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MAGYAR KUPA
Általános szabályok

Minden	 hivatalos	 versenyen	 induló	 tag	
részt	vesz	a	Magyar	Kupa	értékelésben.	A	tag
szövetségekben	 és	 röpcsoportokban	 elért	
eredmények	 egységes	 értékelési	 módszer	
segítségével	 vannak	 összehasonlítva.	 Az	 ös
szehasonlítás	 a	 galambok	 által	 elért	 helyezé
sek	 száma,	 azonosság	 esetén	 a	 koefficiens	
érték	alapján	történik.	Minden	úton	az	első	3	
befutó	 vehető	 figyelembe.	 A	 lista	 minimum	
50	induló	versenyző	tag	esetén	vehető	figye
lembe,	az	 indult	 létszám	a	számolásnál	nincs	
5000	darabra	korlátozva.	Minden	tag	a	tagszö
vetség	 által	 a	 sport	 szövetségbe	 jelentett	 és	
befizetett	versenyengedélynek	megfelelő	szá
mú	 csapattal	 vesz	 részt.	 A	 versenyengedély	
díja	2008ban	1.500	Ft/csapat.

Korlátozó	feltételek
		csak	 azok	 az	 eredmények	 fogadhatók	 el	

melyeknek	március	1ig	a	sportszövetség
be	le	vannak	jelentve	az,	az	évi	útjaik

		csak	 20	 %on	 belüli	 eredmény	 vehető	
figyelembe

		az	eredménybe	számított	utakon	legalább	
egy	helyezést	kell	elérni	a	csapatnak

		a	 középtávnál	 és	 hosszútávnál	 egy	 útnak	
az	országos	verseny	újtaiból	kell	kikerülni

Rövidtávú verseny:
Négy	olyan	verseny	jelölhető	és	rendezhe

tő	meg,	melyek	100	és	350	kilométer	közötti	
távúak	és	minimum	50	tenyésztő	500	galamb
ja	részt	vesz	rajta.

Ezekből	 értékelésre	 kerül	 3	 olyan	 verseny	
eredménye,	 amelyen	 a	 versenyek	 össztávja	
legalább	600	km.

Az	 értékelés	 maximum	 9	 helyezés	 alapján	
történik.

Középtávú verseny:
Négy	olyan	verseny	jelölhető	és	rendezhe

tő	meg,	melyek	300	és	600	kilométer	közötti	
távúak	és	minimum	50	tenyésztő	500	galamb
ja	 vesz	 részt	 rajta.	 Ezekből	 értékelésre	 kerül	
három	 olyan	 verseny	 eredménye,	 melyek	
össztávja	legalább	1200	km.	Az	értékelés	maxi
mum	9	helyezés	alapján	történik.

Hosszútávú verseny:
Négy	olyan	verseny	jelölhető	és	rendezhe

tő	meg,	melyek	500	és	800	kilométer	közötti	
távúak	és	minimum	50	tenyésztő	500	galamb
ja	 vesz	 részt	 rajta.	 Ezekből	 értékelésre	 kerül	
három	 olyan	 verseny	 melyek	 	 össztávja	 leg
alább	 1800	 km.	 Az	 értékelés	 maximum	 9	
helyezés	alapján	történik.	

Magyar Kupa Ász galambok
Minden	 fenti	 kategóriában	 Magyar	 Kupa	

Ász	galamb	értékelésre	kerül	sor.	Csak	100%
os	galamb	eredménye	vehető	figyelembe.

Legjobb dúcverseny
A	Magyar	Kupa	versenyek	bármely	kategó

riájában	 benevező	 tenyésztőnek	 lehetősége	
van	 legjobb	 dúcverseny	 értékelésben	 részt	
venni.
Az eredmények értékelésének szabályai: 

A	 rövid,	 közép,	 és	 hosszútávra	 beneve

zett	 versenyek	 közül	 a	 versenyző	 számára	
legkedvezőbb	 5	 versenyút	 eredménye	 kerül	
értékelésre.
A	versenyző	egy	versenyen	elért	eredményét	
a	következő	eljárással	számítják	ki:	

Legalább	öt	verseny	eredménye	szükséges	
olyan	megkötéssel,	hogy	a	kiválasztott	verse
nyek	össztávolsága	minimálisan	1800	kilomé
ter	 és	 egy	 verseny	 minimum	 600	 kilométer	
feletti	legyen,	mely	a	Nemzeti	Versenyek	útjai
ból	kerüljön	ki.

10	galambos	csapatból	az	összes	helyezett	
galamb	 ászpont	 összeadásával	 kell	 kiszámí
tani.

Magyar Elit Klub
A	 legjobb	 dúcverseny	 utolsó	 három	 évi	

összesített	 eredménye	 alapján	 az	 első	 30	
helyezett,	tenyésztő	csapatkódtól	függetlenül	
alkotja	a	Magyar	Elit	Klubot.
Kategóriánként	a	győztes	versenyzők	meg
hívás	 alapján	 részt	 vehetnek	 az	 Országos	
Kiállítás	sportbemutatóján.
Díjazás:

Kategóriánként	 az	 első	 10	 serlegdíjazás
ban	részesül.	A	legjobb	dúcverseny	győzte
se	bruttó	50	000	Ft	nyereményt	kap.
Magyarország élversenyzője 

A	 tagszövetség	 főprogramjában	 lévő	 és	
a	 magyar	 kupa	 nevezésben	 szereplő	 rövid,	
közép	és	hosszútávú	utakból	kell	számítani.

Minden	 versenyző	 legjobb	 útjai	 kerülnek	
kiválasztásra,	 6	 út	 alapján,	 melyek	 1	 rövid,	 3	
közép	 és	 2	 hosszútáv.	 Egy	 utat	 2	 kategóriá
ban	 nem	 lehet	 számolni.	 Egy	 út	 minimum	 a	
nemzeti	verseny	útjaiból	kerüljön	ki.	A	díjlista	
20%os.	10es	csapatból	5ös	befutó	a	tagszö
vetségi	eredmények	alapján.	
Pontozás:

1.	galamb	100	pont,	a	díjlistán	utolsó	helye
zett	galamb	40	pont.

Magyarország	 Élversenyzője	 címet	 az	 első	
27	tenyésztő	nyeri	el	2008ban.

Őket	a	szövetség	az	országos	kiállítás	gála
estjén	külön	köszönti,	az	első	helyezett	50.000	
Ft	bruttó	nyereményben	részesül.

Szuper Kupa
2	 út	 alapján	 a	 tagszövetségi,	 nemzeti	

hosszútávú	versenyekből	kerül	értékelésre
Dátum: 2008. 07. 05. – 07. 19.
A	 versenyengedélyek	 összegébe	 beépítve	

minden	 résztvevő	 tag	 eredményét	 a	 szövet
ség	értékeli.	Külön	nem	kell	érte	fizetni.	

Mindenki	annyi	csapattal	vehet	részt	a	szu
perkupán	 ahány	 versenyengedélyt	 váltott.	
Tehát	ha	XY	3	versenyengedélyt	vált,	akkor	az	
1.,	2.,	3,	csapatából	az	első	555	galamb	alkot
ja	a	három	csapatát.	(Nem	6x5	galambbal,	hat	
csapattal	vesz	részt)

Értékelés:
a	két	útról	egyéni
a	két	útról	csapat	(egy	csapat	3	galamb)
a	két	út	alapján	champion
	a	 két	 út	 alapján	 Szuper	 Kupa	 csapat	 (33	
helyezés	max.)
A	hosszútávú	bajnoksági	rendszer	szerint	a	

régiópontok	 figyelembevételével	 van	 felállít
va	az	országos	és	zóna	csapatsorrend.
Díjazás:

A	 küldött	 létszám	 minden	 megkezdett	
1000	galambja	után,	egyéniben	és	csapatban	
serlegdíjazás.

Mind	 az	 5	 zóna	 csapat	 első	 díjasa	 bruttó	
50.000	Ft	nyereményben	részesül.

A Szuper Kupa csapat
1.	helyezettje	bruttó	200.000	Ft
2.	helyezettje	bruttó	150.000	Ft
3.	helyezettje	bruttó	100.000	Ft
4.	helyezettje	bruttó	80.000	Ft
5.	helyezettje	bruttó	70.000	Ft	nyeremény

ben	részesül.
A Champion hím-tojó
1.	helyezettje	bruttó	25.000	Ft
2.	helyezettje	bruttó	15.000	Ft
3.	helyezettje	bruttó	10.000	Ft	nyeremény

ben	részesül.
Közép	és	hosszútávú	versenyek	2008

Zónánként	kerülnek	megrendezésre.

1. Általános szabályok
Több	tagszövetség	részvételével	minden	

évben	 lehetőleg	 szombat	 kora	 reggeli	 fel
eresztéssel	kerülnek	megrendezésre.	

A	 versenyek	 mindenkori	 feleresztési	
helyszínét	 a	 Szövetség	 Elnöksége	 fogadja	
el,	 arra	 törekedve,	 hogy	 egy	 napon	 több	
helyről,	a	résztvevők	számára	megközelítő
leg	 azonos	 távolságból	 rendezett	 verseny	
legyen	 és	 egyúttal	 intézkedik	 a	 további	
versenyfeltételek	ügyében,	és	a	hozott	hatá
rozatot	kihirdeti.

Ezeken a hétvégéken 350 km (központi 
táv) feletti versenyek nem rendezhetők.

A	 galambok	 szállítása	 és	 a	 verseny	 min
den	 szervezési	 és	 felügyeleti	 tevékenysé
ge	 tagszövetségi	 szervezésben,	 az	 ered
mények	 értékelése	 és	 díjazása	 szövetségi	
szervezésben	 történik.	 A	 versenyen	 a	 Ver
senyszabályzattól	és	az	újságban	közzétett	
kiírástól	eltérni	nem	 lehet,	bármely	eltérés	
vagy	 szabálytalanság	 esetén	 a	 versenyzőt	
a	Nemzeti	Versenyből	feltétel	nélkül	ki	kell	
zárni.

A	versenyen	minden	megjelent	tagszövet
ség	minden	tagja	és	minden	galambja	részt	
vehet	és	annyi	csapatot	indíthat,	ahány	csa
patra	versenyengedélyt	váltott.	A	részvételi	
díjat	a	versenyengedély	tartalmazza,	amely
nek	díja	2008-ban 1500 Ft/csapat.

Egy csapat 10 galambból áll.
A	csapatok	kijelölése	nevezési	lapon	tör

ténik,	amelyet	a	versenyző	a	gyűjtés	idejé
re	köteles	kiállítani	a	Versenyszabályzatnak	
megfelelő	módon.

A	 versenyen	 egyéni	 induló	 galambokat	
0ás	kóddal	kell	benevezni!

2. A verseny közbeni szabályok
A	versennyel	kapcsolatos	teendőket	és	az	

érkező	galambok	ellenőrzését,	igazolását	a	
tagszövetségi	Versenybizottságok	végzik.

A	 versenyről	 érkező	 galambokat	 csak	
egyesével	lehet	rögzíteni.

Az	 első	 galambokat	 a	 tagszövetsé
gek	 által	 kijelölt	 személyeknek	 telefo
non	kötelező	jelenteni.

Versenykiírás	2008
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Ezek	 elmulasztása	 az	 eredmény	 törlését	
vonhatja	maga	után.

Az	élgalambokat	le	kell	ellenőrizni.
3. A versenyek értékelése
A,	Zóna	versenyek
A	feleresztési	hely	kiválasztása	úgy	történ

jen	meg,	hogy	a	versenyzők	átlagtávolsága	
a	kiírt	kategóriának	megfelelő	legyen.

Érvényes	 a	 verseny,	 ha	 a	 feleresztési	
helyen	 a	 régió	 2000	 db,	 a	 zóna	 4000	 db	
galambja	megjelent.

Minden	 tag	 tetszőleges	 számú	 csapatot	
indíthat,	ha	tagszövetségében	azokkal	kap
csolatban	a	költségeket	megfizette.

Minden	 indított	 galamb	 egyéni	 díjat	 és	
Champion	címet	nyerhet.	A	lista	20%os.

A	csapatverseny	értékelése	az	első	három	
érkező	 galamb	 eredménye	 alapján	 törté
nik.

A	 galambok	 teljesítményét	 koefficiens	
adással	differenciálják.

A	 Zóna	 és	 Nemzeti	 csapatbajnokság	 sor
rendjének	megállapítása	a	régióból	bevitt	csa
pateredmények	összefésülésével	történik.

Ha	nincs	meg	a	régiós	létszám	akkor	csak	
zónaeredményt	 lehet	számolni,	ha	a	zóná
ban	 sincs	 meg	 a	 megfelelő	 létszám,	 akkor	
az	 országos	 összevont	 értékelésben	 nem	
szerepel.	Csak	a	zónában	lesz	díjazva.

Díjazás:
A	küldött	létszám	minden	megkezdett	1000	

galambja	után	1	serleg	az	egyéni	és	a	csapat
versenyben	is.

A	hosszútávú	csapat	Magyar	Bajnok	50.000	
Ft	bruttó	pénzdíjat	nyer.
Senior-Junior Kupa

Zónánként	a	háromhárom	legeredménye
sebb	 65	 év	 feletti	 ill.	 18	 év	 alatti	 versenyzők	
részére.

4. Emlékversenyek
Anker	Alfonz	Díjért	zónánként	a	07.	05i	

verseny	 nevezési	 lapon	 az	 első	 helyre	 írt	
galambok	 egyéni	 versenye	 a	 Hosszútávú	
Nemzeti	Bajnokságban.

Bíró	 József	 emlékversenyt	 rendezünk,	
amely	 a	 Magyar	 Postagalamb	 Sportszö
vetség	 által	 rendezett	 leghosszabb	 egyé
ni	 verseny	 első	 helyezettje,	 ez	 2008ban	
Aschaffenburgból	 és	 Magdeburgból	 lesz	
kihirdetve.

A	Hosszútávú	Nemzeti	Versenyek	három	
útjából	a	középső	verseny	alapján	minden	
zónában	 egy	 emlékversenyt	 hirdetünk	
egyéni	eredmény	alapján.

I.	zóna:	Schaub	József
II.	zóna:	Mikó	József
III.	zóna:	Szalai	Róbert
IV.	zóna:	Dr.	Bajusz	Árpád
V.	zóna:	Bíró	Imre

5. A Lista
A	 Tagszövetségek	 által	 készített	 ered

ménylista,	 mely	 20%os	 a	 hitelesítés	 után	
kerül	 szövetségi	 feldolgozásra.	 Ezt	 követő
en	minden	tagszövetség	Versenybizottsága	
elektronikus	úton	megkapja	saját	tagjainak	
versenyadatait,	amely	az	eredmény	igazolá
sára	felhasználható.

Derby verseny
Kállay	 Ferenc	 emlékére	 	 Derby	 galambok	

értékelésére	 kerül	 sor.	 A	 részvétel	 feltétele,	
hogy	a	galambot	derby	gyűrűvel	lássák	el...	Az	
értékelés	 a	 07.	 05én	 megrendezésre	 kerülő	
versenyről	történik.

A	 verseny	 értékelése	 egyéni	 és	 csapat	
derbydíjak.	 A	 derbygalambokat	 a	 nevezés	
bal	oldalán	kívül	(a	2002.	előtti	galambok	ese
tén),	 a	 derbygyűrű	 számának	 felírásával	 kell	
a	 jegyzőkönyvre	 felvezetni.	 A	 derby	 csapat	
kiszámítása	 két	 első	 galamb	 koefficiensének	
összegzéséből	 történik,	 a	 mindenkori	 10es	
csapatokból.	 Tehát	 nem	 az	 elküldött	 összes	
derbys	 galambból	 van	 számítva	 a	 csapatver
seny.	A	zónában	elért	coeff.	csapat	pont	össze
adása	összefésülve	országos	értékelést	ad.

Díjazás:
A	küldött	létszám	minden	megkezdett	1000	

galambja	után	1	serleg.
Csapat	díjat	szintén	a	küldött	létszám	min

den	megkezdett	1000	galambja	után	1	serleg.	
Az	országos	csapatversenyben:

1.	bruttó	100.000	Ft,
2.	bruttó	50.000	Ft,
3.	bruttó	30.000	Ft	díjazásban	részesül.

A	 zóna	 csapat	 első	 helyezettek	 bruttó	
30.000	Ft	pénzdíjazásban	részesülnek.
Fontos tudnivalók, a szállítmány dokumen-
tumai:

•		Galambok	 oltását	 igazoló	 benevezés	
(másolat)

•	Hatósági	állatorvosi	igazolás
•	Úti	terv	
•	Rakományjegyzék	
•	Nyilatkozat	
•	Gépkocsi	fertőtlenítés	igazolása
•		Start	igazolás	GPS
A	 versenyt	 követően	 a	 gépkocsi	 tachog

ráf	 másolata	 a	 GPS	 kinyomtatott	 adataival	
(menetlevél)	együtt	kell	megőrizni	a	rendező	
Tagszövetségnél.

Minden	 Verseny	 program	 rendezésénél	
ugyan	 ezen	 dokumentumokat	 KÖTELEZŐ	
használni!

2008 Szövetségi versenyek:
07.	 12.	 Róma	 (európai	 uniós	 nemzetközi	

verseny)
07.	26	Katowice,	(emlékverseny)
												Magdeburg,
												Aschaffenburg
(közös	nemzeti	verseny)

Országos	Versenybizottság

I. zóna	 	
NyugatMagyarország	 	 Versenyutak:
1.	 GyőrRába	 1.	régió	 2008.06.1415	 AmbergLovosice	 középtáv
2.	 SzigetközLővér	 1.	régió	 2008.06.21	 AschaffenburgBaruth
3.	 Tatabánya	 1.	régió	 2008.07.05	 KasselBrandenburg
4.	 KözépDunántúl	 2.	régió	 2008.07.19	 EisenachTangermunde
5.	 NyugatDunántúl	 2.	régió
II. zóna	 	
KözépMagyarország	 	 Versenyutak:
1.	 Budapest	III.	 1.	régió	 2008.06.07	 Scherding		 középtáv
2.	 Dunakanyar	 1.	régió	 2008.06.14	 Straubing	 középtáv
3.	 Esztergom	 1.	régió	 2008.06.21	 Nürnberg	L	W
4.	 Budapest	I.	 2.	régió	 2008.07.05	 Würzburg
5.	 Budapest	II.	 2.	régió	 2008.07.19	 Aurach
6.	 Kolumbia	 2.	régió
III. zóna	 	
ÉszakMagyarország	 	 Versenyutak:
1.	 Karancs	 1.	régió	 2008.06.14	 Scherding	 középtáv
2.	 Hatvan	 1.	régió	 2008.06.21	 Nürnberg	L	W
3.	 Mátra	 2.	régió	 2008.07.05	 Aurach
4.	 Jászság	 2.	régió	 2008.07.13	 Melk	 középtáv
	 	 	 2008.07.21	 Nürnberg	Jura
IV. zóna	 	
KeletMagyarország	 	 Versenyutak:
1.	 Észak	II.	 1.	régió	 2008.06.14	 Jihlava	 középtáv
2.	 Miskolc	 1.	régió	 2008.06.21	 Riesa
3.	 Zemplén	 2.	régió	 2008.07.05	 Lipcse
4.	 Szabolcs	 2.	régió	 2008.07.19	 Riesa
5.	 ÉszakKelet	 2.	régió
6.	 Hajdú
V. zóna	 	
DélMagyarország	 	 Versenyutak:
1.	 Hírös	 1.	régió	 2008.05.31	 Jihlava	 középtáv
2.	 DélDuna	 1.	régió	 2008.06.14	 Jihlava	 középtáv
3.	 Délnyugat	 1.	régió	 2008.06.21	 Aas	I.
4.	 Szolnok	 1.	régió	 2008.07.05	 Aas	II.
5.	 DélTisza	 2.	régió	 2008.07.19	 Aas	III.
6.	 Törökszentmiklós	 2.	régió
Régió: minimum 2000 galamb
Zóna: minimum 4000 galamb

Nemzeti	Versenyek		2008


