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Magyar Nemzeti Bajnokság 
2010 

Elfogadva: 2009. december 15. 
 

Mottó: „Egy verseny akkor reális, ha az abban résztvevık mind egyforma feltételek mellett küzdhetnek a cél 
eléréséért, ıket semmi külsı körülmény a másik versenyzı kárára nem segíti, vagyis ha a résztvevık tisztán 

saját képességükre vannak utalva” (Horváth János - 1932) 
 

Magyarország Bajnoka címet lehet elnyerni: 
 

- Rövidtávú 
- Középtávú 
- Hosszútávú 

 
 

- fiatalok versenyén 
 
 
 

Általános szabályok a Magyar Postagalamb Sportszövetségben, tagszövetségeiben és 
tagegyesületeiben 
 

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

− A lista 20%-os 
− A versenyeken minden tagszövetség minden tagja és galambja részt vehet, amennyiben 

versenyengedélyt váltott 
− 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 a jelenlévık egyeztetése alapján kell felengedni, a 
hosszútávú nemzeti versenyeken együtt is engedhetnek, közös értékelést is készíthetnek közös 
akarattal. Feleresztési helyszíneknek javasoljuk elsısorban a Kárpát medence területeit és a Duna 
völgye feleresztési helyeit. 

− 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, erre 
vonatkozó kérelmet az SVB-hez kell benyújtani írásban, indoklással.  

− A tagszövetségekben, röpcsoportokban és minden közösen rendezett versenyen elért 
eredmények egységes értékelési módszer segítségével vannak összehasonlítva. A lista 
minimum 100 induló versenyzı tag, és 2000 galamb esetén vehetı figyelembe, az indult 
létszám a számolásnál nincs 5000 darabra korlátozva. 

− A rövid, közép és hosszú távnál az utakat a nemzeti verseny értékeléséhez és a tagszövetségi 
értékelésekhez is felhasználjuk 

− A központi győjtések, győjtıhelyeken kívül minden tagegyesületben a kötelezı versenyzıi létszám 
minimum 7 fı, legalább fél csapattal versenyzı állandó jelenléte a versenyre győjtéskor, 
óraindításkor, órabontáskor (családtagok, versenyzı párosok!) is kötelezı. 

− A versenyengedély összege: a fıversenyeken egy csapatra 2000,- Ft, az összes többi nevezett 
galamb 50 Ft/db a fiatal galambok versenyére a versenyengedély 1000Ft/ versenyzı tag, ha nem 
vett részt a fıversenyeken, a 20-as csapaton felüli fiatal galambok versenyengedélye 25 Ft / db. Aki 
legalább egy csapattal versenyzett a fı versenyeken, annak nem kell a fiatalok versenyére új 
versenyengedélyt váltani. Mindenki csak saját tulajdonú galambbal versenyezhet. Idegen galamb 
versenyeztetése illetve az ezzel járó visszaélés az egész éves eredmény törlésével járhat, a 
fegyelmi vizsgálat utáni indoklással és szankcióval. 

− Egy tenyésztı csak az elsı csapattal (1. jelzésővel) értékelhetı a Magyar Nemzeti Bajnokságban. 
− Minden nemzeti értékelésben felhasználható versenyen minimum 100 versenyzı tag és 2000 induló 

galamb versenyzése szükséges 
 
 
 
 
 

ezek közös értékelésben: 
általános 
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Nemzeti verseny: 
- Egy idıben egy helyrıl rendezett egynapos hosszútávú verseny tagszövetségek, maraton klubok 

vagy az országos szövetség rendezésében. 
- Min. 5000 galamb részvételével 
- Zóna, régiós, tagszövetségi verseny minimum 

 
       Rövidtáv  2000 galamb 
       Középtáv 2000 galamb 
       Hosszútáv 2000 galamb 
       Fiatalok 
versenye 

2000 galamb 

  
 

− Az eredmények értékeléséhez minimum 2 tagszövetség részvétele szükséges az összes 
hosszútávú illetve maraton versenyen. A rövidtávú, középtávú és a fiatalok versenyét önállóan is 
megrendezheti a Tagszövetség 

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

− A startoknál figyelembe kell venni a nyári idıszámítást – egy órával elıbbre vannak állítva az órák! 
− Tagszövetségi bajnokságok a tagszövetség döntése alapján kerülnek meghirdetésre és értékelésre 

valamint díjazásra. A tagszövetségi versenyekbıl értékelhetık a Nemzeti Bajnokságok rövid távon, 
közép távon és a fiatalok versenyén. A tagszövetségi versenyek illeszkedjenek a Magyar Nemzeti 
Bajnokság kiírásához valamint az FCI olimpiai kategóriáihoz. A tagszövetségi bajnokság hosszútávú 
versenyeinek központi távjának maximum 650 km távolságot javaslunk. 

− A 700 km feletti távolságról rendezett versenyek a Maraton (E) kategóriába tartoznak, amelyeket 
nem javaslunk a tagszövetségek versenyprogramjába. A 700 km feletti versenyeket régiós-zóna-
nemzeti-Maraton klubok szervezésében javasoljuk megrendezni a szövetség koordinálásával. 

− Minden tagszövetség köteles 2 egyesületet központi győjtıhelynek kijelölni, ahová a győjtés napján 
és idejében bárki elviheti a galambjait és begyőjtheti (pl. utolsó győjtı egyesület). A Központi 
Győjtıhelyre a tagszövetség köteles kijelölni a győjtést végzı személyeket és a győjtés idıtartamát, 
a hét versenyzı jelenléte a győjtés – bontás során kötelezı. Nemzeti versenyre történı győjtésen 
más tagszövetséghez tartozó tagok is részt vehetnek. Ha az anyaegyesület versenyez, csak indokolt 
esetben lehet a központi győjtıhelyen részt venni a győjtés és bontás folyamatában. 

− A tagszövetségek bajnoki kiírásait 1 csapatos bajnokságra javasoljuk kiírni, de versenyezhetnek 
több csapatos rendszerben is, ellenben, minden tenyésztınek az 1. csapata számít a nemzeti 
bajnokságba. Az egyéni versenyengedélyekbıl adódóan a benevezett versenygalambok is 
elküldhetık a versenyekre. Az elsı csapat és azon kívüli versenygalambok részére (összes 
versenyzı) az Anker Bajnokságot írjuk ki – az összes elküldött egyéni versenygalamb eredményébıl 
utólagos értékeléssel öt befutós bajnokság. A legeredményesebb galambok hozzák a pontokat. 

− Minden tagszövetség vegye figyelembe a tagegyesületek, tagok átigazolása esetén a Szövetség 
által kialakított versenyzési határokat. 

− Régiós-zóna vagy tagszövetségi versenyek szervezésekor törekedni kell megközelítıleg 100 km-es 
versenyzıi zóna kialakítására. Egy városban, egy településen lévı tagok, egyesületek lehetıleg 
együtt, egy helyen győjtsenek, versenyezzenek. 

− A magyar nemzeti bajnokság értékelése 10/3 befutó értékelésével történik. (Fiatal 
galamboknál 20/3 befutó.) 

 
Magyarország Rövidtávú Bajnoka 
 

− Csak éves vagy öregebb galambokkal lehet versenyezni, 100-400 km közötti távolságokról rendezett 
versenyeken. 10/3 befutó eredménye számolható 

− Választható 5 verseny közül, a legjobb 4 eredménye számolható 
− Értékelés tagszövetségi vagy régiós eredményekbıl, koefficiens összehasonlítással 
− Minimum 100 versenyzı és 2000 galamb részvétele szükséges 
− Díjazás bruttó: 

I. hely 50 000 Ft 
II. hely 30 000 Ft 
III. hely 20 000 Ft 
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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, zóna, nemzeti eredményekbıl, koefficiens összehasonlítással 
− Minimum 100 versenyzı és 2000 galamb részvétele szükséges 
− 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 km feletti távolságokról rendezett 
versenyeken. 10/3 befutó eredménye számolható 

− A versenyeken kettı vagy több tagszövetség részvétele szükséges 

− Hosszútávú versenyek idıpontjai: június 12, június 19, július 3, július 17. 

− Választható 4 verseny közül, a legjobb 3 eredménye számolható 
− Értékelés nemzeti és zóna eredményekbıl, koefficiens összehasonlítással 
− Minimum 100 versenyzı és 2000 galamb részvétele szükséges 
− Díjazás bruttó: 

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

 
Magyarország Általános Bajnoka 
 

− Részt vehet valamennyi versenyzı 1 azonos kódú csapattal, a Rövid-, Közép-, Hosszútávú 
Bajnokságok eredményeinek összeadásával 

− a legkisebb összes helyezési szám adja a Bajnokot, egyenlıség esetén a kisebb koefficiens érték 
dönt. 

− 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 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: tagszövetségi-zóna eredményekbıl, koefficiens 

összehasonlítással 
− Minimum 100 versenyzı és 2000 galamb részvétele szükséges 
− Díjazás bruttó: 

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

 
Grand Prix versenyek értékelése 

- A hazai és nemzetközi teszttelepekre küldött fiatal galambok eredményeinek értékelése alapján. 
- Magyarországon legalább 2 teszttelepi versenyen, külföldön 1 teszttelepi versenyen kell értékelhetı 

eredményt elérni, versenyenként 3 fiatal galamb, záróversenyének eredménye alapján hirdetünk 
Grand Prix helyezési sorrendet. 
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Magyarország Ászgalambja 
 

− Minden fenti kategóriában és a csapaton kívül helyezett galambok eredménye alapján ászgalamb 
értékelésre kerül sor 

− Összesítésben külön-külön a hímek, tojók, egyévesek kategóriájában 
− Csak a kategóriánkénti 100 %-os 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 

− Elsı értékelés 2011-ben esedékes. 
 
Anker Alfonz Bajnokság 
 

− Anker Alfonz emlékére tagszövetségi bajnokság egységes értékelés alapján. 
− A tagszövetségi bajnokságból 3 rövid-, 3 közép-, 3 hosszútávú verseny tízes csapat és a 

csapaton kívüli egyéni nevezéső összes galamb versenye utólagos értékeléssel. 
− 5-ös befutós bajnokság 

− A lista 20 %-os 
− Értékelés: tagszövetségi, vagy régiós eredményekbıl koefficiens összehasonlítással 
− Díjazás: 

1. hely 30 000 Ft 
2. hely 25 000 Ft 
3. hely 20 000 Ft 
4. hely 15 000 Ft 
5. hely 10 000 Ft 

 
Derby galambok értékelése – Kállay Ferenc Emlékverseny 
 

− A részvétel feltétele, hogy a galambot derby győrővel rendelkezzenek. 
− A verseny értékelése egyéni és csapat derby díjak – külön fiatal derby, egyéves derby galambok 

részére és külön 2 vagy többéves derby galambok részére 
− A derby galambokat a derby győrő számának felírásával kell a jegyzıkönyvre felvezetni 
− A derby csapat kiszámítása két elsı derby győrős galamb koefficiensének összegzésébıl történik, a 

csapatpont összeadása adja nemzeti értékelést. 
− Az induló létszámba a nem derby győrős galambok is beszámítanak 
− Egyéves derby győrős galambok részére 400 km központi távolságból egy idıben rendezett 

középtávú verseny, amelyen minimum 100 versenyzı 2000 galambbal vesz részt. 
A verseny idıpontja: 2010. június 26. – Fertetics Gyula emlékverseny 

− Díjazás: 
− Minden feleresztési helyen a megkezdett 1000 galamb után 1 serleg díjazás, 

5000 induló létszám alatti versenyek derby csapat díjazása: 
o 1. hely – 35 000 Ft 
o 2. hely – 30 000 Ft 
o 3. hely – 25 000 Ft 
o 4. hely – 20 000 Ft 
o 5. hely – 10 000 Ft 

− 5000 induló létszám feletti versenyek derby csapat díjazása: 
o 1. hely – 50 000 Ft 
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o 2. hely – 40 000 Ft 
o 3. hely – 30 000 Ft 
o 4. hely – 20 000 Ft 
o 5. hely – 10 000 Ft 

− Kettı vagy többéves derby győrős galambok részére: 
 

o A július 3-án rendezett Nemzeti Hosszútávú versenyekrıl a küldött létszám alapján minden 
megkezdett 1000 galamb után 1 serleg díj az egyéni- és csapatversenyben. 

o A hosszútávú versenyek csapat 1. helyezettjei 5000 db galamb alatt 15 000 Ft, 5000 db 
galamb felett 30 000 Ft bruttó pénzdíjazásban részesülnek. 

o A Nemzeti Csapatversenyben  
� I. helyezett csapat bruttó 100 000 Ft 
� II. helyezett csapat bruttó 50 000 Ft 
� III. helyezett csapat bruttó 30 000 Ft díjazásban részesül. 

- Pénzdíjas derby és maraton győrős galambok versenyei (szponzorált verseny) 
- Derby-Maraton győrős fiatalok versenye: 2010. évben született csak derby vagy maraton győrővel 

felgyőrőzött fiatal galambok részére 400 km központi távolságból rendezett verseny szeptember 
hónapban, 100 versenyzı 2000 galambja részére külön kiírás és díjazás szerint. 

- Fertetics Gyula emlékverseny: Derby vagy maraton győrős galambok részére 400 km központi 
távolságból, 100 versenyzı 2000 induló galamb létszámmal rendezett verseny, amelyben nemcsak 
derby és maraton győrős galambok vehetnek részt egyéni értékelés sebesség lista 
összehasonlításával. értékelés csak a derby és maraton győrős galambok részére. 
Díjazás: 1. hely 1.000.000 Ft 
További díjazás: minden zóna elsı helyezettje 100.000.- díjazásban részesül. 

- 2011 évben Derby és maraton győrős postagalambok versenye azon galambok részére, akik a 2010 
évben. évben rendezett fiatal vagy idısebb derby galambok versenyein részt vettek. 400 km központi 
távolságból, 100 fı versenyezı 2000 galambja, csak derby vagy maraton győrős galambok 
részvételével, egyéni értékelés sebességlista összehasonlításával. 
Díjazás: 1. hely 1.000.000 Ft 
További díjazás: minden zóna elsı helyezettje 100.000.- díjazásban részesül. 

 
 
Emlékversenyek 
 
Bíró József 

− A Magyar Postagalamb Sportszövetség által rendezett leghosszabb távú verseny egyéni elsı 
helyezettje 

 
Katowice Emlékverseny (csak egyéni értékeléssel, külön kiírás szerint) 
 
Tiszafüred- Kócsújfalu 2010. 08. 14. 

− A kitelepítettek emlékére a Magyar Postagalamb Sportszövetség tagszövetségei részére, 
tagszövetségenként legalább 100-100 galamb részvételével Emlékversenyt hirdet a Kitelepítettek 
Találkozója alkalmából. 

− A verseny egyéni verseny, nevezési díj nincs! A tagszövetségi lista 20%-os. 
− Díjazás: tagszövetségenként az 1-3. helyezett serleg és oklevél díjazásban részesül! 

A július 3. és 4. –i hosszútávú nemzeti versenyekre hirdetett emlékversenyek (egyéni elsı díj mindazon 
versenyzık részére, akik 100 km-es távolságon belül helyezkednek el a verseny névadójának dúcához 
képest): 

Schaub József    Dr. Elefánti György 
Mikó József    Tantó Gusztáv 
Szabó Róbert    Aradi László 
Dr. Bajusz Árpád   Hartmann István 
Bíró Imre    Kovács Ferenc 

 
 
Egyebek 
 

− A rövid-, közép-, hosszútávú versenyeken a km határokon belül egy-egy út két kategóriában is 
számolható a versenyprogramban 

− Fiatal galambok részére a versenyeket augusztus – szeptember – október hónapokban kell 
megrendezni 
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− Versenyprogramok leadási határideje a tagszövetségek részérıl: minden év március 01. a fıversenyekre 
és július 30. a fiatal versenyekre, a novemberi tanácskozáson elfogadott hosszútávú versenyek 
figyelembe vételével. 

− 14 év alatti tagok nem számítanak bele a 7 versenyzı tagba abban az esetben, ha a verseny 
tevékenység során a minimális 7 versenyzı tag csak a kiskorúval együtt van meg. 

− Hosszútávú és Maraton versenyeken az élgalambokat a tagszövetségek versenybizottságainak 1 
órán belül jelenteni kell. Az ellenırzési jegyzıkönyveket a szövetségbe be kell küldeni. A pénzdíjas, 
derby – maraton versenyek élgalambjait 15 percen belül jelenteni kell. 

− Tenyésztıként csak az elsı galamb jelentése kötelezı. Ennek elmulasztása az elsı galamb 
eredményének törlését vonja maga után. Az egyesületek minden tagjának ez kötelezı az egyesületi 
VB felé, aki a tagszövetség VB elnökének lejelenti. A Tagszövetségnek kötelezı a Szövetség felé a 
továbbjelentés. A Nemzeti Versenyek élgalambjait a tagszövetségek interneten továbbítják az 
élgalamb jelentı programra. 

− A holtidıben rögzített galambok jelentési kötelezettsége a holtidı vége utáni 1 órán belül kötelezı. 
− Kiállítási km-ek csak a Szövetség által engedélyezett hivatalos versenyekrıl győjthetık és 

használhatók 
− Minden eredményszámolás csak a Szövetség hivatalos eredményszámoló programjával végezhetı 
− A tagszövetségek versenyprogram tervezeteit az SVB jóváhagyásával visszaküldi és iktatja a 

Szövetségben 
− Nemzeti verseny esetén az elnökség besorolhatja a tagszövetséget már kialakult közösségek 

versenyeihez 
− Közös versenyrıl, közös listát lehet készíteni, de a kiírásnak megfelelıen önmagában is készülhet a 

tagszövetségnek listája, és a jobbik eredmény számít a nemzeti értékelésnél. 
− A GPS rendszer a leakasztható pótkocsikra és utánfutókra is kötelezı (értelemszerően a 

galambszállító felépítményekre). Ennek hiányában a tagszövetségi versenyeredmény nem hivatalos. 
A versenyt követıen a gépkocsi tachográf másolatát a GPS kinyomtatott adataival (menetlevél) 
együtt kell megırizni a rendezı tagszövetségnél. 

− Starthelyek kijelölése a versenyhelyszínt adó ország által javasolt/engedélyezett feleresztési hely. A 
verseny csak a kijelölt starthelyrıl, a koordináták megadásával tekinthetı hivatalos versenynek. 

− Külföldi starthely esetén a versenyt rendezı tagszövetség részérıl célszerő az adott ország nyelvét 
beszélı kísérı biztosítása – nemzeti versenyeken ez a szövetség feladata. 

− Helyszíni ellenırzés során a rögzített galambot,a rögzítéstıl számított 5 percen belül be kell tudni 
mutatni az ellenırzést végzı személyeknek. Amennyiben ez nem történik meg az eredményt törölni 
kell! 

− A tagszövetségi versenyprogramok leadási határideje minden év március 01. 
A kiírt és elfogadott versenyektıl utólagosan eltérni nem lehet, kivételt képez azaz eset, amikor a 
kedvezıtlen idıjárási körülmények a feleresztést a kiírás szerinti módon nem teszik lehetıvé. a 
változtatást a szövetség versenybizottságánál a következı munkanapon írásban jelenteni kell. 

− Alapnevezések leadása a tagszövetségekbe március 31-ig. 
− Alapnevezések leadása az eredményszámolókhoz és a versenyengedélyek befizetése a Szövetség 

felé április 15-ig 
− A versenyengedélyeket a Szövetség rögzíti a nyilvántartásban, és engedélyezi az 

eredményszámolást 
− Fiatal galambok versenyengedély intézésének és befizetésének határideje az elsı versenyt 

megelızı hétvége. 
− Javasoljuk: Valamennyi versenyrıl az érkezı galambokat hagyományos óra esetén az elsı három 

hüvelybe csak egyesével, a többit korlátozás nélkül is lehessen rögzíteni. Versenyenként az elsı 
három hüvelybe elhelyezett többes stop közül az egyik automatikusan kiesik (egy nap kettı vagy  
több verseny esetén is érvényesíteni kell). 

− Versenykiírásunk rögzítse: a szándékos hibát vétı, tetten ért, jogosulatlan elınyt teremtı, élvezı, 
csaláson tetten ért versenyzı egész éves eredményét meg kell semmisíteni, a versenyekrıl el kell 
tiltani több évre (akár örökre is). A döntést minden esetben határozatba kell foglalni, az érvényes 
szabályoknak megfelelıen. 

 
Szuper Kupa – Komlódy Ferenc emlékverseny 

 
− 2 út alapján a tagszövetségek és a szövetség által rendezett nemzeti hosszú távú versenyekbıl 

kerül értékelésre. 
− Létszám alapján 5000 galamb felett nemzeti 2500 galambtól 5000-ig zóna értékelés. 
− Dátum: 2010. július 3. és július 17. 
− Feleresztési helyek:  1. Aas 
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2. Aurach 
3. Magdeburg 
4. Aschafenburg 
5. Würtzburg 
6. Pelleberg 

 
− Értékelés: 

- a két útról egyéni 
- a két útról csapat (egy csapat 10/10 befutóval) 
- a két út alapján champion (tojó, hím) 
- két út alapján Szuper Kupa csapat 

− Mindenkit 1. csapata alapján értékelünk. 
− A sorrendet koefficiens pontozással állapítjuk meg, nevezıben mindig a küldött létszámmal 

számolva, nincs az 5000-es korlátozás. 
 
 

− Díjazás: 
A küldött létszám minden megkezdett 1000 galambja után, egyéniben és csapatban 
serlegdíjazás. Aki országos díjat nyer ugyanazért az eredményért a zóna díjat nem kapja 
meg még egyszer. 
 
 
A Szuper Kupa csapat 
1. helyezettje bruttó 50 000 Ft 
2. helyezettje bruttó 30 000 Ft 
3. helyezettje bruttó 20 000 Ft 
4. helyezettje bruttó 20 000 Ft 
5. helyezettje bruttó 20 000 Ft nyereményben részesül. 
 
A Champion hím-tojó 
1. helyezettje bruttó 20 000 Ft 
2. helyezettje bruttó 15 000 Ft 
3. helyezettje bruttó 10 000 Ft nyereményben részesül. 

− A tagszövetségek szervezésében benevezési díj nincs, a szövetségi szállítással galambonként 400 
Ft a részvételi költség. 

 
A verseny közbeni szabályok 
 

− A versennyel kapcsolatos teendıket és az érkezı galambok ellenırzését, igazolását a tagszövetségi 
Versenybizottságok végzik. 

− Az elsı galambokat a tagszövetségek által kijelölt személyeknek telefonon kötelezı jelenteni. 
− Ezek elmulasztása az eredmény törlését vonja maga után. 
− Az élgalambokat le kell ellenırizni! Az ellenırzési jegyzıkönyveket a tagszövetségi VB ırzi meg. 

 
Senior - Junior Kupa 

− Magyarország általános bajnoka értékelésben a három-három legeredményesebb 65 év feletti, ill. 18 
év alatti versenyzık részére. 

 
Magyar Kupa 

Általános szabályok 
A tagszövetségekben, röpcsoportokban és minden közösen rendezett versenyen elért 

eredmények egységes értékelési módszer segítségével vannak összehasonlítva. Az 
összehasonlítás a galambok által elért helyezések száma, azonosság esetén a koefficiens érték 
alapján történik. Minden úton az elsı 5 befutó vehetı figyelembe. A lista minimum 50 induló 
versenyzı tag, és 1000 galamb esetén vehetı figyelembe, az indult létszám a számolásnál nincs 
5000 darabra korlátozva.  

Korlátozó feltételek 
- csak azok az eredmények fogadhatók el melyeknek útjai márc.01-ig a sportszövetségbe le voltak 

jelentve.  
- csak 20 %-on belüli eredmény vehetı figyelembe 
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- az utakat a versenyek elıtt kell kijelölni, és a szövetségbe leadni. 
Rövidtávú verseny: 
Négy olyan verseny jelölhetı meg, melyek 100 és 400 kilométer közötti távúak és minimum 50 tenyésztı 1000 

galambja részt vesz rajta. 
Ezekbıl értékelésre kerül 3 olyan verseny eredménye, amelyen a versenyek össztávja legalább 600 km. 
Az értékelés maximum 3x5 /15/ helyezés alapján történik. 
Középtávú verseny: 
Négy olyan verseny jelölhetı, melyek 300 és 600 kilométer közötti távúak és minimum 50 tenyésztı 1000 

galambja vesz részt rajta. Ezekbıl értékelésre kerül három olyan verseny eredménye, melyek össztávja 
legalább 1000 km. Az értékelés maximum 3x5 /15/ helyezés alapján történik. 

Hosszútávú verseny: 
Négy olyan verseny jelölhetı, melyek 500 kilométer fölötti távúak és minimum 50 tenyésztı 1000 galambja 

vesz részt rajta. Ezekbıl értékelésre kerül három olyan verseny melyek össztávja legalább 1600 km. Az 
értékelés maximum 3x5 /15/ helyezés alapján történik.  

Magyar Kupa Ász galambok 
Minden fenti kategóriában Magyar Kupa Ász galamb értékelésre kerül sor. Csak 100%-os galamb 

eredménye vehetı figyelembe. 
Magyar Kupa Legjobb dúcverseny 
A Magyar Kupa versenyek bármely kategóriájában benevezı tenyésztınek lehetısége van legjobb 

dúcverseny értékelésben részt venni. 
Az eredmények értékelésének szabályai:  
A rövid,- közép,- és hosszú távra benevezett versenyek közül a versenyzı számára legkedvezıbb 5 

versenyút eredménye kerül értékelésre. 
A versenyzı egy versenyen elért eredményét a következı eljárással számítják ki: 
Legalább öt verseny eredménye szükséges olyan megkötéssel, hogy a kiválasztott versenyek 

össztávolsága minimálisan 1800 kilométer és egy verseny minimum 600 kilométer feletti legyen.  
10 galambos csapatból az összes helyezett galamb ászpont összeadásával kell kiszámítani. 
Díjazás: 
Kategóriánként az elsı 10 serlegdíjazásban részesül. A legjobb dúcverseny gyıztese bruttó 50 000 Ft 

nyereményt kap. 
 

Magyarország Élversenyzıje Jubileumi Kupa 
 
A tagszövetség fıprogramjában lévı és a Magyar Kupa nevezésében szereplı rövid-, közép- és 

hosszútávú utakból kell számítani. Minden versenyzı legjobb útjai kerülnek kiválasztásra. A versenyutaknál 
egy utat két kategóriába nem lehet számítani. Egy út minimum a nemzeti verseny útjaiból kerüljön ki. 1 rövid-
, 3 közép-, 2 hosszútávú verseny 20%-os díjlistáján 10-es csapatból 5-ös befutó a tagszövetségi 
eredmények alapján. 100 induló versenyzı és 2000 galamb a minimális induló létszám. 

Pontozás: 
Elsı galamb 100 pont, a díjlistán utolsó helyezett galamb 40 pont. Magyarország élversenyzıje címet az 
elsı 27 tenyésztı nyeri el 2009-ben. İket a szövetség az Országos Kiállítás gálaestjén külön köszönti. Az 
elsı helyezett 50.000.- bruttó nyereményben részesül. 

 
Magyarország Élgalambásza 
 
Az Anker Alfonz Bajnokságba kiválasztott tagszövetségi versenyek közül 3 rövid, 3 közép, 3 hosszú 

tagszövetségi versenyút 10-es csapat galambjainak 1%-on belüli eredmények összehasonlítása. Minimum 
100 versenyzı, 2000 galamb versenyeredményébıl számítható. 
 
A Lista 
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− A Tagszövetségek által készített eredménylista, mely 20%-os a hitelesítés után kerül szövetségi 
feldolgozásra. Ezt követıen minden tagszövetség Versenybizottsága elektronikus úton megkapja 
saját tagjainak versenyadatait, amely az eredmény igazolására felhasználható. 

 
Fontos tudnivalók, a szállítmány dokumentumai 
 

− Galambok oltását igazoló benevezés (másolat) 
− Hatósági állatorvosi igazolás 
− Úti terv 
− Rakományjegyzék 
− Nyilatkozat 
− Gépkocsi fertıtlenítés elvégzése, igazolása 
− Start igazolás GPS 
− A versenyt követıen a gépkocsi tachográf másolata a GPS kinyomtatott adataival (menetlevél) 

együtt kell megırizni a rendezı Tagszövetségnél. 
− Minden Verseny program rendezésénél ugyanezen dokumentumokat KÖTELEZİ használni! 
− A versenyek hivatalos dokumentumait az illetékes bizottság két évig köteles megırizni. 
− Felhívom valamennyi versenyszervezı, rendezı a versenyre postagalambokat szállító, kiállítást 

rendezı tagszövetség vezetésének figyelmét az 1998-ik évi XXVIII. törvény Az állatok védelmérıl és 
kíméletérıl és az ehhez kapcsolódó kormányrendeletekben, FVM rendeletekben foglaltak 
figyelembe vételére. 

 
 
A maraton klub és a pannon maraton klub versenyei legyenek nyílt versenyek a Magyar Postagalamb 
Sportszövetség tagjai számára – központi győjtıhelyekkel.  A környezı országok számára legyen nyitott 
nemzetközi verseny, így a Szlovák – Szerb – Román – Horvát – Szlovén – Bosnyák postagalambászok is 
részt vehetnek ezeken a versenyeken. 
 
A közép európai postagalambász szövetség 2010. július 3-án Oostende-bıl és 2010. július 31-én 
Brüsszelbıl nemzetközi versenyt rendez, melyre a Lengyel – Szlovák – Cseh – Osztrák postagalambászok 
már jelentkeztek. Javasoljuk a Magyar Postagalamb Sportszövetség tagjainak a versenyeken való 
részvételt, amelyet a Sportszövetség Versenybizottsága koordinál. Részletes kiírás késıbb. 


