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ELİSZÓ 

 

A több évtizedes bírálói gyakorlat nemzetközileg kialakított egy szemléletet, mely a 

postagalambok külalaki jellegére adott pontok összességébıl minıségi sorrend-

helyezést állapít meg. 

Postagalamb kiállítás a standard kategóriában: 

A jelenleg elfogadott és a gyakorlatban használt 100 PONTOS BÍRÁLATI 

RENDSZER-t a NEMZETKÖZI POSTAGALAMB FÖDERÁCIÓ /FCI/ 

konferenciája fogadta el  

1967, okt. 7-én Essenben. 

Azóta a standard-értékelést a NEMZETKÖZI SZÖVETSÉG többször módosította, 

azonban a postagalambok bírálata a nemzetek és a nemzetközi kiállításokon az 

eredetileg elfogadott elv szerint történik. 

Postagalamb Olimpián valamennyi tagország 5 hím és 5 tojó galambot állíthat ki 

standard kategóriában. 

Mind a hímeket, mind a tojókat 5-5 különbözı tagországokból delegált bíró bírálja. 

 

Postagalamb kiállítás a sportkategóriában: 

A Nemzetközi Kongresszus Amszterdamban 1957-ben megszervezte a sportkategóriát. 

Abból az elgondolásból indult ki, hogy a postagalamb-olimpiákon a legjobb eredményt 

elért versenygalambok is részt vehessenek, és a standard kategóriájú galambok mellett, a 

kimagasló eredményt elért galambok teljesítmény kimutatása is megtalálható legyen. A 

sportkategóriába kiállított galambok rangsorolását az elért teljesítmények alapján végzik, 

eltérıen a standard kategória bírálóinak szubjektív véleményalakításától. 

A sportkategóriában kiállított galambokat kézben nem bírálják. 

Az alapelvet idıközben a NEMZETKÖZI SZÖVETSÉG többször módosította. Jelenleg 

valamennyi kategóriában a sportteljesítmény sorrendjének kialakítását a koefficiens 

értékek alapján végzik. Az olimpiára jelenleg valamennyi tagország maximum 34 db 

sportgalambot küldhet. 
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BEVEZETİ. 

Ez a jegyzet a bírálóképzı tanfolyamok oktatási anyagát tartalmazza. A 

SPORTSZÖVETSÉGI BÍRÁLÓ TESTÜLET feladatul tőzte ki általános ismeretterjesztı és 

szakosított bírálóképzı tanfolyamok szervezését.  

E tanfolyamok éppen úgy szolgálják az utánpótlás nevelését, mint a továbbképzést. 

A bírálóképzı tanfolyamoknak országos szinten szoros szakmai színvonalon kell állnia.   

A SPORTSZÖVETSÉGI BÍRÁLÓ TESTÜLET vezetıségi tagjai dolgozták ki ezt a 

tananyagot, melyet minden olyan sporttársnak kötelezı elsajátítani, aki bírálói tevékenységet 

kíván kifejteni. Ha a bírálni szándékozó sporttárs vizsgabizottság elıtt számot ad a 

felkészültségérıl és gyakorlatáról, engedélyt kap bírálói tevékenység kifejtésére. 

Tanfolyamot szervezhet egyesület, vagy kerület a megadott tananyag alapján, de tanfolyam 

elıadót és vizsgaelnököt csak a Sportszövetségi Bíráló Testület Elnöke nevezhet ki. A 

tanfolyam rendezıi javaslattal élhetnek az elıadó személyére vonatkozóan. 

A bírálóképzı tanfolyamnak legalább négy elıadásból kell állni és minden esetben a hozzá 

csatlakozó bemutatóból, melynek megtartása után kitőzhetı a vizsga. Az elıadásokról a 

tanfolyam vezetıje köteles jelenléti ívet vezetni, melyet átad a vizsgaelnöknek. A tanfolyam 

anyagát az elıadó bontja fel és készíti elı a hallgatóság számára. A legfıbb hangsúlyt a 100 

pontos bírálati rendszer oktatására kell fordítani, melynek minden elıadáson szerepelni kell. 

A bírálóképzı anyag összeállításával célunk az volt, hogy alapot adjunk a bírálók 

szemléletének egységes kialakításához. Természetesen ez csak egy alap, melyet a bírálónak 

ahhoz, hogy megfelelı színvonalat elérjen, ki kell egészíteni a megfelelı szakágakból. Így 

elsısorban tartástechnológia, állategészségügyi ismeretekkel és a különbözı tenyésztési 

eljárások alapvetı ismereteivel. Ezt segíti elı a különbözı szakirodalom, valamint 

Szaklapunkban évek folyamán megjelent sok értékes szakcikk. 

Bevezetınk záradékául annak a reményünknek szeretnénk kifejezést adni, hogy munkánkkal 

jó szolgálatot teszünk sportunk fejlesztése érdekében. 
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A BÍRÁLATI RENDSZER 

A postagalambok kiállításon való bemutatása és meghatározott értékrend szerinti minısítése a 

röptetési versenyek mellett egy más formája a versenyzésnek. A kiállítási verseny a jelenlegi 

gyakorlatban a nemzetközi szintő versenyzésnek egyetlen formája. 

A kiállításon a standard kategóriába nevezett galambok sorrendiségét küllemi szempontokból 

történı szubjektív megítélés, összehasonlítás alapján döntik el képzett bírálók. Az elbírálást, 

összehasonlítást a bírálati szakleírás, alapján végzik az erre a témára szakosodott bírálók. 

A bírálati szakleírás pontos megjelölése a 

100 PONTOS BÍRÁLATI RENDSZER 

E bírálati szakleírás egy szabvány- vagy más néven STANDARD- valójában egy alapvetı 

fontosságú összefoglaló leírás, mely lehetıséget ad arra, hogy összehasonlítást tegyünk az e 

kategóriában kiállított két vagy több egyed között. A bírálati szakleírás vagy standard a 

röptetési versenyeken részt vett postagalamb külsı megjelenési formáját mintázza. 

Ennek megfelelıen a postagalamb teljesítıképességét leginkább befolyásoló tényezıket 

értékeli legmagasabbra, de egyben a legszigorúbban is bírálja azokat. 

A fenti gondolatok figyelembevételével a standard 5 részbírálati egységbıl tevıdik össze, 

melybıl a III. IV. és V. rész a fı bírálati egység. 

Az FCI által jelenleg elismert és elfogadott, valamennyi tagország és az olimpián 

alkalmazandó bírálati pontérték-táblázat az alábbi: 

I.       részbírálat  Összbenyomás, testforma    10 pont 

II.     részbírálat  Csontozat, mellcsonttaraj, tojócsont    10 pont  

III.    részbírálat  Hát, farok és kötése    20 pont  

IV.    részbírálat  Izomzat, egyensúly, testforma    30 pont  

V.      részbírálat  Szárny, tollazat, tollminıség   30 pont 

összesen: 100 pont 

 

B I R Á L A T O K: 

I. Az összbenyomás, testforma: Legmagasabb pontérték:  10 pont. 

Az elsı részbírálat. 

Bírálni kell a galamb testtartását, alakját, testrészeinek egymáshoz való arányát, fajtajellegét, 

tettrekészségét, nemi jellegét, egészségi állapotát, és a külsı takaró milyenségét /toll 

tisztaság/. A ketrecben álló galamb azt a benyomást keltse bennünk, hogy egy gyors és kitartó 

repülésre képes egyed áll elıttünk, mely fajtájának bélyegeit tökéletesen magán hordozza. 

Melyek e követelmény külsı jelei? Az éles tekintető tiszta szem, - az értelemre utaló arc - az 

egészséget tükrözı fej, tettre kész testtartás, selymes, fénylı tollazat. 
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Részletezve az egyes követelményeket az alábbiak szerint vizsgáljuk meg a galambot: 

Testtartás: a "beállás" a galamb arányosságának elbírálását segíti elı. Nagyon fontos a galamb 

arányossága. Ezalatt azt értjük, hogy a vizsgált egyed ne legyen hosszabb a begy elejétıl a 

farok végéig, mint a fejtetıtıl a talpáig mérve. Ha a két távolság hossza hozzávetılegesen 

egyforma, úgy a galamb arányosnak mondható.  

Ezt az arányosságot kiegészíti egy megfelelı szélességő mell. 

Fej: nagyságában arányos a test egészével. Íve mentes minden töréstıl. A fajtajelleget 

valamint a nemi jelleget híven tükrözi. 

Szem: Tiszta, fényes és a szemgyőrőkkel jól körülhatárolt /nem nyitott/. A pupilla kicsi, kerek 

és szurokfekete. 

A szem színe lényegtelen. Lényeges viszont, hogy a két szem egyforma színő legyen. Ez alól 

csak a tarka galambok kivételek, ahol a két szem eltérı színő lehet. 

Szemgyőrők: a szemeket szorosan zárják körül. Fejlettek de nem lehetnek durvák, illetve 

rapcsosak. Színük szürkésfehér. 

Csır: a fejjel arányos nagyságú. A csır és a fej között minél simább legyen az átmenet. Az 

alsó és felsı káva tökéletesen összezárt legyen. 

A felsı káva kissé túlfedi az alsót, de nem hajlik lefelé /karvaly csır/. Matt fekete legyen, bár 

a tarka galambok esetében megengedett a tarka, vagy a világos csır is. 

Orrdudor: hófehér és kifejezésteljes legyen, de nem lehet durva. A nemi jelleget jól tükrözze. 

Tiszta és elszínezıdéstıl mentes legyen. 

Nyak: Enyhe hajlattal megy át a törzsbe. Egyenes tartású, tömör, arányos a test egészével. 

Sima, minden tollfodortól mentes. 

Láb: arányosan fejlett, sem nem rövid, sem nem hosszú. A lábszáron lefutó apró tollazat nem 

tekinthetı hibának, ha az a csüdig terjed. Hiba viszont ha a tollazat az ujjakra is átterjed.  

Farok: nem hajlik a földre. A vízszintestıl alig eltérı állású.  

Szárnytartás: testhez simuló, de lehetıséget ad a mellnek arra, hogy szélessége jól látható 

legyen. A szárnyvégek a farok fölött helyezkednek el. Lehetıleg végeik érintsék egymást, 

vagy közel álljanak egymáshoz. 

Tollazat: a testhez szorosan simuló, fénylı és jól púderezett legyen. Már szemrevételezve is 

igen dús legyen. Megkívánjuk a toll tisztaságát is. A szín nem bírálandó. 

Az összbenyomás részbírálatánál kell figyelembe vennünk a meg kívánt, ideális testformát. 

A széles mellbıl a farok irányába elkeskenyedı test mintegy esıcsepp formát alkot. 

Általában ideális a közepes testnagyság, de elfogadott a kisebb vagy nagyobb test is, ha az 

megfelelıen arányos a testtömeggel. 

Elıforduló hibák, hiányosságok és értük levonható hibapontok: 
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1. Túl kicsi vagy nagy fej, fajtajelleg hiánya 0,25-1  pontig 

2. Nem összhangba lévı, aránytalan testalkat 0,25-1      " 

3. Farkon ülı testtartás 0,25-0,5   " 

4. Tollas lábujj 0,25-1      " 

5. Nyitott hát 0,25-1      " 

6. Nemi jelleg hiánya 0,25-1      " 

További elıforduló hibák:               /általában 0,25 - 0,50 ponttal büntetjük/  

A szem fénytelensége, nyitottsága,  

Ripacsos szemhús és orrdudor, 

Kampós karvalycsır, 

Tokás nyak, hosszú nyak, fodros mell. 

 

A bírálat módja: 

Szemrevételezéssel történik. Szükség esetén a galambot bírálópálca segítségével megfelelı 

helyzetbe beállítjuk. 

E részbírálat javasolt pontértéke: 7,75 - 9,00 

 

II. Csontozat, mellcsont, tojócsont: Legmagasabb pontérték: 10 pont. 

Ebben a részbírálatban kell elbírálni a csontozat fejlettségét, szilárdságát, arányosságát.  

A követelménynek kizárólag tapintás útján tudunk eleget tenni. Éppen ezért vizsgálatunk 

tárgyát elsısorban a mellcsonttaraj és a tojócsontok képezik, miután ezek számunkra a 

legjobban kitapintható csontok. 

Mellcsonttaraj: fejlett legyen és szilárd. Jól be legyen ágyazva a mellizomzatba. Fontos, hogy 

meglehetısen hosszú legyen. Elıl a begy felé jól, hátul a tojócsontok irányában pedig 

elenyészıen lekerekített legyen. Így elegendı felületet és támasztékot biztosít a 

mellizomzatnak.  

A mellcsonttaraj tehát nem rövid, nem mély, nem görbe és nem éles. A túl mély 

mellcsonttaraj durvává teszi a galambot ezért, büntetni kell. 

Tojócsontok: fejlettek és egymással minél kisebb szöget zárjanak be. Szilárdak legyenek, a 

kisebb ujjnyomásnak ellenálljanak. A tojócsontok zártsága, szilárdsága a csontozat minıségi 

szempontjából egyik biztos jel. A tojócsontok ne nyúljanak túl a mellcsonttaraj képzeletbeli 

ívén.  

Végeik minél közelebb álljanak a mellcsonttaraj végéhez. 
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Bírálat módja: a bírálat kézben történik. 

Benyúlunk a ketrecbe és óvatosan, felülrıl vagy oldalról megfogjuk a galambot és fejjel elıre 

hozva kivesszük a ketrecbıl. Alapfogásba két tenyerünk közé fogjuk. Amennyiben a galamb 

erıszakosan igyekszik a kezünkbıl kiszabadulni, begyét enyhén magunkhoz fogjuk. Ezután 

egyik kezünket felhozzuk a begyig, úgy hogy mutatóujjunk a mellcsonttaraj elejét érintse. 

Innen elindulva egyetlen lassú és könnyed mozdulattal végighúzzuk ujjunkat a 

mellcsonttarajon. Ezzel a mozdulattal megállapítjuk a mellcsonttaraj milyenségét. 

A többszöri tapintás elkerülendı. 

A tojócsontokhoz érve mutatóujjunkkal kitapintjuk azokat, megállapítjuk fejlettségüket, 

zártságukat, szilárdságukat. 

Elıforduló hibák, hiányosságok és értük levonható hibapontok: 

1. Gyenge, fejletlen csontozat, mély és durva csontozat 0,25-1,00  pont 

2. Mellcsonthiba /rövid, görbe, törött/ 0,25-1,00    "  

3. Tojócsont hiba /túl hosszú, nem egyforma, nyitott, törött./ 0,25-1,00    " 

A részbírálat javasolt pont értéke:   7,75-9,00  

 

III. Hát, farok és kötése: Legmagasabb pontérték: 20 pont. 

A hát alakját az egész testet áramvonalas alakja határozza meg. 

Legyen széles, sima, kissé domború és dúsan párnázott. A farok kötéssel elkeskenyedve 

menjen át a farokba. A farokkötés dúsan párnázott legyen. A farok hossza arányos legyen a 

test nagyságával. Szélessége egy tollnyi legyen. Nagyon fontos a faroktı alsó és felsı 

tollbısége. Alapvetı követelmény, hogy a farok tömör benyomást keltsen. A jó farokkötés 

esetén a farok beáll egy tollnyi szélességre. A takarótollak hosszan lenyúlva tökéletesen 

közrefogják a farkot.  

Az alsó takarótollak szélei a farok két oldalán takarva felhajlanak. 

Bírálat módja: 

A galambot alapfogásba kezünkbe vesszük. Olyan laza, de határozott fogást alkalmazunk, 

melynél érezzük, hogy a galamb nyugodtan fekszik a kezünkbe. Ezután - szükség szerint - a 

farok tollazatát rendezzük. Ezután egyetlen mozdulattal a szárny takarótollait mindkét oldalon 

hüvelykujjainkkal felülrıl lehúzzuk a hátról. Ujjainkat ily módon fogásban tartva a következı 

mozdulattal a szárnyat elhúzzuk a testtıl. A galamb az ujjainkon fekszik. Így a szárnytıtıl 

kezdve az egész hátat jól láthatóvá tesszük. 

Ezután bírálható a hát, farok és kötése. 

Visszatérünk az alapfogásba, majd hüvelykujjunkat a farok fölé, a középsı ujjunkat a farok 

alá helyezzük. Miután két ujjunkkal így közrefogtuk a farkat, ujjainkat végighúzzuk rajta. A 



8 
 
tömör, nagy tollbıségő farkon ujjaink végigsiklanak, míg a "lyukas" farokba középsı ujjunk 

belesüllyed. 

Fontos a hát, még inkább a farok tisztasága. A kiállításra rosszul felkészített galambok farka 

leginkább piszkos. 

Elıforduló hibák, hiányosságok és értük levonható hibapontok:  

1. Keskeny, nem elég toll dús hát, 

gyenge farok kötés, gyenge párnázottság 0,25-2,00   pont 

2. Hosszú, széles farok /lompos farok/ 0,25-1,00    "  

3. Farok tollak hiánya, törése tollanként 0,75 pont, de  max. 3,00    " 

4. A farok piszkossága, szennyezettsége 0,25- l,00    " 

Javasolt ponthatárok:  17,75 - 19,00 

 

IV. Izomzat, egyensúly, testforma:  Legmagasabb pontérték: 30 pont. 

Az izomzatot két helyen vizsgáljuk: Mellizomzatot a mellcsonttaraj mentén. 

Szárnyizomzatot a szárnytıben és a szárnyakon. 

Az izomzat mennyisége akkor kielégítı, ha tökéletesen takarja a csontozatot, tehát jól fejlett.  

Az izomzattól minıségileg megköveteljük, hogy minél elasztikusabb /elengedettebb/ legyen. 

Tapintáskor az izomkötegek kimozdíthatók, azonban tapintás után visszahúzódnak eredeti 

állapotra. Nem merev, nem löttyedt vagy elzsírosodott. 

A galamb teste életcéljának megfelelıen alakult. A kitartó és gyors repüléshez a 

legmegfelelıbb az áramvonalas testforma, így ezt mondjuk jó alaknak. A széles mell, a jól 

ívelt hasi rész és az ékszerően keskenyedı hát-farok alapfeltétele az egyensúlynak és az 

ideális testformának. Ha a galamb e jó tulajdonságokkal rendelkezik a hátsó súlya alig 

érzékelhetı, tehát kézen fekvése jó. 

A galamb súlyának arányba kell lennie a testnagysággal. Elınyös, ha könnyebb súlyú, mint a 

testnagysága indokolná. Viszont hátrányos, ha nehéz, durva testalkatú. Ideális a közepes 

testnagyság, azonban nem jelent hátrányt, ha a közepesnél nagyobb vagy kisebb a galamb 

teste, ha erıteljes, könnyő és arányos. Egyensúly hibáról beszélhetünk a túlzottan elhizlalt 

galambnál, vagy a bírálat elıtti túlzott beetetésnél. 

A bírálat módja: a galambot alapfogásban tartjuk.  

Egyik kezükkel - három ujjunkkal - kitapintjuk a mellizmot. Legcélszerőbb a mellcsont taraj 

mentén /az elsı felében/ vizsgálni. Itt tapinthatók ki legjobban az izomkötegek. 

A szárny és szárnytı izmokat két ujjunk harapófogó-szerő átfogásával vizsgáljuk. 

Elıforduló hibák, hiányosságok és értük levonható hibapontok: 

1. Nem kifejezetten áramvonalas testforma 0,25-2,00   pont 
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2. Nehéz, durva test, egyensúlyhiba 0,25-2,00      " 

3. Merev, puha, löttyedt izomzat 0,25-2,00      " 

4. Izomszegénység /fejletlen izomzat/ 0,25-2,00      " 

Javasolt pontértékek: 27,75 - 29,00 

 

V. Szárny, tollazat és minısége:  Legmagasabb pontérték: 30 pont. 

A szárnyat két fı részre osztjuk:  

Külsı szárny. 

Belsı szárny. 

A külsı szárnyat általában 10 evezıtoll alkotja. Ha számuk ennél több a bírálatnál sem elınyt 

sem hátrányt nem szenved. Viszont ha 10-nél kevesebb, feltétlen büntetendı. 

A belsı szárny tollainak száma nem lényeges, viszont követelmény, hogy a külsı szárnnyal 

együtt megfelelı nagyságú és alakú szárnyfelületet képezzenek. 

Mik ezek az alaki és nagysági minıségi követelmények? 

A szárnyfelület kiterjesztett állapotban arányos nagyságú legyen a galamb testnagyságával és 

súlyával, a szárnyfelület kiterjesztett állapotban, arányosan normál fesztávolságra nyitva, 

törésmentes egyenes vonalba fusson a test tengelyére. Az evezıtollak legyenek jól fejlettek, 

minél hosszabbak, egymást tökéletesen takarják. Az evezıtollak végeiken jól lekerekítettek, 

csévéjük repedéstıl mentes, fénylı, rugalmas. Az elsırendő evezık közül a 10-es /legszélsı/ 

nem lehet rövidebb a 8-asnál. Ha rövidebb, akkor büntetendı.  

Elınyös, ha a szélsı három vagy kettı azonos hosszúságú. 

Mind a külsı, mind a belsı szárnytollak felsı és alsó részét takarótollak borítják. 

Megkövetelendı, hogy jól fejlettek legyenek és az evezıket tökéletesen takarják. 

Vizsgálandó a felkar és alkar aránya. Elınyös, ha a felkar rövid és erıs, az alkar pedig hosszú. 

A szárnytollak minıségének vizsgálata egybeolvad a tollazat minıségének vizsgálatával. A 

galamb tollazatának gazdagnak, finomnak és rugalmasnak kell lennie. A testhez szorosan 

simuljon. Fénylı és jól púderozott legyen, melyet szigorúan kell vizsgálni. 

 

Bírálat módja: a galambot egyik kezünkbe fogva a másik kezünk hüvelykujját a szárny lapjára 

fektetjük. A három középsı ujjunkat a szárny alá helyezzük, míg a kisujjunkkal 

megtámasztjuk a szárnyat, majd normál fesztávra nyitjuk. Ebben a fogásban nagysági és alaki 

vizsgálatot végzünk. Ezután a szárnyat visszaengedjük nyugalmi állapotba, de kezünk 

fogásában marad. Hüvelykujjunkkal végigsimítjuk a szárny felsı lapját. Itt tudjuk ugyanis 

legbiztosabban megállapítani a tollazat finomságát, selymességét, tömörségét. 
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Ezután hüvelyk és középsı ujjunk közé fogjuk a szárny lapját. Sőrő és dús-tollazat esetén a 

szárny evezıtollainak alsó részét a felsı és alsó takarótollak úgy takarják, hogy azok csévéjét 

nem lehet kitapintani. A szárny tollainak rugalmasságát úgy vizsgáljuk, hogy egy vagy több 

evezıt ujjunkkal óvatosan kismértékben meghajlítjuk. 

Elıforduló hibák, hiányosságok és értük levonható hibapontok:  

1. A test nagyságához képest aránytalan 

    szárnyfelület vagy rossz szárnyforma 0,25-2,00   pont 

2. Molyrágott, piszkos, ápolatlan tollazat 0,25-2,00     " 

3. Száraz, durva nem simán felfekvı tollazat 0,25-2,00     " 

4. Gyenge, fejletlen, nem eléggé dús, hiányos tollazat 0,25-2,00     " 

5. Szárnytollak hiányáért, töréséért tollanként 0,75 pont, max. 3,00    " 

Javasolt pontértékek: 27,75 - 29,00 

 

Az egyes részbírálati egységeknél javasolt pontértékek bontását az alábbi táblázat 

szerint részleteztük a bírálói munka megkönnyítésére: 

 

I.          l0. 9,00 8,75 8,50 8,25 8,00 8,00 

II.         l0. 9,00 8,75 8,50 8,25 8,00 7,75 

III.       20. 19,00 18,75 18,50 18,25 18,00 17,75 

IV.       30. 29,00 28,75 28,50 28,25 28,00 27,75 

V.         30. 29,00 28,75 28,50 28,25 28,00 27,75 

           100. 95,00 93,75 92,50 91,25 90,00 89,00 

 Kiváló Kitőnı Jó Közepes Gyenge Rossz 

 

Bírálati szabályok: 

A bírálati szabályokat minden bíráló köteles betartani. 

- Úgy kell a bírálókat összeállítani, hogy saját galambot ne bíráljon senki, ha nem 

megoldható akkor tartalék bírálót kell munkába állítani. 

- A bírálópálcán kívül, amivel a galambot beállítjuk más segédeszközt használni tilos. 

- Oly módon kell bírálni, hogy a megállapított hibapontokat a legmagasabb pontértékbıl 

levonjuk. 

- A pontértékek megállapításánál a bírálónak tudnia kell, hogy melyik hibáért hány ponttal 

bünteti a lebírált galambot. 
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- Az összbenyomás bírálatát mindig a galamb ketrecben történı szemrevételezésével, míg 

a többi négy részbírálatot kézben való vizsgálattal ejtjük meg. 

- A hibakeresés tilos. 

- Csak azonnal szembeötlı illetve érzékelhetı hibákért szabad büntetıpontot levonni.  

- A vizsgálatnak alaposnak és minden részletre kiterjedınek kell lennie. 

- A pontbüntetés mindig a hiba arányában történik. Kisebb hibák esetén 0,25, 0,50 pontos 

büntetéseket alkalmazunk. 

- A jegyzınek bemondott pontértékben változtatni tilos! Jegyzıi tévedés esetén a hibásan 

jegyzett pontértékeket egyszer kell áthúzni. A helyes érték fölé írandó. Ezt a bíráló 

aláírásával igazolja. 

- Azonos pontszámot elért galambok esetén a helyezési sorrendet a rész fıbírálatok /III., 

IV., V./ összege dönti el. Ha ez is megegyezik, akkor a /V./ bírálatát is figyelembe kell 

venni. Ha ez is megegyezik, akkor a /IV./ pozícióban elért legmagasabb pontszám dönt. 

Ha ez is megegyezik, akkor a /III./ pozícióban elért legmagasabb pontszám dönt. Ha ez is 

megegyezik, akkor a két év alatt elért több díjkilométer dönt. 

- A bírálócsoport vezetıje a végzett bírálati munkákról köteles jelentést tenni a Testület 

vezetısége felé. 

A bírálat idıtartama alatt a kiállítási teremben csak a bírálók, jegyzık illetve a felelıs 

rendezık tartózkodhatnak. A bírálat közben a bírálók egymással nem beszélgethetnek, 

ezzel zavarva a többi bíráló munkáját. 

A befejezett bírálat után a galambot gondosan kell visszahelyezni a ketrecbe, hogy a 

bírálatnál ne érje hátrány. 

- Csonka és beteg galambot bírálni tilos! 

- A postagalamb kiállításon csak olyan galambok vehetnek részt, melyek Sportszövetség 

által kibocsátott, zárt lábgyőrővel vannak felgyőrőzve. 

- A kiállított galamboknak a kiállító tulajdonában kell lennie. 

- A bírálók a galamb értékelése elıtt, annak tulajdonosáról, versenyeredményeirıl 

tudomást nem szerezhetnek. 

- Minden bíráló legfeljebb 100 db galambot értékelhet. Nagyobb számú osztályokat 

célszerő megosztani több bíráló között. 

- A kiállított galambokat etetés- és itatás elıtt, üres beggyel kell és szabad bírálni.  

A kijelölt, bírálónak aktív egyesületi tagnak kell lenni, aki postagalamb versenyeken is részt 

vesz. 
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Bírálati eredmények értékelése: 

Történhet számítógépes értékeléssel, kézzel számított értékeléssel. 

A bírálati eredmények értékelése, összesítése igen alapos és odaadó munkát igényel.  

Az eredményszámítás éppen ezért egy olyan feladat, melyet minden esetben kétszer kell 

elvégezni. 

Az elsı lépés a számítás, a második az ellenırzés. 

Az eredményt számoló csoportnak minden esetben a legteljesebb összhangban kell dolgoznia 

a kiállítást rendezı gárdával. A rendezı gárda már az eredmények értékelése elıtt a számoló 

csoport rendelkezésére bocsátja az összes beérkezett anyagot, közli a kiállított galambok 

kategória beosztását, valamint a galambok elhelyezését. Ez igen lényeges, miután a 

gyakorlatnak megfelelıen többféleképpen csoportosíthatók a galambok: 

tenyésztı, kategória szerint, illetve keverten. 

Az eredményt számoló csoportnak a tenyésztık által bejelentett adatokat minden esetben 

leellenırizve és jóváhagyva kell megkapni. Az így kapott adatokat rávezetik a kiállítási 

ketreckártyára.  

Egy-egy táblázat, mely tartalmazza a ketrecszámot, a tenyésztı nevét, a galamb győrőszámát, 

színét, nemét, a kategóriát. Ezen túlmenıen helyet biztosít a bírálati pontértékek 

végösszegének és az elért helyezésnek. 

Ezzel ismertetve lett az elsı segédeszköz is, melyet a bírálati eredmények számításánál 

alkalmazni kell. (A kiállítási ketreckártya a mellékletben megtalálható.) 

 

További segédeszközök: 

Bírálati segédlapok, lehet még erre a célra kialakított számítógépes nyomtatvány: 

Nagyságuk kb. 5 x 10 cm, Célszerő l0 darabonként összekapcsolni és rájuk vezetni a 

ketrecszámot. E lapokra vezetik fel a jegyzık a bírálók által bemondott pontértékeket. Tehát 

minden kiállított galamb után annyi lapot kell biztosítani, ahány bíráló végzi a bírálást. A 

bíráló minden lapot köteles aláírásával hitelesíteni. (A bírálati segédlapok a mellékletben 

megtalálhatók.) 

 

Bírálati pontérték összesítı: 

Ez egy őrlap, melyet elıre készítünk el. Nagysága tetszıleges. Erre a lapra vezetjük fel - 

bírálónként - a segédlapok végösszegeit. Ezen túlmenıen minden ketrecszám alatt helyet 

biztosítunk a felvett adatok összeadására. (mellékletben megtalálható.) 
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Eredményszámítás öt bíráló esetén: 

A legkiegyensúlyozottabb eredményt biztosítja. Miután a ketrecszámok alapján a pontérték 

összesítıre felvezettük az öt bíráló által megállapított pontértéket, megkezdıdhet az 

eredményszámítás. 

Elsı lépésként az öt leadott bírálatból megsemmisítjük a legmagasabb és legalacsonyabb 

pontértéket. A bent maradt három bírálatot összeadjuk. Az így kapott összeg a galamb 

végleges bírálati pontértéke lesz, melyet táblázattal harmadrészre átlagolhatunk. 

A pontértéket és az elért helyezést rávezetjük az kiállítási ketreckártyára. 

 

Az eredményszámítás a három bíráló esetén: 

A három bíráló által megállapított pontértéket rávezetjük a pontérték összesítıre, /táblázatra/, 

majd összeadjuk. A továbbiakban úgy járunk el, mint a fent említett bíráláskor, ahol öt bíráló 

értékelte a galambokat.  

 

Átlageredmény számító tábla: 

Három bírálat összesített eredményének átlagolására szolgál. 

A 24. oldalon e segédeszközt csatoltuk az anyaghoz. 

A bírálócsoport és az eredményt számoló csoport között a kapcsolatot a vezetı bíráló és a 

számoló csoport vezetıje tartja fenn. A technikai fejlıdés sportunkba is behatolt és több 

kerületben, valamint a országos kiállításon is az eredményeket számológépekkel összesítik. 

Így a feldolgozás lényegesen gyorsabb és pontosabb. 

 

Sportkategóriákban kiállított galambok értékelése: 

Az FCI jelenlegi kiállítási szabályzata szerint a sportkategóriákban kiállított galambok 

helyezési sorrendjét a koefficiens alapján állapítják meg. 

A koefficiens egy viszonyszám, mely azt fejezi ki, hogy az adott galamb a verseny utakon az 

összes feleresztett galambok közül milyen eredményt /helyezést/ ért el. Mindig a 

legalacsonyabb érték a jobb. 

Képlete:      helyezés száma  x  l.000  
résztvevı galambok száma  

/maximum 5.000 galamb lehet/ 

 

Kiállítások: 

A különbözı szintő szervezetek minden évben megrendezik kiállításaikat melyek sok 

vonatkozásban eltérnek egymástól. 
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Így az FCI. Olimpiát két évenként, az Olimpiák közötti években Európa és Nemzetközi 

kiállítást rendez az alábbi feltételek mellett:  

Postagalambokat két kategóriában szerepeltet: standard, sport és életteljesítmény.  

 

Standard kategória nevezési feltételei: 

Két év teljesítménye alapján hímeknél 2500 díjkm, a tojóknál 2000 díjkm a minimum szint 

20%-os díjlistán két év alatt. A km szint 30 %-át a második évben kell a galambnak 

teljesítenie. 

Az egyes versenyeken az alapkövetelmény:  

Az indult létszám minimum 20 tenyésztı, 150 galamb, és a feleresztési hely minimum  

l00 km kell, hogy legyen. 

 

Sport kategória nevezési feltételei: 

"A" kategória /rövid táv/ 

l00-400 km közötti távolságról rendezett versenyeken a 10 legalacsonyabb koefficiens 

értékő helyezést kell beállítani. Minimum 20 tenyésztı és 250 galamb  1500 díjkm. 

"B" kategória /közép táv/ 

300-600 km távolságról rendezett versenyek 8 legalacsonyabb kofficiens értékő helyezést 

lehet beállítani. Minimum 20 tenyésztı és 150 galamb    2800 díjkm. 

"C" kategória /hosszútáv/ 

500 km feletti versenyek 6 legalacsonyabb koefficiens értékő helyezést lehet beállítani. 

Minimum 20 tenyésztı és 150 galamb      3300 díjkm, 

"D” kategória /általános/ 

a l1 legalacsonyabb koefficiens értékő utat lehet összeválogatni az alábbi távolságokról: 

20 tenyésztı, 250 galamb  l00-400  km  3 vagy   5 utat  

20 tenyésztı, 250 galamb   300-600 km  2 vagy   6 utat 

20 tenyésztı, 150 galamb   500 km felett 1 vagy 3 utat  3500 díjkm 

„E” kategória 50 tenyésztı, 250 galamb 700 km felett,  4 út  

„F” kategória 20 tenyésztı, 250 galamb, 3 út (1 év alatt, 100 km felett)    300 díjkm 

„G” kategória 20 tenyésztı, 250 galamb, 5 út (1 év alatt, 100 km felett)    500 díjkm 

„H” kategória 20 tenyésztı, 250 galamb, 6 út (1 év alatt, 300 km felett)  1800 díjkm 

 

Életteljesítmény 20%-os díjlistán elért minimum 15.000 díjkm, a kiállítás évében 

legalább 1 helyezésnek kell lenni. 

A helyezéseket két versenyév 20 %-os listájából kell beállítani. (melléklet) 
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Sportszövetségi kiállítás: 

Az olimpiai kiállítás kategóriái szerint évente kerül megrendezésre. 

Tagszövetségek a standard kategóriába 3 hím és 3 tojó galambot nevezhetnek.  

A sportkategóriákban országos szinten kategóriánkénti a legjobb 20 db galamb vesz részt a 

Sportszövetség kiértesítése alapján. 

 

Tagszövetségi kiállítás: 

Az Sportszövetségi kiállítás feltételei szerint rendezik a tagszövetségek. 

Itt kiállítanak még fiatal standard kategóriában. 

 

Egyesületi kiállítás: 

Sportszövetségi, ill. Tagszövetségi kiállítási feltételek szerint. 

 

A továbbiakban azokat az alapvetı állattenyésztési, tartási, egészségügyi alapismereteket 

soroljuk fel kivonatosan, melyeket egy jól képzett bírálónak ismernie kell, másrészt a 

vizsgatételek között szerepel, továbbá a vizsgabizottság e témákból mellékkérdéseket tehet 

fel. Bizonyára sokan vannak, akik e témában képzettek. Azok viszont, akik e kérdésekben 

részletesen akarnak tájékozódni, a különbözı szakkönyvek és szakcikkek rendelkezésükre 

állnak. 

 

Elöljáróban a faj és fajta fogalmával ismerkedjünk meg: 

Faj: nagyobb rendszertani egység, melybe azok az állatok tartoznak, melyek egymás között 

szaporíthatók és termékeny utódokat adnak. Közös életmódjuk van és számtalan közös 

tulajdonságuk, melyeket utódaikra hően örökítenek. A különbözı fajok kromoszómaszáma 

egymástól eltérı. 

Fajta: Fajon belüli kisebb rendszertani egység, mely többé-kevésbé egységes bélyegekkel 

rendelkezik és ezeket utódaira át is örökíti. Ezeket az állatcsoportokat bizonyos alaki, színbeli, 

szervmőködési tulajdonságaik elhatárolják a más fajtacsoportba tartozó egyedektıl. 

Különbözı fajták keresztezései mindig termékeny utódokat adnak. A különbözı fajtájú 

á1latok kromoszóma száma azonos. Galambfajon belül több mint 350 fajta található. 

Tenyésztési eljárások. 

Fajtatiszta tenyésztés:  vonaltenyésztés 

törzstenyésztés 

beltenyésztés 
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rokontenyésztés 

Keresztezés:   haszonállat elıállító keresztezés  

fajta átalakító keresztezés  

cseppvér keresztezés 

hibridizáció 

Akklimatizáció: /honosodás/ fogalma alatt értjük, amikor eltérı környezeti földrajzi, 

tartástechnológiai viszonyok közül új, az eredetitıl eltérı viszonyok közé viszünk be állatot, 

vagy állatcsoportot. Az áttelepített állatoknak az új körülményekhez alkalmazkodni kell. Jól 

alkalmazkodik az az állat, mely a megváltozott körülmények ellenére is megtartja jó 

tulajdonságát.  

Galambok esetében számtalanszor elıfordult, hogy a jó tulajdonságok csak az unokák 

esetében jöttek elı. 

 

A galamb külsı élısködıi: 

I. óvantagok, Csak idıszakosan, vérszívás 

vörös madártető atkák, céljából keresik fel a galambokat, 

madárpoloskák, azután elhagyják és búvóhelyükre 

bolhák mennek. 

II. rühatkák, Folyamatosan a galambokon 

tollatkák, élısködnek és nem hagyják el 

tolltetvek, ıket. Életüket a bırön illetve 

 egyes fajok a bırben töltik. 

A tolltetvek a tollnak különbözı részeiben  

telepszenek meg. 

 

Az egészséges és beteg galamb jellemzı ismérvei: 

egészséges. beteg 

szem csillogó, fényes beesett, váladékos, duzzadt 

tekintet  élénk, érdeklıdı tompa, a környezete nem érdekli 

tollazat  sima, fényes gazdagon borzolt, fénye vesztett, esetleg 

 púderezett, tömött hiányos 

Orrnyílások  szárazak, tiszták váladékos, pörsenéses, porral, 

 takarmánnyal szennyezett 

Orrdudor világítóan fehér, orrnyílások körül piszkos, 

 feszes szürke 
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Szemgyőrő  világítóan fehér, pacal színő, ráncos 

 feszes 

Izületek nem duzzadtak, duzzadtak, fájdalmas 

 nem fájdalmas 

Légzıszervek csukott csırrel nyújtott nyakkal, tátott csırrel, 

 nyugodtan lélegzik zilálva, hörögve lélegzik, 

a fejét rázza, tüszköl 

Bır  sima, rugalmas,  ráncos, petyhüdt 

 nem hámló 

Emésztıszervek  a kloaka körüli tollazat a kloaka körüli tollak csapzottak, 

 tiszta piszkos, trágyás 

Begy nem duzzadt duzzadt, kemény 

Ürülék  jellemzı színő, szilárd híg, bőzös, szokatlan színő, 

 "briós" alakú esetleg véres 

 

Védekezés a járványok ellen:  

 

Megelızı vakcinázásokkal. Idıszakonkénti dúcfertıtlenítéssel. A dúcberendezéseket 

állandóan tisztán kell tartani. Zsúfoltság megszüntetésével. A beteg állatokat el kell különíteni 

a többitıl. Idegenbıl behozott állatot elkülönítve, megfigyelés alatt kell tartani. 

 

A galamb fertızı betegségei és jellemzı tünetei: 

- Trichomonadózis - sárgagomb  

okozója: Trichomonas columbae - ostoros véglény 

tünetei: szájüregben, nyelıcsıben, végbél környékén szembetőnıen észlelhetık a 

gombszerő, sárgás, túrószerő felrakodások. Ezzel egy idıben a galamb belsı szerveit 

is támadja és károsítja. Legtöbbször elhullással végzıdik a betegség. 

gyógyítása: gyógyszeres kezeléssel jó eredményt lehet elérni. Rigedasol, Hepamix, Klion 

illetve az amidasol származékú gyógyszerek. 

- Galambhimlı  

okozója: vírus 

tünetei: bırkiütéses alak, nyálkahártya kiütéses alak és vegyes alak. A bırkiütéses a 

legszembetőnıbb. A szem környékén, szemhéjon, orrdudoron, ujjakon, csırtıben 

lencsényi csomók fej1ıdnek és károsítanak. 

gyógyítása: csak megelızı vakcinázással. 
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- Ornithózis - papagájkór  

okozója: Bedsónia ornithózis 

tünetei: kötıhártya gyulladás, tüdı és légzsákgyulladás, bélgyulladás, ízületgyulladás.  

A gyulladás miatt a szem és orrdudor környéke nedvezik, mely hasmenéssel is 

párosulhat. Ugyanakkor a szárny és láb ízületei is fájdalmasak lesznek a gyulladástól. 

gyógyítása: Tetran, Clorocid készítményekkel. 

 

- Paratífusz - Salmonellózis 

okozója: Salmonella typhi murinum. Copenhagen 

tünetei: több formája létezik a betegségnek: lappangó, bélgyulladás, ízületgyulladás, 

agyvelıgyulladás, kevert forma. Legjobban az ízületes forma az elterjedt, 

bélgyulladással kisérve. Az ürülék alaktalan, vizes, zöldes, rossz-szagú. 

gyógyítása: A beteg állatokat el kell különíteni, és 0,5 ml Oxitetraciklin oltást adunk 24 

óránként 3 alkalommal. 

- Kokcidiózis 

okozója: háromféle Eimeria nemzettségbe sorolható kokcidium. 

tünetek: A kokcidiumok legtöbbször elıforduló betegség. A bélben élısködik. Súlyosabb 

eseteknél hasmenés lép fel majd el is pusztulhat a galamb. Erısebb fertızés esetén a 

trágya híg, sárgás, komolyabb esetnél véres az ürülék. 

gyógyítása: kokcidiosztatikumokkal azaz Phykokcin, Phylardin, Sulfaquinoxalin stb. 

- Paramixó 

okozója: paxamixó vírus a baromfipestissel rokon /Newcastle-Disease/   

Európában 1982-ben jelent meg. 

tünetek: Elıször híg bélsár és megnövekedett vízfogyasztás. 

A központi idegrendszert támadja. Ebbıl eredıen kényszermozgási tünetek, nyak 

tekergetés és súlyosabb, elırehaladott stádiumban az állat a földön fekve rángatózik.  

A megbetegedett állatok közül sok elpusztul, néha egész állományok. 

A vírusfertızést antibiotikumokkal nem tudjuk legyızni. Egyedül a védıoltás segít, 

mely jelen ismereteink szerint hat hónapos védettséget ad. 

 

Az Sportszövetségi Bíráló Testület Szervezeti felépítése, mőködése:  

A Sportszövetség Közgyőlése által választott Sportszövetségi Bíráló Bizottsági Elnök 

irányításával mőködı testületi szerv. 

A Sportszövetség Tanácsa és az Elnök Javaslata alapján 5 fı bizottsági tagot választ, akik 

részt vesznek a szervezet munkájában. 
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A Sportszövetségi Bíráló Bizottság feladata: a bírálók szakmai képzése, az utánpótlás 

biztosítása, kiállítások rendezése és a kiállításokra bírálók biztosítása. 

Az Elnök nyilvántartja név és minısítés szerint a bírálói képesítéssel rendelkezıket. 

Megszervezi a továbbképzést, valamint a bírálók vizsgáztatását, és részükre kiadja a 

megfelelı minısítéső bírálói igazolványt. Figyelemmel kíséri a nemzetközi bírálattal 

kapcsolatos irányzatokat, fejlıdéseket és a célszerő egységes szemlélet kialakítása érdekében 

idıközönként szakmai továbbképzést tart. Irányítja a tagszövetségek bírálói csoportjának 

munkáját. Igények alapján biztosítja a tagszövetségek és az országos kiállítás bírálatának 

lebonyolítását. 

Tevékenyen részt vesz a Sportszövetség Elnökségének munkájában. 

A tagszövetségek a vizsgázott bírálóikból megalakítják a Tagszövetségi Bírálótestületet. 

Feladata tagszövetségi kiállítások rendezése és a bírálat ellátása. Felkérés esetén más 

tagszövetségek és a Sportszövetségi kiállítás bírálói tevékenységének ellátása.   

 

A galamb csontváza: 

A galambnak könnyő, nyálkahártyával bélelt üregeket tartalmazó csontjai vannak. Egészen 

fiatal korban ezeket az üregeket még velı és zsír tölti ki. A csontok kéregállománya 

mészsókban rendkívül gazdag, ezért az igen kemény csont szilánkosan törik.  

A fej, törzs és a végtagok csontjait szoktuk megkülönböztetni. 

A galamb fején arc és agykoponyai részt különítünk el, ami azonban nem sokkal a kikelés 

után összenı. 

Az agykoponya csontjai:  

A nyakszirtcsont, ékcsont, rostacsont /ezek páratlanok/ homlokcsont, falcsont és 

halántékcsont /páros csontok/. 

Nyakszirtcsont: félgömb alakú bütyök útján ízesül az elsı nyakcsigolyával, amiért a galambok 

a fejüket hátra tudják forgatni. E csont a koponyaüreg hátsó-alulsó falát adja. 

Az ékcsont: a koponya alapján helyezıdı ék alakú csont. 

A rostacsont: a homlokcsont, a nyakszirtcsont és a halántékcsont közötti területet tölti ki. 

Külsı felülete domború, belsı homorú. 

A homlokcsont: a koponyaüreg tetejét, elülsı és részben oldalsó falát képezi, de a szemgödör 

alkotásához is hozzájárul. 

A halántékcsont: két részbıl áll, pikkelybı1 és sziklacsontbó1. A koponyaüreg oldalsó 

falának kialakításához járul hozzá. Alulról a négyszögő csonttal ízesül. Járom és szemgödri 

nyúlványa van. Külön sziklacsont nincs /mint az embernél/. A fül dobüregében csak egy 

csontocska van, ami a kengyelnek felel meg. 
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Az arckoponya csontjai:  

Magukba foglalják az orr és szájüreget. Párosak; állközötti csont, állcsont, orrcsont, 

járomcsont, könnycsont, szájpadláscsont, röpcsont, állkapocs-csont, négyszögő csont,  

páratlan: ekecsont. 

Állközötti csont: a felsı káva legerısebb csontjává nıtt össze. Hátrafelé páros alsó és felsı 

nyúlványai vannak, melyek az orrnyílásokat szegélyezik. A felsı nyúlványok a 

homlokcsontig érnek, az alsók az állcsonttal találkoznak. 

Az állcsont: gyengén fejlett, a felsı káva alkotásában résztvevı csont. Szájpadlási nyúlványa 

lemezszerő.  

Az orrcsont: az állközötti csont felsı nyúlványa és az állcsont között foglal helyet. Az 

orrnyílás hátsó szélét szegélyezi. Az orrüregben két-két orrkagylócsont foglal helyet. 

A járomcsont: vékony pálcika alakú csont az állcsont és a négyszögő csont között. 

A könnycsont: a homlok és orrcsontokkal függ össze, mely a szemgödör elülsı részén félhold 

alakban található. 

A szájpadlás-csont: a kemény szájpadlás alkotásában vesz részt.  

A röpcsont: jól fejlett csont, melynek elülsı része a szájpadláscsonttal és ékcsonttal, hátulsó 

vége a négyszögő csonttal ízesül. 

Az ekecsont: a középvonalban helyezkedı páratlan, részben porcos lemez, mely az orrsövényt 

egészíti ki. 

Az állkapocs: a csır alsó kávájának az alapját adja. 11 db csontból nı össze még fiatalon 

egységes csonttá. 

A négyszöglető csont: szabálytalan négyszög alakú, mely az állkapocs és az agykoponya közé 

van beiktatva. 

A nyelvcsont testbıl és két szarvból áll. 

A fej csontjai igen könnyő üreges csontok. 

 

A törzs csontjai: 

A nyakcsigolyák száma 13. Az elsı neve atlasz vagy fejgyám. A nyak rendkívül mozgékony. 

Hátcsigolyák száma 7. Ezek az e1sı és hatodik kivételével összenıttek.  

Az ágyék és a keresztcsigolyák egységes csonttá nıttek össze 12 csigolyából, melyek két 

oldalt a medencecsonttal is összeforrtak részben. 

A farok csigolyák száma 7. Az utolsó kettı úgynevezett pygostillé nıtt össze. 

A bordák száma a hátcsigolyákéval egyezı. Az elsı két borda nem éri el a mellcsontot, míg a 

többi bordának gerincoszlopi és mellékcsonti része van. Fejecske és a bordagumó útján ízesül 

a csigolyával. 
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A bordák közepe táján a hátulsó szélérıl az utána következı borda külsı felületéhez 

illeszkedı horognyúlvány indul ki. 

A mellcsont: erısen fejlett, alsó felületén nagy tarajjal, megközelítıleg téglalap alakú csont. A 

taraj elöl a legmagasabb, hátrafelé fokozatosan csökken. A taraj éle fiatal galambokon porcos. 

Az egyébként egyenes, sima irányú tarajon lévı horpadások és görbületek fiatalkori 

anyagforgalmi betegségekre vezethetı vissza. /angolkór/. A mellcsont elülsı végén a 

hollócsırcsont felvételére szolgáló széles, haránt irányú árok mélyed be. A mellcsont szélén 

sorakoznak a bordák felvételére szolgáló ízületek gödrökkel. Hátsó végébıl indul ki a hasi 

nyúlvány. Közte és a mellcsont teste között lyuk van. 

 

A végtagok csontjai: 

A galamb mellsı végtagjai szárnnyá alakultak. Vállövre és szabad végtagra oszlik.  

A galamb vállöve három csontból áll. Ezek a lapocka, hollócsırcsont és a kulcs-csont.  

E csontok a vállízületben összefüggésbe vannak egymással. A hollócsırcsont útján a 

mellcsontra támaszkodnak, a lapocka révén pedig izmosan, inasan a mellcsonthoz 

kapcsolódnak. 

A lapocka: enyhén görbült kard alakú csontlemez. A vállízületbıl hátrafelé a gerincoszloppal 

párhuzamosan helyezıdik. Eleje kiszélesedve a hollócsırcsonttal és a kulcs-csonttal 

találkozik és a karcsonttal.  

hollócsırcsont: a vállöv legvaskosabb csontja. Felsı vége a lapockával, a kulcs-csonttal 

ízesül. Alsó vége a mellcsont elülsı végéhez támaszkodik. 

kulcs-csont: vékony pálcika-szerő csont, mely a vállízületben a lapockával és a 

hollócsırcsonttal ízesül. A kétoldali csont alsó vége középvonalban összenıtt. Ezt a "V" alakú 

csontot villacsontnak is nevezzük. 

A karcsont: a szárny legerısebb és legnagyobb csontja. Dudoros felsı vége -feje- a 

hollócsırcsont és a lapocka által alkotott ízületi hengerrel ízesül. A karcsont a szárny 

nyugalmi helyzetében a mellkasra fekszik, és a vállízülettel a medence felé irányulva a ge-

rincoszloppal párhuzamosan helyezıdik el. 

Az alkar csontjai: közül a könyökcsont a fejlettebb, mely enyhe ívben hajlott. Kiszélesedı 

felsı végén ízületi gödör van a karcsont és az orsócsont számára. Alsó vége az orsócsonttal és 

a szárnytı csontokkal találkozik. 

Az orsócsont a könyökcsonttól befelé és felfelé helyezıdik. Felül a kar- és könyökcsonttal, 

alsó végén a könyök és a szárnytı egyik csontjává ízesül. A két csont közötti hézag /a könyök 

és orsócsont közötti/ a szárny nyújtásakor bıvül. 

Szárnytıben kifejlett galambon két csont van, egyik négyszög alakú, másik kampószerően 
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vájt. A szárnyközép 3 csontból nıtt össze, melyek a 3 ujjcsonttal csatlakoznak. 

 

A medencei végtagok: 

A medencecsont: csípı-ülı és fancsontból épül fel. Alul nyitott, felül a gerinccel nıtt össze.  

A fancsont nyúlványa keskeny csontlécszerően hátrafelé, a végbél irányába tart, s a két oldali 

gyakran hegyével érintkezı /jól zárt galamb!/. E csontot tojócsontnak is hívják. 

A combcsont erısen fejlett csont, melynek feje a medencecsont bemélyedésébe illeszkedik. 

Feje alatt jó1 kifejezett nyaka van. Alsó végén lévı bütykeivel a szár csontjaival ízesül. Ide 

illeszkedik a kis térdkalács is. 

A szár csontjai közül a sípcsont az erısebb és hosszabb, a szárkapocs gyengén, 

csökevényesen fej1ett. A lábtı csontjai hiányoznak a galambon. A lábközépcsont /csüd/ felsı 

végén a sípcsonttal, alul az ujjcsontokkal ízesül. 

Az ujjak csontjai: a galambnak három elıre és egy hátrafelé irányuló ujja van. Az ujjak 2-5 

ujjperec-csontból állnak. Mindegyik végén karom foglal helyet.  

Az ujjak számozása: 1. ujj a hátrafelé álló legkisebb, 

2. ujj a belsı szélsı,  

3. ujj a középsı és a  

4. ujj a külsı. 

A galamb csontváza lényegében kettıs célt szolgál: 

1. Támasza, eredı és tapadó helyei az izmoknak, inaknak és szalagoknak. 

2. Védik a lágyabb, nemesebb szerveket mintegy körülfogva azokat. 
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Vizsgakérdések: 

l/a A l00 pontos bírálati rendszer részbírálati egységei és pontértékei.  

1/b Beteg galamb jellemzı külsı tünetei. 

2/a Összbenyomás bírálata. 

2/b Paramyxó betegség tünetei. 

3/a Csontozat bírálata. 

3/b Paratífusz betegség jellemzıi. 

4/a Hát, farokkötés bírálata. 

4/b Himlıs megbetegedés jellemzıi. 

5/a Izomzat, egyensúly, testforma bírálata.  

5/b Galambok élısködıi. 

6/a Szárny, tollazat és minıségének bírálata.  

6/b Trihomonászos megbetegedés jellemzıi. 

7/a Összbenyomás hibái és ezekért járó büntetı pontok.   

7/b Ornithózis betegség tünetei, lefolyása. 

8/a Csontozat hibái és levonható pontok.  

8/b Galambok takarmányozása. 

9/a Hát, farokkötés hibái és levonható pontok.  

9/b A szárny csontjai. 

l0/a Izomzat, egyensúly hibái és levonható pontok.  

10/b Rokontenyésztés. 

11/a Szárny és tollazati hibák és levonható pontok.  

1l/b Csigolyák /nyak, hát, ágyék, farok és számuk/ 

12/a Galambok- felkészítése a kiállításra.  

12/b A galambok emésztırendszere. 

13/a Rövidtávú sportkategória kiállítási feltétele.  

13/b Bírálati szabályok. 

14/a Középtávú sportkategória kiállítási feltételei.  

14/b Védekezés a galambbetegségek ellen. 

15/a Hosszútávú sportkategória kiállítási feltételei.  

15/b Kokcidiózis jellemzı tünetei. 

16/a Általános sportkategória kiállítási feltételei. 

16/b A láb csontjai. /Ujjak száma, számozása/  

17/a Kiállítások bírálatának megszervezése. 

17/b Hogy épül fel a galamb csontrendszere. 



24 
 
 18/a Az Sportszövetségi Bírálótestület felépítése.  

 18/b Keresztezés és annak elınyei. 

 19/a Életteljesítményes kategória.  

19/b Tenyésztési eljárások. 

20/a Egyenlı pontszám esetén, hogyan állapítjuk meg a sorrendet.  

20/b A mellcsont szerepe. 

21/a Az „F” kategória kiállítási feltételei. 

21/b A himlı jelei. 

22/a A „G” kategória kiállítási feltételei. 

22/b Az Ornitózis jelei. 

23/a A „H” kategória kiállítási feltételei. 

23/b A paratífusz jelei. 

 

A vizsgázó a felsorolt tételekbıl - a vizsgázás alkalmával - egy tételt húz és mindkét pontra 

részletes és szakszerő választ ad. 

A vizsgáztató bizottság elnöke és tagjai további kérdéseket tehetnek fel a vizsgázónak. 

A vizsgázó két db galambot bírál le és a bizottságnak részletesen beszámol az egyes 

részbírálati egységre adott pontértékrıl. 
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Bírálati átlageredmény-számító táblázat /három bírálat esetén/ 

267.00 89.00 279,00 93,00 
25 08 25 08 
50 16 50 16 
75 25 75 25 

268.00 33 280,00 33 
25 42 25 42 
50 50 50 50 
75 58 75 58 

269.00 66 281,00 66 
25 75 25 75 
50 83 50 83 
75 92 75 92 

270.00 90.00 282,00 94,00 
25 08 25 08 
50 16 50 16 
75 25 75 25 

271.00 33 283,00 33 
25 42 25 42 
50 50 50 50 
75 58 75 58 

272.00 66 284,00 66 
25 75 25 75 
50 83 50 83 
75 92 75 92 

273.00 91.00 285,00 95,00 
25 08 25 08 
50 16 50 16 
75 25 75 25 

274.00 33 286,00 33 
25 42 25 42 
50 50 50 50 
75 58 75 58 

275.00 66 287,00 66 
25 75 25 75 
50 83 50 83 
75 92 75 92 

276.00 92.00 288,00 96,00 
25 08   
50 16   
75 25   

277.00 33   
25 42   
50 50   
75 58   

278.00 66   
25 75   
50 83   
75 92   

279.00 93.00   
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Sportszövetségi, tagszövetségi, egyesületi kiállítás feltételei 
Sportkategória kétévi eredmények alapján  

Kategória 
 

Távolság (km) 
 

Verseny
ek 

száma 

Indított 
galambok 

száma 

Indult 
versenyzı 

tagok 

Összes 
díjkm. 

 

Díjlista 
% 
 

A 
 

100-400 km 
 

10 
 

250 
 

20 
 

1.500 
 

 

B 
 

300-600 km 
 

8 
 

250 
 

20 
 

2.800 
 

 

C 
 

500 km fölött 
 

6 
 

150 
 

20 
 

3.300 
 

20 
 

D 
 

100-400 km 
300-600 km 
500 km fölött 

        3-5 
11    2-6 
        1-3 

250 
250 
150 

20 
20 
20 

 
3.500 

 

E 700 km fölött 4 (2 év) 250 50   

 

Nevezés 1 év értékeléséhez 

Kategória 
 

Távolság 
(km) 

 

Versen
yek 

száma 

Indított 
galambok 

száma 

Indult 
versenyzı 

tagok 

Összes 
díj km 

 

Díjlista 
% 

 

F 
fiatalok 

100 km 
felett 

3 
 

250 
 

20 
 

300 
 

G 
egyévesek 

100 km 
felett 

5 
 

250 
 

20 
 

500 
 

H 
öregek 

300 km 
felett 

6 
 

250 
 

20 
 

1800 
 

20 
 

 
Standard kategória  

Összkilométer / díj - 70% - 30 % 

 

HÍMEK TOJÓK 

Galambok 

legkisebb száma 

 

A résztvevı 

galambtenyé

sztık 

legkisebb 

száma 

Min. 

versenytá

v 

versenyen

ként 

Díjlista 

 

két év két év 

150 20 100 km 1/5 2500 KM 2000 KM 

 

Életteljesítmény: 15,000 km felett 2010-ben legalább egy helyezés 
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