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Către F.N.C.P.R.

Referitor la notificarea dumneavoastră nr. 36 / 25.10.2017, vă facem cunoscute următoarele:
1. Notificarea dvs. este fără obiect având în vedere faptul că, pentru sezonul competițional 2017,
U.C.P.R. nu va mai folosi sintagma ”Crescătorul Anului”.
2. a) Cupele și plachetele oferite pentru sezonul 2016 celui desemnat drept ”Crescătorul Anului” U.C.P.R.
au fost comandate și confecționate înainte de notificarea dvs., nemaiexistând timp util pentru
preschimbarea inscripțiilor.
b) După cum puteți constata, marca pe care ați înregistrat-o conține text și siglă, în timp ce U.C.P.R. nu
a utilizat decât textul ”Columbofilul Anului”, care este de natură publică și tradițională.
3. a) Dincolo de aceste precizări, este cazul să vă întrebați cui servește însușirea de către dvs. a unor
titulaturi, expresii și sintagme tradiționale, cunoscute atât în România cât și în alte țări. Evident, în nici
un caz nu servesc sportului columbofil practicat în România de către miile de columbofili amatori.
b) Prin demersurile dvs. de însușire necuvenită a unor sintagme larg cunoscute publicului ca fiind
creații ale dvs., loviți în fapt columbofilii din cluburile care nu vă sunt afiliate, dând astfel dovadă că nu
respectați normele de fair-play ale sportului, iar interesele dvs. nu se îndreaptă spre dezvoltarea
sportului columbofil practicat din pasiune, ci sunt cu totul altele decât caracterul de sport amator.
4. Întrucât pretindeți că vă aflați sub patronajul Casei Regale a României, ar trebui să realizați faptul că
prin comportamentul și demersurile dvs. aduceți prejudiciu nu numai sportului columbofil, ci și Casei
Regale a României.

În condițiile în care veți mai întreprinde în continuare demersuri de acest fel, vom înainta Casei Regale
a României și vom publica o scrisoare deschisă pentru ca atât aceasta, cât și publicul larg să cunoască
modul în care dvs. confiscați drepturile sportivilor columbofili din România, care practică acest sport din
pasiune și cu mari eforturi financiare.
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