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Finală

*conform calculului estimativ din regulament

Organizatori:
Boca Dumitru - 0755 301 413

Ureche Dumitru - 0755 406 555

Giani URDA - Loc 5 AS (2017)
„Este al 2-lea an când participăm la acest columbodrom, suntem foarte mulțumiți de felul 
cum sunt organizatorii, o să participăm și la anul și sperăm să câștigăm locul 1.”

Din anii trecuți - mărturii
Lazăr Marcel și Iulian – Loc 1 Finală (2017)
„Când a trebuit să alegem columbodromul la care să participăm Bucovina - Cajvana a fost 
prima opțiune pentru că este cel mai profesionist, premiile sunt avantajoase, iar BENZING
LIVE este o opțiune foarte bună. Porumbeii sunt hrăniți bine și organizatorii sunt serioși. 
Domnul Boca ne-a răspuns la toate întrebările oricând și îi mulțumim.”

Columbodrom Bucovina - Cajvana
Situat la 30 km de Suceava
Capacitate: 2400 locuri 
www.derbybucovina.ro

Premii

FINALA 460 KM
Constanța

Septembrie 2020

Loc 1 - 10000
Loc 2 - 6000
Loc 3 - 3000
Loc 4 - 2500
Loc 5 - 2000
Loc 6 - 1900
Loc 7 - 1800
Loc 8 - 1700
Loc 9 - 1600
Loc 10-1500
 Loc 71 - 80  2 porumbei gratis pt. 2020
Loc 81 - 90  1 porumbei gratis pt. 2020

Loc 11 - 1400
Loc 12 - 1300
Loc 13 - 1200
Loc 14 - 1100
Loc 15 - 1000
Loc 16 - 20 - 900 
Loc 21 - 25 - 800
Loc 26 - 30 - 500
Loc 31 - 40 - 400
Loc 41 - 50 - 200 

*premiile sunt exprimate în euro și calculate la un efectiv de 2400 porumbei,
în cazul unui efectiv mai mic premiile vor � calculate proporțional.

Semi�nală
Loc 1 - 1000
Loc 2 - 800
Loc 3 - 600
Loc 4 - 400
Loc 5 - 300

Etapa HS 
Hotspot 1 Loc 1 - 5 - 100

 Loc 1 - 5 - 100Hotspot 2
 Hotspot 3

Loc 1 - 300
Loc 2 - 250 
Loc 3 - 150 

Loc  4 - 5 - 100AS speed 4 etape
Loc 1 - 500
Loc 2 - 400
Loc 3 - 300
Loc 4 - 200
Loc 5 - 100

AS 5 etape
Loc 1 - 1500
Loc 2 - 1000
Loc 3 - 700
Loc 4 - 500
Loc 5 -300

66.100 €
  

*PREMII

TOTALE



   Primii 10 porumbei sosiți la �nală și primii 5 AS nu vor participa la etapa
DERBY. Porumbeii de pe locurile 11-20 Finală și 6-10 AS vor participa la 
DERBY cu acordul proprietarului.
  Toți ceilalți porumbei sosiți la �nală vor participa la etapa DERBY și vor
putea � activați de către proprietari. 
Porumbeii neactivați de proprietari vor putea � activați de orice persoană
interesată să participe la fondul de premiere al etapei DERBY. Activarea
 pentru DERBY se va putea face după �nală. 
Etapa DERBY va avea loc dacă se activează minimum 150 porumbei.  Taxa
de activare va � de 200 lei/porumbel. Organizatorul reține 17% din sumele
colectate la DERBY, iar diferența de 83% va � utilizată pentru premierea
primilor 20 de porumbei astfel: Loc 1: 10%, Loc 2: 9%, Loc 3: 8%, Loc 4: 7%,
 Loc 5: 6,5%, Loc 6-10: 6%, Loc 11-15: 1,5%, Loc 16-20: 1%.

Porumbeii trebuie să respecte următoarele condiții.

   Porumbeii vor primi senzor și vor � înregistrați în calculator în cel 
mult 3 zile de la data primirii la columbodrom.
 Antrenamentele și concursurile vor putea � urmărite online prin 
sistemul BENZING LIVE! 

Înscriere porumbei: 1 martie - 31 mai

HotSpot 1 Bacău - 145 km
24 iulie

2 Bârlad - 208 kmHotSpot 
31 iulie

3 Tg. Bujor - 251 kmHotSpot 
7 august
ă Tulcea - 355 kmSemi�nal

14 august
Finală Constanța - 460 km

21 August
SUPER DERBY  - 490 kmVama VECHE

4 septembrie
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    Po r u m b e i i  s co s i  l a  l i c i t aț i e  c a re  n u  s - a u  vâ n d u t,  p o t  �
cumpărați de proprietar contra sumei de 25 euro în termen de 5 zile
după licitație. În caz contrar, după 5 zile de la �nalizarea licitației, intră

    În cazul în care înainte de prima etapă un crescător nu va
mai avea niciun porumbel înscris prezent la start la columbodrom, 
acesta va bene�cia de înscriere gratuită pentru același număr de 

    În caz de forță majoră (de ex epidemii, gripă aviară,  vreme
rea) organizatorii  își  rezer vă dreptul de a modi�ca programul 

    Organizatorul își asumă responsabilitatea pentru asigurarea celor
mai bune condiții de: hrană, tratamente (vaccinarea împotriva adeno-coli
și a paramixovirozei), antrenamente și securitate pentru porumbeii înscriși.
          Festivitatea de premiere va avea loc în ziua în care se va desfășura etapa 
�nală.  

          În cazul in care se vor pierde porumbei pana la inceperea antrenamentelor, 
acestia vor putea � inlocuiti de catre crescator inainte de inceperea 
antrenamentelor (in cazul in care va exista su�cient timp). La data de 1 iunie
 se va face un inventar al porumbeilor si porumbeii lipsa vor putea � inlocuiți 
in anul urmator. 
          Asul este considerat porumbelul care claseaza toate cele 5 etape de concurs
 in primii 30% sositi.
          Toti porumbeii sositi la etapa �nala și la etapa derby vor � vanduti prin
 licitatie online. 50% din pretul de vanzare va reveni crescatorului si 50%
 columbodromului, dupa deducerea cheltuielilor de licitatie (aprox 20%).
          Cine nu trimite pedigree-ul, nu bene�ciază de prețul licitației, iar porumbelul
nu intră în licitație.

- 60 euro de porumbel și se poate participa cu minim 2 porumbei
- Nu se percepe nicio taxă de activare.
- Participanții vor achita taxa de înscriere în conturile: 
RO03RZBR0000060019109921 (LEI) sau 
RO73RZBR0000060019109922 (EURO) deschise la Banca Raiffeisen
(SWIFT: RZBRROBU) pe numele Boca Dumitru sau în numerar direct la
 organizatori. 
- Numărul de porumbei care pot � aduși de un crescător este nelimitat.
- La �ecare echipă de 5 porumbei se va putea înscrie GRATIS încă 1 
porumbel.
- Plățile în lei vor � calculate la un curs de: 4,7 lei/EURO.

Taxă de participare:

SUPER DERBY
VAMA VECHE 490 km

460 km

490 km

 în proprietatea columbodromului.

porumbei, în anul următor.

de antrenament și concursuri (data lansării).

2019

Vama Veche

1 x 5 km
1 x 10 km 
1 x 25 km
1 x 40 km
1 x 60 km
1 x 70 km
1 x 90 km

019
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