
18 2011. július

Egyéves Derby verseny
2011. június 25-26-án rendezett Középtávú verseny, amely az éves verseny-

program része. Az induló létszámba valamennyi versenyző galamb beleszámít, 
értékelés minimum 100 fő versenyző 2000 induló galambja után történik. Csak 
egyéves Derby – Olimpiai gyűrűs galambot értékelünk ezen a versenyen.

Az értékelést a zónák alapján végezzük. A díjakat csak a fenti 
induló létszám feletti versenyeken adjuk ki.

Díjazás bruttó: - A versenylista sebesség alapján készül.
- Az egyéni zóna helyezés, valamint a csapat értékelés koefficiens 

összehasonlítással történik.
- A Derby csapat kiszámítása: a két első derbygyűrűs galamb ko-

efficiensének összegzéséből történik, a csapatpont összeadása adja az 
értékelést.
- A 7 Zóna legjobb    7x I. helyezett galambja 25 000 Ft

  II. helyezett galambja 20 000 Ft
  III. helyezett galambja 10 000 Ft

- A 7 Zóna legjobb csapata: 7x I. helyezett csapat 25 000 Ft
Derby versenyek Zónák - Tagszövetségek besorolása területi illetve 

létszámok alapján.
1. Zóna: 06 – 11 – 12 – 16 – 25 – 29  1089 tag
2. Zóna: 13 – 14 – 20    705 tag
3. Zóna: 01 – 02 – 03 – 17    779 tag
4. Zóna: 07 – 23 – 26 – 28    595 tag
5. Zóna: 08 – 10 – 18 – 22 – 24 – 27   812 tag
6. Zóna: 04 – 09 – 21    572 tag
7. Zóna: 05 – 19     672 tag
Egy-egy Zónán belül a Tagszövetségek, Tagegyesületek önállóan is, 

de társulva is több versenyt rendezhetnek. Ezen versenyek zónán belüli 
összehasonlított eredményei adják a Zóna illetve az országos díjasokat. 

Kállay Ferenc Emlékverseny -
Kettő és többéves galambok Derby versenye

- A részvétel feltétele, hogy a galambok derby gyűrűvel rendelkez-
zenek.

- A verseny értékelése egyéni és csapat derby díjak, a nemzeti 
hosszútávú versenyekből számolhatók.

- Az induló létszámba a nem derby gyűrűs galambok is beszámíta-
nak, minimum 100 fő 2000 galamb részvétele szükséges

- A Derby csapat kiszámítása: a két első derbygyűrűs galamb ko-
efficiensének összegzéséből történik, a csapatpont összeadása adja a 
nemzeti értékelést.

Időpont:
2011. július 02-03-án rendezett Nemzeti Hosszútávú versenyek
Díjazás:
Egyéni és csapat serleg díjazás – minimum 1-2-3 helyezés, de leg-

alább 2000 darab induló létszámonként 10-10 darab serleg. Kevesebb 
induló létszám esetén a díjazás %-os arányban csökken.

Országos egyéni     csapat
1. hely: 30.000.-       5. hely: 20.000.- 1. hely: 50.000.-
2. hely: 25.000.-   6-10.hely: 15.000.- 2. hely: 30.000.-
3. hely: 25.000.- 11-20 hely. 10.000.- 3. hely: 30.000.-
4. hely: 20.000.-    4. hely: 20.000.-

     5. hely: 20.000.-
                6-20. hely: 10.000.-

A díjakat csak az induló létszám feletti versenyeken adjuk ki.

A jövő egy formája - Pénzdíjas Derby versenyek


