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Magyar Nemzeti Bajnokság 2012 - tervezet 09.20/1 
Magyarország Nemzeti 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 15 galambból áll az idıs és a fiatal galambok versenye 
- Szövetségi szervezéső versenyeken (Nemzeti Bajnokság, Magyar Kupa) a csapatbajnokságban minden tenyésztı csak az elsı (1.) csapatával 

vehet rész. Tagszövetségi és egyesületi versenyeken a rendezı szervezet döntésétıl függıen egy tenyésztı több csapattal is versenyezhet.  

- Versenyprogramok leadási határideje és nevezés a Nemzeti Bajnokságba, a Magyar Kupába a tagszövetségek részérıl: minden év március 
01. a fıversenyekre és július 30. a fiatal versenyekre, az októberi - novemberi tanácskozáson elfogadott hosszútávú versenyek figyelembe 

vételével. 
- Alapnevezések leadási határideje a tagszövetségekben: március 31. 

- A lista 20% 
- A versenyeken minden tagszövetség minden tagja és galambja részt vehet, amennyiben versenyengedélyt váltott (pártoló tag versenyzése) 

- A versenyengedélyeket a Magyar Postagalamb Sportszövetség rögzíti, nyilvántartja, engedélyezi az eredményszámolást 
- Fiatal galambok versenyengedély intézésének és befizetésének határideje az elsı versenyt megelızı hétvége. 

- 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 a versenyzı az egész éves eredménye, az 

egyesület azon versenyeinek ahol az idegen galamb is versenyzett törlésével járhat, a fegyelmi vizsgálat utáni indoklással és szankcióval. 
- Minden eredményszámolás csak a Szövetség hivatalos eredményszámoló programjával végezhetı 

- Feleresztési helyszíneknek javasoljuk a Kárpát medence, Cseh medence területeit és a Duna völgye feleresztési helyeit. 
- A tagszövetségek versenyprogram tervezeteit az SVB jóváhagyásával visszaküldi és iktatja a Szövetségben 

- Kiállítási km-ek csak a Szövetség által engedélyezett hivatalos versenyekrıl győjthetık és használhatók fel. 
- 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, zónákban és minden közösen rendezett versenyen elért eredmények egységes értékelési módszer 

segítségével vannak összehasonlítva.  
- Közös versenyrıl, közös listát lehet készíteni a résztvevık közös megegyezésével, de a kiírásnak megfelelıen önmagában is készülhet a 

tagszövetségnek listája, és a jobbik eredmény számít a nemzeti értékelésnél. 
- A rövid-, közép-, hosszútávú versenyeken a km határokon belül maximum egy-egy út két kategóriában is számolható a versenyprogramban, 

ezek tagszövetségi szinten is megrendezhetık, az utakat a nemzeti versenyek értékeléséhez és a tagszövetségi értékelésekhez is felhasználjuk 
- Nemzeti verseny esetén az elnökség besorolhatja a tagszövetséget már kialakult közösségek versenyeihez 

- A központi győjtések, győjtıhelyeken kívül minden tagegyesületben a kötelezı versenyzıi létszám minimum 7 fı 14 éven felüli versenyzı 
állandó jelenléte a versenyre győjtéskor, óraindításkor, órabontáskor (családtagok, versenyzı párosok!) is kötelezı. 

- A versenyengedélyek befizetési határideje minden év április 15-ig történik. 1 csapat 2000 Ft., minden 15 db feletti galamb versenyengedélye 
50 Ft/db. A fiatal galambok versenyengedélye 1000 Ft/ versenyzı tag ha nem vett részt a fıprogramban, a 15-ös csapaton felüli fiatal galambok 

versenyengedélye 25 Ft/db. A versenyengedélyt nem váltott tenyésztık és galambjai eredményét töröljük. 
- Fiatal galambok részére a versenyeket augusztus – szeptember – október hónapokban kell megrendezni 

- Magyarországon külföldi győrős galambok a tulajdon igazolással versenyezhetnek, de kiállításokon nem képviselhetik Magyarországot. 
- A nemzeti színő olimpiai győrős galambok részére 2012-ben a klasszikus olimpia alkalmából kiemelt díjazású versenyeket rendezünk. 

Ezeken kívül valamennyi Magyarországi hivatalos versenyen a nemzeti színő győrők részt vehetnek. A klasszikus olimpiák ciklusai során, ezek 
a kiemelt díjazású versenyek megismételhetıek. 

- Hosszútávú és maraton versenyeken az élgalambokat a tagszövetségek versenybizottságainak 1 órán belül jelenteni kell. 
- A pénzdíjas versenyek élgalambjait 30 percen belül tenyésztınként 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. 

- A GPS rendszer a leakasztható pótkocsikra és utánfutókra is kötelezı (értelemszerően a galambszállító felépítményekre, ha külön helyrıl 
engednek). 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 és a versenyek végén minden év október 1-ig le kell adni a szövetségbe. 
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- Versenykiírásunk rögzíti: 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. A döntést minden esetben határozatba kell foglalni, az érvényes szabályoknak 

megfelelıen. Az eljárás lefolytatásáig az érintett versenyzı, a galambjai és a dúca a versenyzés alól felfüggesztésre kerül! Díjait, nyereményeit a 
versenyt rendezıknek köteles visszaadni, illetve vissza fizetni. 

 

Nemzeti versenyek és értékelések: 
- Egy idıben egy helyrıl rendezett egynapos hosszútávú verseny tagszövetségek, maraton klubok vagy az országos szövetség rendezésében. A 

rendezık szabadon választhatnak nemzeti, régiós versenyek között, de versenyenként csak egyben értékelhetık. 

- Min. 5000 galamb részvételével 
- Külön nemzeti értékelése legyen a Junior illetve Senior tagoknak. 

- Zóna, régiós, verseny minimum 
Rövidtáv   50 fı 750 galamb 

Középtáv   50 fı 750  galamb 
Hosszútáv   50 fı 750  galamb 

Fiatalok versenye  50 fı 750  galamb 
- Tagszövetségi bajnokságok a tagszövetség döntése alapján kerülnek meghirdetésre és értékelésre valamint díjazásra. A tagszövetségi 

versenyekbıl értékelhetık a Nemzeti Bajnokságok rövidtávon, középtávon, hosszútávon és a fiatalok versenyén. A tagszövetségi versenyek 
illeszkedjenek a Magyar Nemzeti Bajnokság kiírásához valamint az FCI olimpiai kategóriáihoz. 

- 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-Nemzetközi és a 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 győjtıhelyek listáját a versenyprogramokkal együtt kell leadni március 01-ig. 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 Tagszövetség valamennyi győjtıhelyét és 

győjtési idıpontját a versenyengedélyekkel együtt le kell adni a szövetségbe. 
- Minden tagszövetség vegye figyelembe a tagegyesületek, tagok átigazolása esetén a Szövetség által kialakított versenyzési határokat. 

- Régiós-zóna versenyek szervezésekor törekedni kell a lehetı legkisebb versenyzıi zóna kialakítására. Egy városban, egy településen lévı 
tagok, egyesületek lehetıleg együtt, egy helyen győjtsenek, versenyezzenek. A Régión-Zónán belül élı versenyzık a nemzeti versenyeken közös 

megegyezéssel együtt versenyezhetnek. 

- A Magyar Nemzeti Bajnokság értékelése 15/3 befutó értékelésével történik. 
- A Magyar Kupa értékelése 15/5 befutó értékelésével történik 
A Nemzeti Bajnokság és a Magyar Kupa díjazása minden évben külön kiírás szerint az évi rendes közgyőlésen ismertetve történik. A Nemzeti 

Bajnokságban a kettıs tagok is csak egy csapattal vehetnek rész és azt elıre meg kell jelölni.  
 

Magyarország Nemzeti Rövidtávú Bajnoka 
- 100-400 km közötti távolságokról rendezett versenyeken. 15/3 befutó eredménye számolható 

- 5 verseny közül, 4 eredménye számolható, a versenyek minimum össztávja 800 km 
- Értékelés tagszövetségi vagy régiós eredményekbıl, koefficiens összehasonlítással (k=elért helyezés x 1000 / indított galamblétszám) 

- Minimum 50 versenyzı és 750 galamb részvétele szükséges 

Díjazás bruttó: 
 1 hely  50.000.- 
 2 hely  30.000.- 

 3 hely  20.000.- 

 
Magyarország Nemzeti Középtávú Bajnoka 
- 300-600 km közötti távolságokról rendezett versenyeken. 15/3 befutó eredménye számolható 

- 4 verseny közül, 3 eredménye számolható, a versenyek minimum össztávja 1000 km 
- Értékelés tagszövetségi, régió eredményekbıl, koefficiens összehasonlítással (k=elért helyezés x 1000 / indított galamblétszám) 

- Minimum 50 versenyzı és 750 galamb részvétele szükséges 

Díjazás bruttó: 
 1 hely  50.000.- 
 2 hely  30.000.- 

 3 hely  20.000.- 
 

Magyarország Nemzeti Hosszútávú Bajnoka 
- 500 km feletti távolságokról rendezett versenyeken. 15/3 befutó eredménye számolható 
- Hosszútávú versenyek kötelezı idıpontjai: július 2. hétvége (július 07-08.) és, július 4. hétvége (július 21-22.). 
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- 4 verseny közül, a 3 eredménye számolható, a versenyek minimum össztávja 1600 km (a 3 versenybe július 2 hétvégéje kötelezıen 
beleszámít) 

- Értékelés nemzeti és régió eredményekbıl, koefficiens összehasonlítással (k=elért helyezés x 1000 / indított galamblétszám) 
- Minimum 50 versenyzı és 750 galamb részvétele szükséges 

Díjazás bruttó: 
 1 hely  50.000.- 

 2 hely  30.000.- 
 3 hely  20.000.- 

 

Magyarország Nemzeti Fiatal galambok Bajnoka 
- Csak azévi győrővel győrőzött fiatal galambokkal lehet versenyezni 100 km fölötti távolságról rendezett versenyeken 
- 5 verseny közül, 3 eredménye számolható, a versenyek minimum össztávja 600 km. 

- 15/3 befutó eredménye számolható. Értékelés: tagszövetségi-zóna eredményekbıl, koefficiens összehasonlítással (k=elért helyezés x 1000 / 
indított galamblétszám) 

- Minimum 50 versenyzı és 750 galamb részvétele szükséges 

Díjazás bruttó: 
 1 hely  50.000.- 
 2 hely  30.000.- 

 3 hely  20.000.- 
 

Magyarország Ászgalambja 
- Minden fenti kategóriában és a csapaton kívül helyezett galambok eredménye alapján ászgalamb értékelésre kerül sor 

- Összesítésben külön-külön  
1 éves hím-tojó,  

2 éves hím tojó,  
3 éves hím-tojó,  

4 éves hím-tojó,  
5 éves hím-tojó 

6 éves és öregebb hím-tojó 
- Csak a kategóriánkénti 100 %-os galamb eredménye vehetı figyelembe (R-5, K-4, H-4 helyezés) 

Díjazás bruttó: 
 1 hely  15.000.- 

 2 hely  10.000.- 
 3 hely  5.000.- 

 

Anker Alfonz Bajnokság  
- Anker Alfonz emlékére tagszövetségi bajnokság egységes értékelés alapján. 
- A tagszövetségi bajnokságból 3 rövid-, 3 közép-, 3 hosszútávú versenyek csapat versenye, utólagosan nevezett 5 galamb eredményeinek 

értékelésével. Átfedés nincs a verseny utak között. 
- Értékelés: tagszövetségi eredményekbıl koefficiens összehasonlítással (k=elért helyezés x 1000 / indított galamblétszám). Az értékelést a 

tenyésztı végzi el, az egyesületben igazoltatja és küldi be a Sportszövetségbe minden év augusztus 15-ig. 

Díjazás bruttó: 
 1 hely  50.000.- 
 2 hely  30.000.- 

 3 hely  20.000.- 
 4 hely  10.000.- 

 5 hely  10.000.- 
 

Senior – Junior Kupa: 
Külön nemzeti értékelése legyen a Magyar rövid-, közép-, hosszútávú és fiatalok bajnoki eredményeibıl a 3-3 legeredményesebb 65 év feletti 

illetve 18 év alatti versenyzık részére. 
 

Emlékversenyek 
Bíró József 
- A Magyar Postagalamb Sportszövetség által rendezett leghosszabb távú verseny egyéni elsı helyezettje. Díjazás serlegdíjazás. 

 

Tiszafüred- Kócsújfalu (Kitelepítettek emlékversenye) 
- A kitelepítettek emlékére a Magyar Postagalamb Sportszövetség tagszövetségei részére, tagszövetségenként legalább 100-100 galamb 

részvételével Emlékversenyt hirdet a Kitelepítettek Találkozója alkalmából. 
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- A verseny egyéni verseny, nevezési díj nincs! 
Díjazás: egyéni serleg díjazás Tiszafüred város és a Magyar Postagalamb Sportszövetség részérıl 

 

Névadó emlékversenyek 
A július elsı hétvégi 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  Gyır 
Dr. Elefánti György Makó 
Mikó József  Budapest 
Tantó Gusztáv  Keszthely 
Szabó Róbert  Salgótarján 
Aradi László  Lırinci 
Dr. Bajusz Árpád Szerencs 
Hartmann István Lırinci 
Bíró Imre  Mezıtúr 
Kovács Ferenc  Vác 
Guzmics Tibor  Budapest 
Várszegi Béla  Budapest 
 

Díjazás: az egyéni elsı helyezettek serleg díjazásban részesülnek 

 
Pálmai Gábor Emlékserleg 
Az aktuális Olimpián a legjobb eredményt elért magyar postagalamb díja 2 évente az Olimpiák után kerül kiosztásra. 
 

Komlódy Ferenc emlékverseny (Szuper Kupa) 
- 2 út alapján a tagszövetségek és a szövetség által rendezett nemzeti hosszú távú versenyekbıl kerül értékelésre. 

- Létszám alapján 5000 galamb felett nemzeti, 2000-5000 galambig Zóna értékelés, 2000 galamb alatt tagszövetségi értékelés. 
- Zóna határok 500-700 km és 700 km feletti dúcok együttes versenyzése, a tagszövetségek részérıl elıre egyeztetve és megállapodással 

rögzítve. 
- Dátum: július második (július 7-8.) és július negyedik (július 21-22.) hétvégéje 

- Feleresztési helyek: Würzburg, Aschaffenburg, Aurach, Cheb, Magdeburg, Gardelégen, Perleberg, Witstoch, Lipcse, Liberec. 

- Értékelés: 
- a két útról egyéni 
- a két útról csapat (egy csapat 15/5 befutóval) 

- a két út alapján champion (tojó, hím) 
- két út alapján csapat 

- Mindenkit 1. csapata alapján értékelünk. 
- A sorrendet koefficiens pontozással állapítjuk meg (k=elért helyezés x 1000 / indított galamblétszám). 

- Díjazás bruttó: 
A küldött létszám minden megkezdett 1000 galambja után, egyéniben és csapatban 1-1 db serlegdíjazás. Aki országos díjat nyer ugyanazért az 

eredményért a zóna díjat nem kapja meg még egyszer. 

Csapat: 
 1 hely  50.000.- 
 2 hely  30.000.- 

 3 hely  20.000.- 
 4 hely  20.000.- 

 5. hely  20.000.- 

Champion hím – tojó: 
 1 hely  20.000.- 
 2 hely  15.000.- 

 3 hely  10.000.- 
 

- A tagszövetségek szervezésében benevezési díj nincs, a szövetségi szállítással galambonként külön kell a részvételi költséget fizetni. 
 

Díjátadás: Az országos kiállításon és a zóna díjkiosztó rendezvényeken. 
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Magyar Kupa 
Általános szabályok 
Csak a tagszövetségekben, 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 750 galamb esetén vehetı figyelembe.  

Értékelés a 20%-os díjlistán a 15-ös csapatból 5-ös befutó tagszövetségi eredmények alapján (6x5 helyezés – 1 rövid, 3 közép, 2 hosszú) 
történik. A Tagszövetség fı programjában lejövı és a nemzeti bajnokság nevezésében szereplı rövid-, közép-, hosszútávú utakból kell 

számítani. Minden versenyzı legjobb útjai kerülnek kiválasztásra. A versenyutaknál egy utat két kategóriában nem lehet számítani. 
 

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

Versenyszabályzatnak megfelelıen kerültek módosításra. 
- csak 20 %-on belüli eredmény vehetı figyelembe 

 

Pontozás: 
Elsı galamb 100 pont a díjlistán utolsó helyezett galamb 40 pont. Magyar Kupa gyıztese címet a Tagszövetségek száma alapján adjuk ki. 

Például 2012-ben az elsı 28 versenyzı nyeri el. 

 

Díjazás: 
A magyar Kupa elsı helyezettje bruttó: 50.000 nyereményben részesül. A többi helyezett (1-28) serleg díjazásban részesül. 
 

Rövidtávú verseny: 
Egy olyan verseny jelölhetı meg amely 100-400 km közötti távú. 

Középtávú verseny: 
Három olyan verseny jelölhetı meg, amelyek 300-600 kilométer közötti távú. 

Hosszútávú verseny: 
Kettı olyan verseny jelölhetı meg, amely 500 kilométer fölötti távú. 

 
 

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 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. 

 
Postagalambok versenyre történı győjtését 30 fok Celsius feletti hımérsékleten megtiltjuk. A szállító jármővek telitettsége nem haladhatja 

meg a szabályzat szerint létszámot. A szállítójármővekben kötelezı biztosítani a szellızı rendszereket, ventillátorokat (klíma), az oxigén 
ellátottságot maximálisan biztosítani kell. 

A maraton klub és a pannon maraton klub versenyei javasoljuk, hogy legyenek nyílt versenyek a Magyar Postagalamb Sportszövetség tagjai 
számára – központi győjtıhelyekkel. A környezı országok számára legyen nyílt nemzetközi verseny, így a Szlovák – Szerb – Román – Horvát – 

Szlovén – Bosnyák postagalambászok is részt vehetnek ezeken a versenyeken. 
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A Magyar galambászok hétvégéje - Országos Versenyek – tervezet 

 
A Magyar Postagalamb Sportszövetség július utolsó hétvégéjére (2012. július 28. szombat) egynapos Országos hosszútávú versenyt 

hirdet BERLIN feleresztéssel Magyarországon két régióban. Az összesített lista mellett külön értékeljük a Derby győrős galambokat. Ezen a 
hétvégén csak az országos verseny kiírásához igazodva lehet hivatalos Tagszövetségi vagy maraton versenyt rendezni. 

 

Berlin - I. Régió - (a régi I. zóna, II zóna, III. zóna) 

II. Régió - (a régi IV. zóna illetve V. zóna) 
A versenyben részt vehet minden olyan postagalambász, aki tagja a nemzeti szövetségnek. A versenyen Tagszövetségi szervezésben is részt 

vehetnek a szövetség tagjai. Egyéni és csapat (5 küldött 3 befutó) eredményeket hirdetünk, a lista 20%-os. 

Nevezési díj: 500.-/darab Szövetségi szállítással, és 100.-/darab Tagszövetségi szállítással. A versenyen csak elıre nevezéssel lehet részt 

venni. A nevezéssel egyidıben a részvételi díjat be kell fizetni a győjtést megelızı 10-ik napig.  

Díjazás:  
Egyéni listák alapján minimális induló 1000-1000 galamb esetén a két régióban külön-külön díjazva. 
Egyéni díjazás: Derby díjazás:   Csapat díjazás 
1. hely 30.000.- 1. hely 25.000.- 1. hely:  30.000.- 
2. hely 25.000.- 2. hely: 20.000.- 2. hely:  20.000.- 

3. hely 20.000.- 3. hely: 15.000.- 3. hely:  10.000.- 
4-10. hely 10.000.- 4. hely: 10.000.- 4. hely:  10.000.- 

  5. hely: 10.000.- 5. hely:  10.000.- 

Kevesebb induló létszám esetén a díjazás %-os arányban csökken.  

Minden versenyzı az érkezett galambot 30 percen belül a tagszövetségi VB-nek jelenteni köteles, aki továbbjelenti Belák Ottónak és Molnár Mihálynak. A 
fentieknek be nem jelentett élgalambot töröljük a listákból. 

 
Díjátadás: Az országos kiállításon és a zóna díjkiosztó ünnepségeken. 

 
Részvételi feltételek: 
1. A versenyen részt vehet minden olyan postagalambász, aki tagja a Magyar Postagalamb Sportszövetségnek, és nincs eltiltva a 

versenyzéstıl, nem folyik ellene fegyelmi eljárás, érvényes versenyengedélye van saját maga és galambjai részére. 
2. A galambok győjtése a Szövetség által kijelölt győjtıhelyeken történik, a versenyszabályoknak megfelelıen. (200 db feletti elınevezésnél 

új győjtıhelyet lehet kialakítani, ezt elıre kérjük jelezni.) 
 

Központi győjtési helyek, idıpontok: 2012. 07.26. csütörtök 
A győjtıhelyeken az elektromos rendszerek begyőjtı egységeirıl a versenyzık gondoskodnak.  

Berlin 
Hatvan, Rákóczi u. 83 9-11 óra 

Bp. Népstadion 10-13 óra 
Esztergom C06 Klubháza 10-12 óra 

Székesfehérvár, Kertalja köz 4/a 14-15 óra 
Tatabánya, Galambfalu 14-15 óra 

Gyırszentiván, Mőv ház, Déryné u. 50.  16-18 óra 

 
Miskolc, PE-MO Center 7-9 óra 
Nyíregyháza, Tiszavasvári 54 7-9 óra 

Debrecen, Nagy Mihály kert 30. F05 győjtıhely 8-10 óra 
Tiszafüred, Szılısi út 14. 9-10 óra 

Hódmezıvásárhely, U-01 győjtıhely 8-9 óra 
Kecskemét, Úrihegy 129. A csárdával szemben 9-11 óra 

Rákóczifalva, Sportpálya 10-11 óra 
Cegléd, Mővelıdési ház 12-14 óra 

 
A versenyekrıl bıvebb információt a Magyar Postagalamb Sportszövetségben kérhet,  

Pethı Attila Fıtitkár: 06-1/342-4522; 70/311-2875 
Belák Ottó SVB Elnök: 30/935-4580 

Molnár Mihály Alelnök: 20/547-0242 

Minden első galambot telefonon kötelező jelenteni a versenyszabályzatnak megfelelően. 
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Katowice - 2012. július 28. szombat - tervezet 
A világ postagalambászait érintı legnagyobb tragédia történt 2006. január 28-án Katowicében a lengyel postagalamb szövetség Nemzeti 

kiállításán. 
Ma már tudjuk - 65 ember veszítette életét, közöttük 1 német, 1 belga, 1 holland, 1 magyar, 2 szlovák, 3 cseh, és 56 lengyel állampolgár. 

A Magyar Postagalamb Sportszövetség az FCI vezetésével összhangban FCI Emlékversenyt szervez Katowice áldozatainak emlékére. 

Részvételi feltételek: 
1. A versenyen részt vehet minden olyan postagalambász, aki tagja a Magyar Postagalamb Sportszövetségnek, és nincs eltiltva a 

versenyzéstıl, nem folyik ellene fegyelmi eljárás, érvényes versenyengedélye van saját maga és galambjai részére. 

2. A galambok győjtése a Szövetség által kijelölt győjtıhelyeken történik,. 

 
Központi győjtési helyek, idıpontok:  
A győjtıhelyeken az elektromos rendszerek begyőjtı egységeirıl a versenyzık gondoskodnak.  

2012. 07.26. csütörtök 
Miskolc, PE-MO Center: 6-9 óráig 

Nyíregyháza, Tiszavasvári 54 6-8 óráig 
Debrecen, Nagy Mihály kert 30. F05 7-9 óráig 

Tiszafüred, Szılısi u. 14. 9-10 óráig 
Hódmezıvásárhely, U-01 győjtıhely 8-9 óráig 

Kecskemét, Úrihegy 129. A csárdával szemben 9-11 óráig 
Hatvan, Rákóczi u. 83 9-11 óráig 

Bp. Népstadion 10-13 óráig 
Tatabánya, Galambfalu 14-15 óráig 

Gyırszentiván, Mőv.ház Déryné u. 50 16-18 óráig 
3. Szállítás - a magyar Postagalamb Sportszövetség szervezésében. 

4. Egyéni és csapat eredményeket hirdetünk, (5 küldött 3 befutó alapján 2 zónában: I. Zóna 300 km-ig, II. Zóna 300 km felett)) a lista 20%-os.  
5. Nevezési díj: 400.- Ft/db. Fizetés a bepakolásnál! 

6. Díjazás: a 20%-os lista alapján, minimális induló létszám 2000 db galamb, kevesebb induló létszám esetén a díjazás %-os arányban 
csökken. 

Egyéni díjazás 2 zónában: 
1. díj  20.000 Ft Üdülési Csekk 

2. díj   15 000 Ft Üdülési Csekk 
3. díj  10 000 Ft Üdülési Csekk 

4-10. díj Serleg díjazás 

Csapat díjazás 2 zónában: 
1. díj:  30.000.- 
2. díj:  20.000.- 

3. díj:  10.000.- 

Minden első galambot telefonon kötelező jelenteni a versenyszabályzatnak megfelelően. 

 

Díjátadás: Az országos zóna díjátadó ünnepségeken. 
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Olimpiai gyűrűs versenyek – 2012. (tervezet) 
A Magyar Postagalamb Sportszövetség megalakulásának 130. évfordulója és a Londoni XXX. Nyári Olimpiai játékok tiszteletére olimpiai – nemzetiszínő 

győrővel felgyőrőzött postagalamb versenyeket hirdetünk az alábbi formában: 
 

1., Két éves galambok versenye, 2012. július 21. (szombat) Nemzeti bajnokság hosszútávú versenye 

A nemzeti versenyt Berlin feleresztési helyrıl rendezzük, 2 zónában: 
 1. zóna: 740 km és az alatti postagalambdúcok 

 2. zóna: 740 km feletti postagalambdúcok 
Résztvevık: – valamennyi versenyengedéllyel rendelkezı postagalambász részt vehet a versenyen,  

– a nemzeti színő győrős galambok pénzdíjas versenyen vesznek részt. 

Díjazás bruttó: 
Az olimpiai győrős galambok részére a zónánkénti létszám alapján kettéosztott 5 millió forint 

 I. zóna:   II.zóna: 
 1. hely    400.000,- + serleg      1. hely    400.000,- + serleg 
 2. hely 200.000,- 2. hely 200.000,- 

 3. hely 100.000,- 3. hely 100.000,- 
 4-20. hely 40.000,- 4-20. hely 40.000,- 

 21-130. hely 10.000,- 21-130. hely 10.000,- 
A versenylista sebesség alapján készül. 
Csak egyéni értékelés van! 

Díjátadás: Az országos kiállításon és az országos zóna díjkiosztó ünnepségeken. 
 
 

2., Egy éves olimpiai győrős galambok versenye, 2012. július 22. (vasárnap) – Poznan – 2 zónában: 
 1. zóna: 613 km és az alatti postagalambdúcok 

 2. zóna: 613 km feletti postagalambdúcok 
Résztvevık: – valamennyi versenyengedéllyel rendelkezı postagalambász részt vehet a versenyen,  

– a nemzeti színő győrős galambok pénzdíjas versenyen vesznek részt. 

Díjazás bruttó: 
Az olimpiai győrős galambok részére a zónánkénti létszám alapján kettéosztott 5 millió forint 

I. zóna:   II.zóna: 
 1. hely    400.000,- + serleg      1. hely    400.000,- + serleg 
 2. hely 200.000,- 2. hely 200.000,- 

 3. hely 100.000,- 3. hely 100.000,- 
 4-20. hely 40.000,- 4-20. hely 40.000,- 

 21-130. hely 10.000,- 21-130. hely 10.000,- 
A versenylista sebesség alapján készül. 

Csak egyéni értékelés van! 
Díjátadás: Az országos kiállításon és az országos zóna díjkiosztó ünnepségeken. 
 

3., Fiatal olimpiai győrős galambok versenye, 2012. szeptember 22., vagy szeptember 29. idıpontokban rendezett Tagszövetségi fiatal 

galambok versenye. 
A legrövidebb versenyzıi dúc távolsága minimum 300 km kell, hogy legyen.  

A versenylista sebesség alapján készül. 
Csak egyéni értékelés van. 

Díjazás bruttó: 
Az olimpiai győrős galambok részére a Tagszövetségek a 2012-ik évi olimpiai győrők vásárlásának arányában kapják meg a díjazásra 

fordítható 5.000.000.- díjat amelybıl minimum az elsı 1-10 helyezett galambokat díjazni kell. 
Díjátadás: Az országos kiállításon és az országos zóna díjkiosztó ünnepségeken. 

 
A Berlini és Poznani verseny győjtése és szállítása kijelölt központi győjtıhelyeken a Magyar Postagalamb Sportszövetség szervezésében 

történik. Startfelelıst a szövetség biztosít. 

A fiatal olimpiai gyűrűs galambok versenyeit a tagszövetségek szervezik. 



9 

 

Derby versenyek – 2012. (tervezet) 
 

A Magyar Derby versenyeket Magyarországon szeretnénk a legrangosabb postagalamb versenyek közé emelni. 
A lovas világból ismert Derby versenyekhez hasonlóan a fiatalok, egy éves - kettı és több éves galambok részére szeretnénk a jövıben Derby 

versenyeket kiírni derbygyőrős galambok részére. 
A nagyobb pénzdíjak mellett nemzeti elismerést, rangot kívánunk biztosítani. A Derby győrők mellett az Olimpiai nemzeti színő győrők 

részvételi és versenyzési lehetıségét a Derby versenyeken engedélyezzük. 
Újszerő versenyeket kívánunk elindítani postagalambászoknak a postagalambsportért. 

A Derby versenyek egyéni versenyek, de csapat értékelést is hirdetünk versenyenként és összesítésben is. 
A Derby versenyeknek legyen hagyománya postagalambjaink gyorsasága, a versenyek különlegessége kiemelt státusza. A Derby versenyek 

egyszeri megmérettetésre szolgálnak a három különbözı évjáratokban. 
A Derby versenyekkel olyan sorozatot szeretnénk elindítani, mint a legjobb fiatal, a legjobb egyéves, a legjobb kétéves, vagy több éves 

versenygalambok, a három kiírású Derby versenyen évente a legjobb egyéni eredményeket elérı postagalamb tenyésztı az úgynevezett 

„HÁRMAS KORONA” díjat nyeri el a koefficiensek alapján – bruttó 100.000 Ft díjazással. A Derby versenyek csak egynapos versenyek 

lehetnek. 
 

Fiatal galambok Derby versenye 
- Az adott évi Derby - Olimpiai lábgyőrővel győrőzött fiatal galambok részére rendezett verseny, ahol a legrövidebb versenyzı dúc távolsága 

minimum 300 km lehet, 50 versenyzı, 750 fiatal galamb részvételével minden év szeptemberének 4. hétvégéjén. Az induló létszámba 
valamennyi versenyzı galamb beleszámít.  

Díjazás bruttó: 1.000.000.- 
- A versenylista sebesség alapján készül, de az egyéni és a csapat értékelés koefficiens összehasonlítással történik. (k=elért helyezés x 1000 / 

indított galamblétszám) 
- Az egyéni Tagszövetségi értékelés, a Derby csapatot a versenyzı csapat elsı két derbygyőrős galambja alkotja. 

- Derby győrős galambok részére a Tagszövetségek 2012-ik évi Derby győrő vásárlásának arányában kapják meg a díjazásra fordítható bruttó 
1.000.000.- díjat, amelybıl minimum az 1-10 helyezett galambokat, illetve a elsı csapatot díjazni kell. 

Díjátadás: A tagszövetségi díjkiosztó ünnepségeken. 
 

 

Egyéves Derby verseny 
2012. június utolsó hétvégéjén (szombat, vasárnap) rendezett középtávú verseny, amely az éves Tagszövetségi versenyprogram része. Az 

induló létszámba valamennyi versenyzı galamb beleszámít, értékelés minimum 50 fı versenyzı 750 induló galambja után történik. Csak 
egyéves Derby – Olimpiai győrős galambot értékelünk ezen a versenyen. 

Az értékelést a Tagszövetségi versenyek alapján végezzük. 
Díjazás bruttó: 1.000.000 Ft 
- A versenylista sebesség alapján készül. 
- Az egyéni, valamint a csapat értékelés koefficiens összehasonlítással történik. (k=elért helyezés x 1000 / indított galamblétszám) 

- A versenylistán szereplı bármelyik csapat-, vagy egyéb nevezett versenygalamb megnyerheti a Derby versenyt. 
- A versenylista sebesség alapján készül, de az egyéni és a csapat értékelés koefficiens összehasonlítással történik.  

- Az egyéni Tagszövetségi értékelés, a Derby csapatot a versenyzı csapat elsı két derbygyőrős galambja alkotja. 
- Derby győrős galambok részére a Tagszövetségek 2011-ik évi Derby győrő vásárlásának arányában kapják meg a díjazásra fordítható bruttó 

1.000.000.- díjat, amelybıl minimum az 1-10 helyezett galambokat, illetve a elsı csapatot díjazni kell. 
Díjátadás: A tagszövetségi díjkiosztó ünnepségeken. 

 
 

Kállay Ferenc Derby verseny 
- A részvétel feltétele, hogy a galambok derby győrővel rendelkezzenek. 
- A verseny értékelése egyéni és csapat derby díjak, a nemzeti hosszútávú versenyekbıl számolhatók. 

- Az induló létszámba a nem derby győrős galambok is beszámítanak, minimum 50 fı 750 galamb részvétele szükséges. 
- Az egyéni valamint a csapat értékelés koefficiens összehasonlítással történik (k=elért helyezés x 1000 / indított galamblétszám). 

- A Derby csapat kiszámítása: a két elsı derbygyőrős galamb koefficiensének összegzésébıl történik, a csapatpont összeadása adja a nemzeti 
értékelést. 

Idıpont: 
2012. július 08-án rendezett Nemzeti Hosszútávú versenyek értékelésébıl 

Díjazás: 
Egyéni és csapat serleg díjazás – minimum 1-2-3 helyezés, de legalább 750 darab induló létszámonként 7-7 darab serleg. Kevesebb induló 

létszám esetén a díjazás %-os arányban csökken. 
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Országos egyéni     csapat 
1. hely: 30.000.-         1. hely: 50.000.- 

2. hely: 25.000.-    2. hely: 30.000.- 
3. hely: 25.000.-   3. hely: 30.000.- 

4. hely: 20.000.-   4. hely: 20.000.- 
5. hely: 20.000.-   5. hely: 20.000.- 

6-10.hely: 15.000.-              6-20. hely: 10.000.- 

11-20 hely. 10.000.- 

Díjátadás: Az országos kiállításon és a zóna díjkiosztó ünnepségeken. 
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London – Berlin – 2012. Olimpiai verseny 
A XXX. Nyári Olimpiai Játékok Londonban kitőnı alkalmat ad a Világ postagalambsportjának, az FCI-nek a postagalambsport 

megismertetésére, népszerősítésére, a figyelem felkeltésére. 
Az FCI Sportbizottsága – egyeztetve a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, a Londoni Olimpia rendezıivel, az Angol Királyi Postagalamb 

Szövetséggel az olimpia megnyitóján július 27-én (± 1-2 nap) olimpiai postagalamb versenyt rendez a klasszikus egyéni sportágak versenyeihez 
hasonlóan – pl. atlétika, futószámai – 100 m – 200 m – 400 m – 800 m - … vagy az úszás, kajak-kenu, … 

Versenytávok:  
London és Berlin feleresztéssel. 
A kategóriában (100-400 km),  

B kategóriában (300-600 km),  

C kategóriában (500-700 km),  

E kategóriában (700 km fölött)  

„Ultra Maraton” távon – 1000 km fölött  
A versenyben részt vehet minden olyan postagalambász, aki tagja a nemzeti szövetségnek. A versenyen csak egyéni versenyt hirdetünk, a lista 

20%-os. 
FCI oklevél és serleg díjazás 1000 galambonként 10-10 db galambot értékelve. 

Nevezési díj:  London 1500 Ft/db, Berlin 1000Ft/db 

Díjazás: 
1. A nemzetközi verseny díjkiosztója 2013-ban a Szlovákiai Nyitrai Olimpián lesz megtartva (serleg, oklevél, érem). 

2. A nemzeti díjkiosztó az 57-ig Országos Kiállításon lesz kiosztva. 

Berlinbıl 2 Zónában hirdetünk versenyt. 
I Zóna: 740 km és az alatti postagalamb dúcok. 
II. Zóna 740 km feletti postagalamb dúcok. 

A verseny tervezet idıpontja  
2012. július 28. London 

2012. július 28. Berlin. 

Repülés a londoni égen (Tervezet) 
Az FCI ezúton meghívja a sporttársakat a 2012-es Londoni Olimpiai Galambversenyre 

Az FCI 2012 júniusában, az Olimpia megnyitójának napján, Londonban rendezi meg az Olimpiai Versenyt. Ekkor várhatóan több mint 20 

Európai ország galambjai versenyeznek Európában egy napon - egy helyrıl. Ez az elsı alkalom, hogy az FCI az Olimpiai Játékokkal egy idıben 
és azonos helyszínen rendez egy Olimpiához kötıdı postagalambversenyt. Világszerte minden galambász számára fontos, hogy részt vegyen 

egy ilyen rendezvényen vagy galambjával, vagy szimbolikusan más országbéli galambokkal. Azonban a galambsport sajátosságai miatt 
postagalambokkal gyakorlatilag csak európai sporttársak vehetnek részt ezen a versenyen. 

A postagalambsport egy nemzetközi sport. Az FCI a világ összes galambászának szervezete jelenleg 56 regisztrált tagország van. Az FCI 
szándéka és kötelessége, hogy segítse a világ galambászait, hogy részt vehessenek ezen az Olimpiai Versenyen. Az FCI a következı tervezetet 

javasolja, hogy lehetıvé tegye minden FCI tagországbéli sporttárs részvételét a világ minden tájáról a 2012-es Londoni Olimpiai 
Galambversenyen. 

1. Fogadó dúcok és galambok összegyőjtése 
Az FCI felkéri azon európai dúcokat és a sporttársakat, akiknek módjukban áll galambot küldeni a 2012-es Olimpiai Galambversenyre, hogy 

ajánljanak fel versenyzı galambokat olyan sporttársaknak akiknek nincs lehetıségük az Olimpiáról galambokat versenyeztetni. Minden dúc 
legalább egy csapatot küldjön (5 galamb), és garantálja, hogy a galambok részt vesznek a 2012-es Olimpiai Galambversenyen. A nevezési díjat 

(15 euro/db) a versenyezni szándékozó FCI tagországbéli sporttárs fizeti ki. 
2. A verseny területén kívül esı FCI tagországok versenyezni szándékozó sporttársak jelentkezésének elfogadása. Európai dúcokkal közösen 

való versenyzés megszervezése az Európai tenyésztık felajánlásai alapján. 
3. Az FCI fogadja a verseny területén kívül esı galambászokat a 2012-es Londoni Olimpiai Galambversenyre, és közösen versenyzı tagországokkal segíti 

a kapcsolatteremtést az európai fogadó dúcokkal, így versenyzıtársakként indulhatnak, fıleg az A-B-C kategóriás versenyeken!. 
4. Berlini Olimpiai Verseny 

5. Díjazás: Az Olimpiai Verseny emlékeként az FCI érmet, plakettet és oklevelet készít minden résztvevınek, versenyzı dúcoknak. Az FCI 
„Barátság” kitőzıt és oklevelet fog adni minden európai fogadó dúcnak és a verseny területén kívüli de együtt versenyzı sporttársnak. 

Az FCI serleget és oklevelet készít minden ország 1-3 helyezést elért legjobbjainak. 
6. Szponzorok felkérése 

Mivel ez egy igen költséges tevékenység, és az FCI, mint non-profit szervezet, nem tudja egyedül állni a költségeket, felkéri a galambászattal 
foglalkozó cégeket és sporttársakat, hogy szponzorálják a rendezvényt, az országonkénti és nemzetközi díjazást. 

7. Az FCI meghívja a fogadó dúcokat, a területen kívüli versenyzıket és a szponzorokat a 2013. januári szlovákiai FCI Olimpiára (Nyitra), 
ahol az olimpiai Versenyek díjkiosztóját fogjuk megtartani. 

8. Az Olimpiai Verseny és a közös versenyzési lehetőségek kitűnő alkalmat teremthetnek Országok és postagalambászok baráti kapcsolatainak 

kiépítésére, egymás megismerésére, a postagalambsportról szóló jövőtervezésre. 

 


