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Versenykiírás	�009
Magyar Nemzeti Bajnokság

Magyarország Bajnoka címet lehet el-
nyerni:

- Rövidtávú

értékelésben

- Középtávú
- Hosszútávú
- Általános
- Fiatalok

Általános szabályok
- A versenyek feleresztési helyszínét a Szö-

vetség Elnöksége fogadja el, majd jelöli ki, 
arra törekedve, hogy egy napon a részvevők 
számára megközelítőleg azonos távolságból 
rendezett verseny legyen. Egy feleresztési 
helyen lévő versenygalambokat együtt en-
gedhetik, közös értékelést is készíthetnek

- A galambok szállítása, a felügyeleti, szer-
vezési tevékenység tagszövetségi szerve-
zésben, az eredmények értékelése, a díjazás 
szövetségi szervezésben történik

- A versenyszabályzattól, a verseny kiírástól 
csak engedéllyel és indokolt esetben lehet eltérni

- A versenyeken minden tagszövetség min-
den tagja és galambja részt vehet, amennyi-
ben versenyengedélyt váltott

- A versenyengedély összege: 50 Ft/db ne-
vezett galamb tavasszal (ahány öreg galam-
bot nevezett, annyi fiatalt küldhet, az őszi fia-
talok versenyén, ha több fiatallal versenyez, 
vagy a főversenyeken nem versenyzett, ak-
kor 25 Ft/db a fiatalok versenyengedélye!)

- Magyarországon egyéni- és hagyomá-
nyainkhoz híven csapatversenyeket rende-
zünk. Egy csapat 10 galambból áll az idős és 
20 galambból a fiatal galambok versenyén

- Tagszövetségi bajnokságok a tagszövet-
ség döntése alapján kerülnek meghirdetésre 
és értékelésre

- A lista 20%-os
- Egy tenyésztő csak egy csapattal értékel-

hető a Magyar Nemzeti Bajnokságban. (Aki 
több csapattal versenyez a tagszövetségben, 
annak mindig a legjobb csapat eredménye 
számit a Nemzeti Bajnokságba)

- A helyezéseket,eredményeket nemzeti, 
zóna vagy tagszövetségi értékelésekből lehet 
összehasonlítani.

- Az eredmények értékeléséhez minimum 
2 tagszövetség részvétele szükséges a hos-
szútávú versenyeken, a rövidtávú, középtávú 
és a fiatalok versenyét önállóan is megren-
dezheti a Tagszövetség

- Coef. Számításnál nevezőben nincs kor-
látozva 5000 galambra a létszám.

- Minimum galamblétszámok:
Nemzeti:  5000 galamb
Zóna:
Rövidtáv  3000 galamb
Középtáv  2500 galamb
Hosszútáv  2000 galamb
Fiatalok versenye  2000 galamb
- Nemzeti versenynek minősül  - egy időben egy 

helyről rendezett  verseny. A rendezők szabadon 
választhatnak nemzeti, zóna versenyek között, de 
versenyenként csak egyben értékelhetők.

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 leg-
jobb 4 eredményét számoljuk.

- Értékelés tagszövetségi, zóna, nemzeti 
eredményekből, koefficiens összehasonlítással

- Min. létszám: 3000 db (rövidtávú verse-
nyeken 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

Magyarország Középtávú Bajnoka
- éves vagy öregebb galambokkal lehet 

versenyezni, 300-600 km közötti távolságok-
ról rendezett versenyeken. 10/3 befutó ered-
ménye számolható

- Válaszható 4 verseny közül, a legjobb 3 
eredményét számoljuk

- Értékelés tagszövetségi, zóna, nemzeti 
eredményekből, koefficiens összehasonlítással

- 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 távolságok-
ról rendezett versenyeken. 10/3 befutó ered-
ménye számolható

- A versenyeken kettő vagy több tagszövet-
ség részvétele szükséges

- Választható 4 verseny közül, a legjobb 3 
eredményét számoljuk

- Értékelés nemzeti és zóna eredmények-
ből, koefficiens összehasonlítással

 Díjazás bruttó:
 I. hely 50 000 Ft
 II. hely 30 000 Ft
 III. hely 20 000 Ft
Magyarország Fiatal galambok Bajnoka
- Csak azévi gyűrűvel gyűrűzött fiatal ga-

lambokkal lehet versenyezni 100-400 km kö-
zötti távolságról rendezett versenyen

- Választható 4 verseny közül, a legjobb 3 
eredményét számoljuk. A 4 versenyt meg kell 
jelölni!

- 20/3 befutó eredménye számolható.
- Értékelés: tagszövetségi, zóna és nem-

zeti eredményekből, koefficiens összehason-
lítással

- Minimum létszám: 2000 db (rövidtávú 
versenyeken nem feltétel két tagszövetség 
együtt versenyzése, egy tagszövetség önál-
lóan 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 versenyző a Rö-

vid-, Közép-, Hosszútávú Bajnokságok ered-
ményeinek összeadásával

- a legkisebb összes helyezési szám adja 
a Bajnokot, egyenlőség esetén a kisebb coef. 
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 Ászgalambja
- Minden fenti kategóriában ászgalamb ér-

tékelésre kerül sor
- Csak a kategóriánkénti 100 %- s galamb 

eredménye vehető 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 érté-

kelés utolsó háromévi összesített eredménye 
alapján az első 30 helyezett, tenyésztő alkot-
ja 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
Első értékelés 2011-ben esedékes.

Anker Alfonz emlékverseny:
- Anker Alfonz emlékére tagszövetségi 

bajnokság egységes értékelés alapján.
- Május 16-17-től 9 hétvége versenyei 

kerülnek értékelésre a tagszövetségi baj-
nokságból.

- (amelyik tagszövetség egy hétvégén 
kettő fő versenyt rendez ott egyéni egyez-
tetés alapján történik a kiválasztás)

- 10-es befutó 
- A lista 20 %*-os
- Pontozás első galamb 100 pont, lista 

utolsó galambja 40 pont.   
Derby galambok értékelése – Kállay 

Ferenc emlékverseny
- A részvétel feltétele, hogy a galambot der-

by gyűrűvel lássák el
- Az értékelés 07.11-én megrendezésre ke-

rülő nemzeti hosszútávú versenyről történik
- A verseny értékelése egyéni és csapat 

derby díjak
- A derby galambokat a derby gyűrű szá-

mának felírásával kell a jegyzőkönyvre
- felvezetni
- A derby csapat kiszámítása két első ga-

lamb koefficiensének összegzéséből történik, 
a mindenkori 10-es csapatokból. Tehát nem 
az elküldött összes derbys galambból van 
számítva a csapatverseny

- A kialakított zónákban elért koefficiens 
csapatpont összeadása összefésülve nem-
zeti értékelést ad

Díjazás: a júniusi szaklapban lesz közölve.
Egyebek

- Jún.13., jún 27.,júl.11.,júl.25.  versenyek 
időpontjában a tagszövetségek önállóan 
csak 400 km központi táv alatti versenye-
ket rendezhetnek

- Emlékversenyek kiírása a júniusi szaklap-
ban lesznek közölve.

- Fiatal galambok részére a versenyeket 
augusztus – szeptember – október hónapok-
ban kell megrendezni

- Versenyprogramok leadási határideje a tag-
szövetségek részéről: minden év február 15. a 
főversenyekre és június 30. a fiatal versenyekre

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

- Hosszútávú és Maraton versenyeken az 
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élgalambokat a kijelölt személyeknek 1 órán 
belül jelenteni kell.

- Tenyésztőként csak az első galamb jelen-
tése kötelező. Ennek elmulasztása az első 
galamb eredményének törlését vonja maga 
után. Az egyesületek minden tagjának ez kö-
telező és ezt a tagszövetségnek lekell jelente-
ni. A Tagszövetségnek kötelező a Szövetség 
felé a továbbjelentés.

- A holtidőben rögzített galambok jelentési 
kötelezettsége a holtidő vége utáni 1 órán be-
lül kötelező.

- Kiállítási km-ek csak a Szövetség által en-
gedélyezett hivatalos versenyekről gyűjthetők 
és használhatók

- Eredményszámolás csak a Szövetség 
hivatalos eredményszámoló programjával 
végezhető

- A tagszövetségek versenyprogram terve-
zeteit az SVB jóváhagyásával visszaküldi és 
iktatja a Szövetségben

- Nemzeti verseny esetén az elnökség be-
sorolhatja a tagszövetséget már kialakult kö-
zösségek versenyeihez

- Közös versenyről, közös listát lehet készí-
teni, de a kiírásnak megfelelően önmagában is 
készülhet a tagszövetségnek listája, és a job-
bik eredmény számít a nemzeti értékelésnél.

- A GPS rendszer a leakasztható pótkocsik-
ra és utánfutókra is kötelező (értelemszerűen 
a galambszállító felépítményekre)

- Helyszíni ellenőrzés során a rögzített 
galambot,a rögzítéstől számított 5 percen be-
lül bekell tudni mutatni az ellenőrzést végző 
személyeknek. Amennyiben ez nem történik 
meg az eredményt törölni kell!

- A tagszövetségi versenyprogramok leadá-
si határideje minden év február 15.

- Alapnevezések leadása a tagszövetsé-
gekbe március 31-ig.

- Alapnevezések leadása az eredményszá-
molókhoz és a versenyengedélyek befizetése 
(50 Ft/db) a Szövetség felé április 15-ig

- A versenyengedélyeket a Szövetség rög-
zíti a nyilvántartásban, és engedélyezi az 
eredményszámolást

- Az alapnevezés leadása után versenyző 
galambot benevezni nem lehet

- Azon galambok, amelyek a versenyengedély 
váltáskor nem lettek benevezve, utólag nem ne-
vezhetők, eredményeik nem értékelhetők

- Fiatal galambok versenyengedély intézé-
sének és befizetésének határideje július 30.

MAGYAR KUPA
Általános szabályok
A tagszövetségekben, röpcsoportokban 

és minden közösen rendezett versenyen 
elért eredmények egységes értékelési 
módszer segítségével vannak összeha-
sonlítva. Az összehasonlítás a galambok 
által elért helyezések száma, azonosság 
esetén a koefficiens érték alapján törté-
nik. Minden úton az első 5 befutó vehe-
tő figyelembe. A lista minimum 50 induló 
versenyző tag, és 500 galamb esetén 
vehető figyelembe, az indult létszám a 
számolásnál nincs 5000 darabra korlá-
tozva. Minden tag a tagszövetség által 
a tagszövetségbe jelentett számú csa-
pattal vesz részt. A versenyengedély díja 
2009-ben 50 Ft/ galamb. 1 csapat 10 db 
galambból áll.

Korlátozó feltételek
- csak azok az eredmények fogadhatók el 

melyeknek útjai febr.15-ig a sportszövetség-
be le voltak jelentve. 

- csak 20 %-on belüli eredmény vehető fi-
gyelembe

- rövid, közép és hosszú távnál az utaknak 
a nemzeti verseny útjaiból kell kikerülni

- az utakat a versenyek előtt kell kijelölni, 
és a szövetségbe leadni.

Rövidtávú verseny:
Négy olyan verseny jelölhető meg, melyek 

100 és 400 kilométer közötti távúak és minimum 
50 tenyésztő 500 galambja részt vesz rajta.

Ezekből 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 jelölhető, melyek 300 

és 600 kilométer közötti távúak és minimum 
50 tenyésztő 500 galambja vesz részt rajta. 
Ezekből értékelésre kerül három olyan ver-
seny eredménye, melyek össztávja legalább 
1200 km. Az értékelés maximum 3x5 /15/ he-
lyezés alapján történik.

Hosszú távú verseny:
Négy olyan verseny jelölhető, melyek 500 

és 800 kilométer közötti távúak és minimum 
50 tenyésztő 500 galambja vesz részt rajta. 
Ezekből értékelésre kerül három olyan ver-
seny melyek össztávja legalább 1800 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 vehető figyelembe.

Legjobb dúcverseny
A Magyar Kupa versenyek bármely kategó-

riájában benevező tenyésztőnek lehetősége 
van legjobb dúcverseny értékelésben részt 
venni.

Az eredmények értékelésének szabá-
lyai: 

A rövid,- közép,- és hosszú távra beneve-
zett versenyek közül a versenyző számára 
legkedvezőbb 5 versenyút eredménye kerül 
értékelésre.

A versenyző egy versenyen elért eredmé-
nyét a következő eljárással számítják ki:

Legalább öt verseny eredménye szüksé-
ges olyan megkötéssel, hogy a kiválasztott 
versenyek össztávolsága minimálisan 1800 
kilométer és egy verseny minimum 600 kilo-
méter feletti legyen. 

10 galambos csapatból az összes helye-
zett galamb ászpont összeadásával kell ki-
számítani.

Díjazás:
Kategóriánként az első 10 serlegdíjazás-

ban részesül. A legjobb dúcverseny győztese 
bruttó 50 000 Ft nyereményt kap.

Szuper Kupa – Komlódi Ferenc emlék-
verseny

2 út alapján a tagszövetségi, nemzeti 
hosszú távú versenyekből kerül értékelésre

Létszám alapján 5000 galamb felett orszá-
gos 2500 galambtól 5000-ig zóna értékelés.

Dátum:  2009.06.27. (Dessau, Aurach, 
Aas, Halle, Crivitz)

  07.25. (Stendal, Aschaffenburg, 
Magdeburg)

A versenyengedélyek összegébe beépítve 
minden résztvevő tag eredményét a szövet-

ség értékeli. Külön nem kell érte fizetni.
Mindenkit egy, a legjobb csapata alapján 

értékelünk.
Értékelés:
- a két útról egyéni
- a két útról csapat (egy csapat 10 galamb-

ból 5 galamb alapján)
- a két út alapján champion (tojó, hím)
- két út alapján Szuper Kupa csapat (5-5 

helyezés max.)
A sorrendet coeficiens pontozással állapít-

juk meg, nevezőben mindig a küldött létszám-
mal számolva, nincs az 5000-es korlátozás.

Díjazás:
A küldött létszám minden megkezdett 1000 

galambja után, egyéniben és csapatban ser-
legdíjazás. Aki országos díjat nyer ugyana-
zért 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 nyeremény-

ben részesül.
A Champion hím-tojó
1. helyezettje bruttó 20.000 Ft
2. helyezettje bruttó 15.000 Ft
3. helyezettje bruttó 10.000 Ft nyeremény-

ben részesül.
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 tagszövetségek 
által kijelölt személyeknek telefonon köte-
lező jelenteni.

Ezek elmulasztása az eredmény törlését 
vonja maga után.

Az élgalambokat le kell ellenőrizni!
Senior-Junior Kupa

Magyarország általános bajnoka értékelés-
ben a három-három legeredményesebb 65 
év feletti, ill. 18 év alatti versenyzők részére.

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.

Fontos tudnivalók, a szállítmány doku-
mentumai:

• Galambok oltását igazoló benevezés 
(másolat)

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

másolata a GPS kinyomtatott adataival (me-
netlevél) együtt kell megőrizni a rendező Tag-
szövetségnél.

Minden Verseny program rendezésénél 
ugyanezen dokumentumokat KÖTELEZŐ 
használni!

Országos Versenybizottság


