
12.      18.07 Giurgiuleşti 7 180 Viteză
13.      26.07 Tokmak 530 Fond
14.      01.08 Doneţsc 2     derby 650 Fond

http://pigeons-md.ucoz.com/Campionat2015/Regulamentul_National_FSCM.pdf
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