
Magyar Nemzeti Bajnokság 
 

az Elnökség 2008. december 9-én elfogadott anyaga 
 

Magyarország Bajnoka címet lehet elnyerni: 
 

- Rövidtávú 
- Középtávú 
- Hosszútávú 
- Általános 

 
Általános szabályok 
 
− A versenyek feleresztési helyszínét a Szövetség Elnöksége fogadja el majd jelöli ki, arra törekedve, 

hogy egy napon a részvevık számára megközelítıleg azonos távolságból rendezett verseny legyen. 
Egy feleresztési helyen lévı versenygalambokat együtt engedhetik, közös értékelést is készíthetnek 

− A galambok szállítása, a felügyeleti, szervezési tevékenység tagszövetségi szervezésben, az 
eredmények értékelése, a díjazás szövetségi szervezésben történik 

− A versenyszabályzattól, a verseny kiírástól csak engedéllyel és indokolt esetben lehet eltérni 
− A versenyeken minden tagszövetség minden tagja és galambja részt vehet, amennyiben 

versenyengedélyt váltott 
− A versenyengedély összege: 50 Ft/db nevezett galamb tavasszal (ahány öreg galambot nevezett, annyi 

fiatalt küldhet, az ıszi fiatalok versenyén, ha több fiatallal versenyez, vagy a fıversenyeken nem 
versenyzett, akkor 25 Ft/db a fiatalok versenyengedélye!) 

− Magyarországon egyéni- és hagyományainkhoz híven csapatversenyeket rendezünk. Egy csapat 10 
galambból áll az idıs és 20 galambból a fiatal galambok versenyén 

− Tagszövetségi bajnokságok a tagszövetség döntése alapján kerülnek meghirdetésre és értékelésre 
− A lista 20%-os 
− Egy tenyésztı csak egy csapattal értékelhetı a Magyar Nemzeti Bajnokságban. (Aki több csapattal 

versenyez a tagszövetségben, annak mindig a legjobb csapat eredménye számit a Nemzeti 
Bajnokságba) 

− Az eredmények értékeléséhez minimum 2 tagszövetség részvétele szükséges a hosszútávú 
versenyeken, a rövidtávú, középtávú és a fiatalok versenyét önállóan is megrendezheti a Tagszövetség 

− Minimum galamblétszámok: 
 

Országos: 5000 galamb 
  
Régiós:  
Rövidtáv 3000 galamb 
Középtáv 2500 galamb 
Hosszútáv 2500 galamb 
Fiatalok versenye 2000 galamb 

− Országos verseny - egy idıben egy helyrıl rendezett egynapos hosszútávú verseny. A rendezık 
szabadon választhatnak országos, régiós versenyek között, de versenyenként csak egyben 
értékelhetık. 

 
Magyarország Rövidtávú Bajnoka 
 
− Csak éves vagy öregebb galambokkal lehet versenyezni, 100-400 km közötti távolságokról rendezett 

versenyeken. 10/3 befutó eredménye számolható 
− Választható 6 verseny közül, a legjobb 4 eredménye számolható 
− Értékelés tagszövetségi vagy régiós eredményekbıl, koefficiens összehasonlítással 
− Min. létszám: 3000 db (rövidtávú versenyeken nem feltétel 2 tagszövetség együtt versenyzése, egy 

tagszövetség önállóan is rendezhet rövid távú versenyt) 
− Díjazás bruttó: 

� I. hely 50 000 Ft 
� II. hely 30 000 Ft 
� III. hely 20 000 Ft 

 
 
 

értékelésben 



Magyarország Középtávú Bajnoka 
 
− éves vagy öregebb galambokkal lehet versenyezni, 300-600 km közötti távolságokról rendezett 

versenyeken. 10/3 befutó eredménye számolható 
− Válaszható 4 verseny közül, a legjobb 3 eredménye számolható 
− Értékelés tagszövetségi vagy régiós eredményekbıl, koefficiens összehasonlítással 
− Javasolt versenyek: Lovosice, Kladno, M. Boleslav, Aas, Wels, Scherding, Straubing, Brno, Jihlava, 

Melk, Amstetten, Schrems, Prága, Amberg, Chomutov, Humpolec, Teplice, St. Pölten, Zinnwald 
− Díjazás bruttó: 

� I. hely 50 000 Ft 
� II. hely 30 000 Ft 
� III. hely 20 000 Ft 

 
Magyarország Hosszútávú Bajnoka 
 
− éves vagy öregebb galambokkal lehet versenyezni, 500-800 km közötti távolságokról rendezett 

versenyeken. 10/3 befutó eredménye számolható 
− A versenyeken kettı vagy több tagszövetség részvétele szükséges 

− Választható 4 verseny közül, a legjobb 3 eredménye számolható 
− Értékelés régiós eredményekbıl, koefficiens összehasonlítással 
− Javasolt versenyek: Dessau, Riesa, Brandenburg, Magdeburg, Stendal, Gardelegen, Aurach, Kladno, 

Aas, Regensburg, Neumarkt (Nürnberg), Aschaffenburg, Crivitz, Halle, Baruth, Teplice, Drezda, Lipcse, 
Cottbus 

− Díjazás bruttó: 
� I. hely 50 000 Ft 
� II. hely 30 000 Ft 
� III. hely 20 000 Ft 

 
Magyarország Fiatal galambok Bajnoka 
 
− Csak azévi győrővel győrőzött fiatal galambokkal lehet versenyezni 100-400 km közötti távolságról 

rendezett versenyen 
− Választható 4 verseny közül, a legjobb 3 eredménye számolható. A 4 versenyt meg kell jelölni! 
− 20/3 befutó eredménye számolható. Értékelés: régiós eredményekbıl, koefficiens összehasonlítással 
− Minimum létszám: 2000 db (rövidtávú versenyeken nem feltétel két tagszövetség együtt versenyzése, 

egy tagszövetség önállóan is rendezhet fiatal galamb versenyt) 
− Díjazás bruttó: 

� I. hely 50 000 Ft 
� II. hely 30 000 Ft 
� III. hely 20 000 Ft 

 
Magyarország Általános Bajnoka 
 
− Részt vehet valamennyi versenyzı a Rövid-, Közép-, Hosszútávú Bajnokságok eredményeinek 

összeadásával 
− a legkisebb összes helyezési szám adja a Bajnokot 
− Díjazás bruttó: 

� I. hely 100 000 Ft 
� II. hely 80 000 Ft 
� III. hely 70 000 Ft 
� IV. hely 50 000 Ft 
� V. hely 50 000 Ft 
� VI. hely 50 000 Ft 

 
Magyarország Ászgalambja 
 
− Minden fenti kategóriában ászgalamb értékelésre kerül sor 
− Csak a kategóriánkénti 100 %- s galamb eredménye vehetı figyelembe 
− Díjazás bruttó: 

� I. hely 30 000 Ft 
� II. hely 20 000 Ft 
� III. hely 10 000 Ft 



Magyar Elit Klub 
 
− A Magyarország Általános Bajnoka értékelés utolsó három évi összesített eredménye alapján az elsı 30 

helyezett, tenyésztı alkotja a Magyar Elit Klubot 
− Díjazás bruttó: 

� I. hely 50 000 Ft 
� II. hely 40 000 Ft 
� III. hely 30 000 Ft 
� IV. hely 30 000 Ft 
� V. hely 30 000 Ft 

 
Emlékversenyek 
 
Anker Alfonz 
− Zónánként a középsı országos hosszútávú út verseny nevezési lapján az elsı helyre írt galambok 

egyéni versenye 
Bíró József 
− A Magyar Postagalamb Sportszövetség által rendezett leghosszabb távú verseny egyéni elsı helyezettje 
− Katowice Emlékverseny 
− A három hosszútávú nemzeti versenyeinkre hirdetett emlékversenyek (egyéni elsı díj mindazon 

versenyzık részére, akik 100 km-es távolságon belül helyezkednek el a verseny névadójának dúcához 
képest): 

Schaub József 
Mikó József 
Szalai Róbert 
Dr. Bajusz Árpád 
Bíró Imre 
Dr. Elefánti György 
Tantó Gusztáv 
Aradi László 

 

Szuper Kupa - Komlódy Ferenc Emlékverseny 
 
− 2 út alapján a tagszövetségi, nemzeti hosszútávú versenyekbıl kerül értékelésre, 10/5-ös befutó 

eredménye számolható koefficiens összehasonlítással 
− Dátum: június utolsó hétvégéje és július utolsó hétvégéje Országos hosszútávú verseny! 
− Javasolt versenyek: Crivitz és Magdeburg 
− Aznapos hosszútávú verseny, reggeli feleresztéssel 
− Ezen versenyek a tagszövetségi programba is bekerülhetnek vagy külön is megrendezhetık 
− Mindenkit egy, a legjobb csapattal értékelünk a Szuper Kupán 
− Értékelés: 

� a két útról egyéni 
� a két útról csapat 
� a két út alapján champion 
� a két út alapján Szuper Kupa csapat (5-5 helyezés maximum) 

- A hosszútávú bajnoksági rendszer szerint a régiópontok figyelembevételével kerül felállításra az országos 
csapatsorrend 
- Díjazás: A küldött létszám minden megkezdett 1000 galambja után, egyéniben és csapatban serlegdíjazás 
− A Szuper Kupa csapat bruttó: 

1. hely 50.000 Ft 
2. hely 30 000 Ft 
3. hely 20 000 Ft 
4. hely 20 000 Ft 
5. hely 20 000 Ft 

− A Champion hím-tojó bruttó: 
1. hely 20 000 Ft 
2. hely 15 000 Ft 
3. hely 10 000 Ft 

 
Derby galambok értékelése – Kállay Ferenc emlékére 
 
− A részvétel feltétele, hogy a galambot derby győrővel lássák el 



− Az értékelés a középsı országos hosszútávú versenyrıl történik 
− A verseny értékelése egyéni és csapat derby díjak 
− A derby galambokat a derby győrő számának felírásával kell a jegyzıkönyvre 
− felvezetni 
− A derby csapat kiszámítása két elsı galamb koefficiensének összegzésébıl történik, a mindenkori 10-es 

csapatokból. Tehát nem az elküldött összes derbys galambból van számítva a csapatverseny 
− A régióban elért koefficiens csapatpont összeadása összefésülve országos értékelést ad 
 
A versenyek idıpontjai 
 
− A Magyar Postagalamb Sportszövetség által elismert versenyeket csakis a leadott versenyprogram 

alapján tarthatják meg 
− Minden változásról a Szövetség Versenybizottságát értesíteni kell 
− Az összes versenyt április 1. – október 15. között kell megrendezni 
− A középtávú versenyek idıpontjai: május 30-31., június 6-7., június 20-21., július 4-5., július 18-19. 
− A hoszútávú versenyek idıpontjai:június 13, június 27, július 11., július 25. 
− Egynapos országos hosszútávú verseny: június 27. és július 25. 
− Az országos hosszútávú versenyek idıpontjában a tagszövetségek önállóan csak 400 km központi táv 

alatti versenyeket rendezhetnek 
− Fiatal galambok részére a versenyeket augusztus – szeptember – október hónapokban kell 

megrendezni 
− Versenyprogramok leadási határideje a tagszövetségek részérıl: minden év február 15. a fıversenyekre 

és május 31. a fiatal versenyekre 
 
Egyebek 
 
− Szükséges versenyszabályzatban rögzíteni a 14 év alatti és14 év feletti gyermekek versenyekkel 

kapcsolatos adminisztratív feladataikat (aláírás, győjtés, bontás, stb. személyi igazolvány, jogi 
felelısség, szülıi nyilatkozat a felelısségvállalásról) 

− Tisztázni kell az élgalamb jelentéseket Kinek – mikor - hogyan kell jelenteni? Élgalamb lista készülésével 
minden élgalambot jelenteni kell nem csak az elsıt! Célszerő a tagszövetségi elnököknek vagy VB 
elnököknek jelenteni, akik tovább jelentik az Országos VB-nek. Aki 1 órán belül nem jelenti az 
élgalambjait, az kiesett a versenybıl. Élgalambot csak a hosszútávú és az E kategóriás versenyekrıl kell 
jelenteni! 

− Kiállítási km-ek csak a Szövetség által engedélyezett hivatalos versenyekrıl győjthetık és használhatók 
− Eredményszámolás csak a Szövetség hivatalos eredményszámoló programjával végezhetı 
− A Sportszövetség Versenybizottsága a tagszövetségek részére egységes értékelési rendszert dolgoz ki 

− A tagszövetségek versenyprogram tervezeteit az SVB jóváhagyásával visszaküldi és iktatja a 
Szövetségben 

− Országos verseny esetén az elnökség besorolhatja a tagszövetséget már kialakult közösségek 
versenyeihez 

− A GPS rendszer a leakasztható pótkocsikra és utánfutókra is kötelezı (értelemszerően a galambszállító 
felépítményekre) 

− A tagszövetségi versenyprogramok leadási határideje minden év február 15. 
− Alapnevezések leadása a tagszövetségekbe március 31-ig. 
− Alapnevezések leadása az eredményszámolókhoz és a versenyengedélyek befizetése (50 Ft/db) a 

Szövetség felé április 15-ig 
− A versenyengedélyeket a Szövetség rögzíti a nyilvántartásban, és engedélyezi az eredményszámolást 
− Az alapnevezés leadása után versenyzı galambot benevezni nem lehet 
− Azon galambok, amelyek a versenyengedély váltáskor nem lettek benevezve, utólag nem nevezhetık, 

eredményeik nem értékelhetık 
− Fiatal galambok versenyengedély intézésének és befizetésének határideje július 30. 


