
Magyarország Bajnoka címet lehet el-
nyerni:

 - Rövidtávú
 - Középtávú
 - Hosszútávú
	 -	fiatalok	versenyén

Általános szabályok a Magyar Postaga-
lamb Sportszövetségben, tagszövetségeiben 
és tagegyesületeiben

- Magyarországon egyéni- és csapatverse-
nyeket rendezünk. Egy csapat 10 galambból 
áll az idős és 20 galambból a fiatal galambok 
versenyén

- Szövetségi szervezésű versenyeken 
(Nemzeti Bajnokság, Magyar Kupa, Emlék-
versenyek) a csapatbajnokságban minden 
tenyésztő csak az első (1.) csapatával vehet 
rész. Tagszövetségi és egyesületi versenyeken 
a rendező szervezet döntésétől függően egy 
tenyésztő több csapattal is versenyezhet. 

- Versenyprogramok leadási határideje és 
nevezés a Nemzeti Bajnokságba, a Magyar 
Kupába a tagszövetségek részéről: minden 
év március 01. a főversenyekre és július 30. a 
fiatal versenyekre, az októberi - novemberi ta-
nácskozáson elfogadott hosszútávú versenyek 
figyelembe vételével.

- Alapnevezések leadási határideje a tag-
szövetségekben: március 31.

- A lista 20% vagy 33%
- A versenyeken minden tagszövetség min-

den tagja és galambja részt vehet, amennyiben 
versenyengedélyt váltott (pártoló tag verseny-
zése)

- A versenyengedélyeket a Magyar Posta-
galamb Sportszövetség rögzíti, nyilvántartja, 
engedélyezi az eredményszámolást

- Fiatal galambok versenyengedély intézé-
sének és befizetésének határideje az első ver-
senyt megelőző hétvége.

- Aki legalább egy csapattal versenyzett a fő 
versenyeken, annak nem kell a fiatalok verse-
nyére új versenyengedélyt váltani. Mindenki 
csak saját tulajdonú galambbal versenyezhet. 
Idegen galamb versenyeztetése illetve az ez-
zel járó visszaélés a versenyző az egész éves 
eredménye, az egyesület azon versenyeinek 
ahol az idegen galamb is versenyzett törlésé-
vel járhat, a fegyelmi vizsgálat utáni indoklás-
sal és szankcióval.

- Minden eredményszámolás csak a Szövet-
ség hivatalos eredményszámoló programjával 
végezhető

- Feleresztési helyszíneknek javasoljuk a 
Kárpát medence, Cseh medence területeit és 
a Duna völgye feleresztési helyeit.

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

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

és használhatók fel.
- A galambok szállítása, a felügyeleti, szer-

vezési tevékenység tagszövetségi szervezés-
ben, az eredmények értékelése, a díjazás szö-
vetségi szervezésben történik

- A versenyszabályzattól, a verseny kiírás-
tól 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 ver-
senyen elért eredmények egységes értékelési 
módszer segítségével vannak összehasonlít-
va. 

- Közös versenyről, közös listát lehet készí-
teni a résztvevők közös megegyezésével, de a 
kiírásnak megfelelően önmagában is készül-
het a tagszövetségnek listája, és a jobbik ered-
mény számít a nemzeti értékelésnél.

- A rövid-, közép-, hosszútávú versenye-
ken a km határokon belül maximum egy-egy 
út két kategóriában is számolható a verseny-
programban, ezek tagszövetségi szinten is 
megrendezhetők, az utakat a nemzeti verse-
nyek értékeléséhez és a tagszövetségi értéke-
lésekhez is felhasználjuk

- Nemzeti verseny esetén az elnökség beso-
rolhatja a tagszövetséget már kialakult közös-
ségek versenyeihez

- A központi gyűjtések, gyűjtőhelyeken kí-
vül minden tagegyesületben a kötelező ver-
senyzői létszám minimum 7 fő 14 éven felüli 
versenyző állandó jelenléte a versenyre gyűj-
téskor, óraindításkor, órabontáskor (család-
tagok, versenyző párosok!) is kötelező.

- A versenyengedélyek befizetési határideje 
minden év április 15-ig történik. 1 csapat 2000 
Ft., minden 10 db feletti galamb versenyenge-
délye 50 Ft/db. A fiatal galambok versenyen-
gedélye 1000 Ft/ versenyző tag ha nem vett 
részt a főprogramban, a 20-as csapaton felüli 
fiatal galambok versenyengedélye 25 Ft/db. A 
versenyengedélyt nem váltott tenyésztők és 
galambjai eredményét töröljük, az egyesületi, 
tagszövetségi listákat újra kell számolni.

- Fiatal galambok részére a versenyeket au-
gusztus – szeptember – október hónapokban 
kell megrendezni

- Magyarországon külföldi gyűrűs galam-
bok a tulajdon igazolással versenyezhetnek, 
de kiállításokon nem képviselhetik Magyar-
országot.

- A nemzeti színű olimpiai gyűrűs galam-
bok részére 2012-ben a klasszikus olimpia 
alkalmából kiemelt díjazású versenyeket ren-
dezünk. Ezeken kívül valamennyi Magyar-
országi hivatalos versenyen a nemzeti színű 
gyűrűk részt vehetnek. A klasszikus olimpiák 
ciklusai során, ezek a kiemelt díjazású verse-
nyek megismételhetőek.

- Hosszútávú és maraton versenyeken az 
élgalambokat a tagszövetségek versenybizott-

ságainak 1 órán belül jelenteni kell.
- A pénzdíjas versenyek élgalambjait 30 

percen belül tenyésztőnként jelenteni kell.
- Tenyésztőként csak az első galamb jelen-

tése kötelező. Ennek elmulasztása az első ga-
lamb eredményének törlését vonja maga után. 
Az egyesületek minden tagjának ez kötelező 
az egyesületi VB felé, aki a tagszövetség VB 
elnökének lejelenti. A tagszövetségnek köte-
lező a szövetség felé a továbbjelentés. A Nem-
zeti Versenyek élgalambjait a tagszövetségek 
interneten továbbítják az élgalamb jelentő 
programra.

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

- A GPS rendszer a leakasztható pótkocsik-
ra és utánfutókra is kötelező (értelemszerűen 
a galambszállító felépítményekre, ha külön 
helyről engednek). Ennek hiányában a tagszö-
vetségi versenyeredmény nem hivatalos.

A versenyt követően a gépkocsi tachográf 
másolatát a GPS kinyomtatott adataival (me-
netlevél) együtt kell megőrizni a rendező tag-
szövetségnél és a versenyek végén minden év 
október 1-ig le kell adni a szövetségbe.

- Versenykiírásunk rögzíti: a szándékos 
hibát vétő, tetten ért, jogosulatlan előnyt te-
remtő, élvező, csaláson tetten ért versenyző 
egész éves eredményét meg kell semmisíteni, 
a versenyekről el kell tiltani több évre (akár 
örökre is). A döntést minden esetben határo-
zatba kell foglalni, az érvényes szabályok-
nak megfelelően. Az eljárás lefolytatásáig az 
érintett versenyző, a galambjai és a dúca a 
versenyzés alól felfüggesztésre kerül! Díjait, 
nyereményeit a versenyt rendezőknek köteles 
visszaadni, illetve vissza fizetni.

Nemzeti versenyek és értékelések:
- Egy időben egy helyről rendezett egy-

napos hosszútávú verseny tagszövetségek, 
maraton klubok vagy az országos szövetség 
rendezésében. A rendezők szabadon választ-
hatnak nemzeti, régiós versenyek között, de 
versenyenként csak egyben értékelhetők.

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

illetve Senior tagoknak.
- Zóna, régiós, verseny minimum
Rövidtáv  2000 galamb
Középtáv  2000 galamb
Hosszútáv  2000 galamb
Fiatalok versenye 2000 galamb
- Az eredmények értékeléséhez minimum 2 

tagszövetség részvétele szükséges az összes 
hosszútávú versenyen. A rövidtávú, középtá-
vú és a fiatalok versenyét önállóan is megren-
dezheti a Tagszövetség

- Tagszövetségi bajnokságok a tagszövet-
ség döntése alapján kerülnek meghirdetésre 
és értékelésre valamint díjazásra. A tagszö-
vetségi versenyekből értékelhetők a Nemzeti 
Bajnokságok rövidtávon, középtávon és a fi-
atalok versenyén. A tagszövetségi versenyek 
illeszkedjenek a Magyar Nemzeti Bajnokság 

Magyar Nemzeti Bajnokság 2011 
Elfogadva: 2010. december 14-én

Mottó: „Egy verseny akkor reális, ha az abban résztvevők mind egyforma feltételek mellett 
küzdhetnek a cél eléréséért, őket semmi külső körülmény a másik versenyző kárára nem segíti, 
vagyis ha a résztvevők tisztán saját képességükre vannak utalva.” 

(Horváth János – 1932)



kiírásához valamint az FCI olimpiai kategóri-
áihoz. A tagszövetségi bajnokság hosszútávú 
versenyeit lehetőleg 650 km központi távol-
ságról kell megrendezni!

- A 700 km feletti távolságról rendezett ver-
senyek a Maraton (E) kategóriába tartoznak, 
amelyeket nem javaslunk a tagszövetségek 
versenyprogramjába. A 700 km feletti verse-
nyeket Régiós-Zóna-Nemzeti-Nemzetközi és 
a Maraton klubok szervezésében javasoljuk 
megrendezni a Szövetség koordinálásával.

- Minden tagszövetség köteles 2 egyesü-
letet központi gyűjtőhelynek kijelölni, ahová 
a gyűjtés napján és idejében bárki elviheti a 
galambjait és begyűjtheti (pl. utolsó gyűjtő 
egyesület). A Központi Gyűjtőhelyre a tag-
szövetség köteles kijelölni a gyűjtést végző 
személyeket és a gyűjtés időtartamát, a hét 
versenyző jelenléte a gyűjtés – bontás során 
kötelező. Nemzeti versenyre történő gyűj-
tésen más tagszövetséghez tartozó tagok is 
részt vehetnek. Ha az anyaegyesület verse-
nyez, csak indokolt esetben lehet a központi 
gyűjtőhelyen részt venni a gyűjtés és bontás 
folyamatában.

- Minden tagszövetség vegye figyelembe 
a tagegyesületek, tagok átigazolása esetén a 
Szövetség által kialakított versenyzési hatá-
rokat.

- Régiós-zóna versenyek szervezésekor 
törekedni kell megközelítőleg 100 km-es ver-
senyzői zóna kialakítására. Egy városban, egy 
településen lévő tagok, egyesületek lehetőleg 
együtt, egy helyen gyűjtsenek, versenyezze-
nek.
-	A	magyar	nemzeti	bajnokság	értékelése	

10/3 befutó értékelésével történik. (Fiatal 
galamboknál 20/3 befutó.)
-	A	Magyar	Kupa	értékelése	10/5	befutó	

értékelésével történik.
A Nemzeti Bajnokság és a Magyar Kupa 

díjazása minden évben külön kiírás szerint az 
évi rendes közgyűlésen ismertetve történik. A 
nemzeti bajnokságban a kettős tagok is csak 
egy csapattal vehetnek rész és azt előre meg 
kell jelölni. 

Magyarország Rövidtávú Bajnoka
- Csak éves vagy öregebb galambokkal 

lehet versenyezni, 100-400 km közötti távol-
ságokról rendezett versenyeken. 10/3 befutó 
eredménye számolható

- 5 verseny közül, 4 eredménye számolható, 
a versenyek minimum össztávja 800 km

- Értékelés tagszövetségi vagy régiós ered-
ményekből, koefficiens összehasonlítással

- Minimum 100 versenyző és 2000 galamb 
részvétele szükséges

Díjazás bruttó:
 1 hely  50.000.-
 2 hely  30.000.-
 3 hely  20.000.-

Magyarország Középtávú Bajnoka
- Csak éves vagy öregebb galambokkal 

lehet versenyezni, 300-600 km közötti távol-
ságokról rendezett versenyeken. 10/3 befutó 
eredménye számolható

- 4 verseny közül, 3 eredménye számolható, 
a versenyek minimum össztávja 1200 km

- Értékelés tagszövetségi, régió eredmé-
nyekből, koefficiens összehasonlítással

- Minimum 100 versenyző és 2000 galamb 
részvétele szükséges

Díjazás bruttó:
 1 hely  50.000.-
 2 hely  30.000.-
 3 hely  20.000.-

Magyarország Hosszútávú Bajnoka
- Csak éves vagy öregebb galambokkal le-

het versenyezni, 500 km feletti távolságokról 
rendezett versenyeken. 10/3 befutó eredmé-
nye számolható

- A versenyeken kettő vagy több tagszövet-
ség részvétele szükséges

- Hosszútávú versenyek kötelező időpont-
jai: július 1. hétvége, július 3. hétvége.

- 4 verseny közül, a 3 eredménye számolha-
tó, a versenyek minimum össztávja 1600 km

- Értékelés nemzeti és régió eredmények-
ből, koefficiens összehasonlítással

- Minimum 100 versenyző és 2000 galamb 
részvétele szükséges

Díjazás bruttó:
 1 hely  50.000.-
 2 hely  30.000.-
 3 hely  20.000.-

Magyarország Fiatal galambok Bajnoka
- Csak azévi gyűrűvel gyűrűzött fiatal ga-

lambokkal lehet versenyezni 100 km fölötti 
távolságról rendezett versenyeken

- 5 verseny közül, 3 eredménye számolható, 
a versenyek minimum össztávja 600 km.

- 20/3 befutó eredménye számolható. Ér-
tékelés: tagszövetségi-zóna eredményekből, 
koefficiens összehasonlítással

- Minimum 100 versenyző és 2000 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 a hímek, tojók, 
kategóriájában

- Csak a kategóriánkénti 100 %-os galamb 
eredménye vehető figyelembe (R-5, K-4, H-4 
helyezés)

Díjazás bruttó:
 1 hely  30.000.-
 2 hely  20.000.-
 3 hely  10.000.-

Anker	Alfonz	Bajnokság	
- Anker Alfonz emlékére tagszövetségi baj-

nokság egységes értékelés alapján.
- A tagszövetségi bajnokságból 3 rövid-, 

3 közép-, 3 hosszútávú verseny tízes csapat 
versenye utólagos értékeléssel, egy nevezett 
plusz két befutó galamb (minden úton neve-
zett a versenyjegyzőkönyv első helyére írt ga-
lamb). Átfedés nincs a verseny utak között.

- Értékelés: tagszövetségi eredményekből 
koefficiens összehasonlítással

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 
eredményeiből a 3-3 legeredményesebb 65 év 
feletti illetve 18 év alatti versenyzők részére.

Emlékversenyek
Kállay Ferenc Emlékverseny
- A részvétel feltétele, hogy az egy vagy 

többéves galambok derby gyűrűvel rendel-
kezzenek.

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

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

- A Derby csapat kiszámítása: a két első 
derbygyűrűs galamb koefficiensének összeg-
zéséből történik, a csapatpont összeadása adja 
a nemzeti értékelést.
Időpont:
A július első hétvégéjén rendezett Nemzeti 

Hosszútávú versenyek
Díjazás:
Egyéni és csapat serleg díjazás – minimum 

1-2-3 helyezés, de legalább 1000 darab induló 
létszámonként 10-10 darab serleg.

Országos 
egyéni    csapat
1. hely:30.000.-            1. hely: 50.000.-
2. hely: 20.000.-            2. hely: 30.000.-
3. hely: 15.000.-            3. hely: 20.000.-
Bíró József
- A Magyar Postagalamb Sportszövetség ál-

tal rendezett leghosszabb távú verseny egyéni 
első helyezettje. Díjazás serlegdíjazás.

Katowice Emlékverseny 
A világ postagalambászait érintő legna-

gyobb tragédia történt 2006. január 28-án 
Katowicében a Lengyel Postagalamb Szövet-
ség Nemzeti kiállításán. A kb. 30. 000 m2-es 
csarnokban délelőtt 8-10. 000 látogatója volt 
a kiállításnak, amely estére a tragédia helyszí-
névé változott.

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

A tragédia nyoma soha nem múlik el, akár-
csak az áldozatok hiánya, a szeretett gyermek, 
szülő, házastárs, feleség, férj az áldozatok 
családjaiból.

A Magyar Postagalamb Sportszövetség az 
FCI vezetésével összhangban FCI Emlékver-
senyt szervez Katowice áldozatainak emléké-
re.

Részvételi feltételek:
- A versenyben részt vehet minden olyan 

postagalambász, aki tagja a nemzeti szövet-
ségnek.

Megrendezésre kerül 2 zónában:
I Zóna 350 km-ig
II Zóna 350 km fölötti versenyzőknek.



- Szállítás – a Magyar Postagalamb Sportszövetség szervezésében.
- Csak egyéni eredményeket hirdetünk, a lista 20-33%-os
- Nevezési díj: 500.- Ft/db. Fizetés a bepakolásnál!
- Díjazás: az egyéni lista alapján
 1. díj  30 000 Ft Üdülési Csekk + aranymedál
 2. díj 25 000 Ft Üdülési Csekk + aranymedál
 3. díj  20 000 Ft Üdülési Csekk + aranymedál
      4-20. hely    5 000 Ft Üdülési Csekk
- Minden versenyző az érkezett galambot 30 percen belül a tag-

szövetség VB vezetőjének jelenteni köteles, aki továbbjelenti Molnár 
Mihály és Belák Ottónak. A be nem jelentett élgalambot töröljük a lis-
tából!

Tiszafüred- Kócsújfalu
- A kitelepítettek emlékére a Magyar Postagalamb Sportszövetség 

tagszövetségei részére, tagszövetségenként legalább 100-100 galamb 
részvételével Emlékversenyt hirdet a Kitelepítettek Találkozója alkal-
mából.

- A verseny egyéni verseny, nevezési díj nincs!
Díjazás: egyéni serleg díjazás Tiszafüred város és a Magyar Posta-

galamb Sportszövetség részéről

Névadó emlékversenyek
A	július	első	hétvégi	hosszútávú	nemzeti	versenyekre	hirdetett	

emlékversenyek	 (egyéni	 első	 díj	 mindazon	 versenyzők	 részére,	
akik 100 km-es távolságon belül helyezkednek el a verseny név-
adójának dúcához képest):
Schaub	József	 	 Győr
Dr. Elefánti György Makó
Mikó József  Budapest
Tantó Gusztáv  Keszthely
Szabó Róbert  Salgótarján
Aradi	László	 	 Lőrinci
Dr. Bajusz Árpád Szerencs
Hartmann	István	 Lőrinci
Bíró	Imre	 	 Mezőtúr
Kovács Ferenc  Vác

Díjazás: az egyéni első helyezettek serleg díjazásban részesülnek

Komlódy Ferenc emlékverseny (Szuper Kupa)
- 2 út alapján a tagszövetségek és a szövetség által rendezett nemzeti 

hosszú távú versenyekből kerül értékelésre.
- Létszám alapján 5000 galamb felett nemzeti, 2000-5000 galambig 

Zóna értékelés.
- Dátum: július első és július harmadik hétvégéje
- Feleresztési helyek: Würzburg, Aschaffenburg, Aurach, Cheb, 

Magdeburg, Gardelégen, Perleberg, Witstoch.
- Értékelés:

- a két útról egyéni
- a két útról csapat (egy csapat 10/5 befutóval)
- a két út alapján champion (tojó, hím)
- két út alapján csapat

- Mindenkit 1. csapata alapján értékelünk.
- A sorrendet koefficiens pontozással állapítjuk meg.
- Díjazás bruttó:
A küldött létszám minden megkezdett 1000 galambja után, egyéni-

ben és csapatban 1-1 db serlegdíjazás. Aki országos díjat nyer ugyan-
azért 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.

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 első	5	be-
futó vehető figyelembe. A lista minimum 30 induló versenyző tag, és 
500	galamb esetén vehető figyelembe. 

Korlátozó feltételek
- csak azok az eredmények fogadhatók el melyeknek útjai márc.01-

ig a sportszövetségbe le voltak jelentve illetve az indokolt változtatá-
sok a Versenyszabályzatnak megfelelően kerültek módosításra.

- csak 33 %-on belüli eredmény vehető figyelembe

Rövidtávú verseny:
Négy olyan verseny jelölhető meg, melyek 100 és 400 kilométer kö-

zötti távúak és minimum 30 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 kö-

zötti távúak és minimum 30 tenyésztő 500 galambja vesz részt rajta. 
Ezekből értékelésre kerül három olyan verseny eredménye, melyek 
össztávja legalább 1200 km. Az értékelés maximum 3x5 (15) helyezés 
alapján történik.

Hosszútávú verseny:
Négy olyan verseny jelölhető, melyek 500 kilométer fölötti távúak 

és minimum 30 tenyésztő 500 galambja vesz részt rajta. Ezekből ér-
tékelésre kerül három olyan verseny melyek össztávja legalább 1600 
km. Az értékelés maximum 3x5 /15/ helyezés alapján történik.

Magyar Kupa Ász galambok
Minden fenti kategóriában Magyar Kupa Ász galamb értékelésre 

kerül sor.  (R-4, K-4, H-4 helyezés)

Magyar	Kupa	Legjobb	dúcverseny
A Magyar Kupa versenyek bármely kategóriájában benevező te-

nyésztőnek lehetősége van legjobb dúcverseny értékelésben részt ven-
ni.

A legjobb dúcverseny értékelésének szabályai: 
A rövid,- közép,- és hosszú távra benevezett versenyek közül a ver-

senyző számára legkedvezőbb 5 versenyút eredménye kerül értéke-
lésre, olyan megkötéssel, hogy a kiválasztott versenyek össztávolsága 
minimálisan 1800 kilométer és egy verseny minimum 600 kilométer 
feletti legyen. 

10 galambos csapatból az összes helyezett galamb ászpont össze-
adásával kell kiszámítani.

Díjazás:
Kategóriánként az első 10 serlegdíjazásban részesül. A legjobb dúc-

verseny győztese bruttó 50.000 Ft nyereményt kap.

Magyarország	Élversenyzője	Jubileumi	Kupa
A tagszövetség főprogramjában lévő és a Magyar Kupa nevezésében 

szereplő rövid-, közép- és hosszútávú utakból kell számítani. Minden 
versenyző legjobb útjai kerülnek kiválasztásra. A versenyutaknál egy 
utat két kategóriába nem lehet számítani. Egy hosszú út minimum a 
nemzeti verseny útjaiból kerüljön ki. 1 rövid-, 3 közép-, 2 hosszútávú 
verseny 33%-os díjlistáján 10-es csapatból 5-ös befutó a tagszövetségi 
eredmények alapján. 

Pontozás:
Első galamb 100 pont, a díjlistán utolsó helyezett galamb 40 pont. 

Magyarország élversenyzője címet a mindenkori Tagszövetségi szám 
alapján pl. 2010-ben az első 28 tenyésztő nyeri el. Őket a szövetség az 
Országos Kiállítás gálaestjén külön köszönti. Az első helyezett bruttó 



50.000.- bruttó nyereményben részesül.
Magyarország Élgalambásza
Az Anker Alfonz Bajnokságba kiválasztott 

versenyek közül 3 rövid, 3 közép, 3 hosszú 
tagszövetségi versenyút 10-es csapat galamb-
jainak 1%-on belüli eredményei összehason-
lítása.

Díjazás: serleg díjazás

A	Lista
- A Tagszövetségek által készített ered-

ménylista, mely 33%-os a hitelesítés után 
kerül szövetségi feldolgozásra. Ezt követően 
minden tagszövetség Versenybizottsága elekt-
ronikus úton megkapja saját tagjainak ver-
senyadatait, amely az eredmény igazolására 
felhasználható.

Fontos tudnivalók, a szállítmány doku-
mentumai

- Galambok oltását igazoló benevezés (má-
solat)

- Hatósági állatorvosi igazolás

- Úti terv
- Rakományjegyzék
- Nyilatkozat
- Gépkocsi fertőtlenítés elvégzése, igazo-

lása
- 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!

- A versenyek hivatalos dokumentumait az 
illetékes bizottság két évig köteles megőrizni.

- Felhívom valamennyi versenyszervező, 
rendező a versenyre postagalambokat szállító, 
kiállítást rendező tagszövetség vezetésének 
figyelmét az 1998-ik évi XXVIII. törvény Az 
állatok védelméről és kíméletéről és az ehhez 
kapcsolódó kormányrendeletekben, FVM 
rendeletekben foglaltak figyelembe vételére.

A maraton klub és a pannon maraton klub 
versenyei javasoljuk, hogy legyenek nyílt ver-
senyek a Magyar Postagalamb Sportszövetség 
tagjai számára – központi gyűjtőhelyekkel. 
A környező országok számára legyen nyílt 
nemzetközi verseny, így a Szlovák – Szerb – 
Román – Horvát – Szlovén – Bosnyák posta-
galambászok is részt vehetnek ezeken a ver-
senyeken.

A közép európai postagalambász szövetség 
2011. évben közös hosszútávú versenyeket 
tervez Oostende-ből és Brüsszelből az idő-
pontjait később jelölik ki. A Magyar Postaga-
lamb Sportszövetség július 4-ik hétvégéjére 1 
napos országos hosszútávú versenyt tervez. 
Lehetséges feleresztési helyek: Magdeburg, 
Gardelégen vagy Würzburg feleresztési 
helyekről. A részletes kiírás a közgyűlésig is-
mertetve lesz.


