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A Magyar galambászok hétvégéje - Országos Versenyek
FCI Nemzetközi és Nemzeti verseny 

A Magyar Postagalamb Sportszövetség jú-
lius utolsó hétvégéjére (2012. július 28. szom-
bat) egynapos Országos hosszútávú versenyt 
hirdet BERLIN feleresztéssel a Nemzetközi 
értékelés 100 km-es Zónák alapján a Nyitrai 
Olimpián lesz díjazva, Magyarországon két ré-
gióban. Az összesített lista mellett külön érté-
keljük a Derby gyűrűs galambokat. Ezen a hét-
végén csak országos versenyt lehet rendezni.

Berlin - I Zóna: 740 km és az alatti posta-
galamb dúcok.

II. Zóna 740 km feletti postagalamb dúcok.
A versenyben részt vehet minden olyan 

postagalambász, aki tagja a nemzeti szövet-
ségnek. A versenyen Tagszövetségi szerve-
zésben is részt vehetnek a szövetség tagjai. 
Egyéni és csapat (5 küldött 3 befutó) eredmé-
nyeket hirdetünk, a lista 20%-os.

Nevezési díj: 
- Minden versenyengedélyt váltott pos-

tagalambász egy darab galambot ingyen 
küldhet a versenyre, de a részvételi szán-
dékát az egyesületek által, összesítve előre 
jelezni kell a gyűjtést megelőző 10. napig.

- 1000.-/darab a Nemzetközi és Nemzeti 
versenyen való részvétel, vagy

- 500.-/darab csak a Nemzeti versenyen 
való részvétel

- A versenyen csak előre nevezéssel lehet 
részt venni. A nevezéssel egy időben a rész-
vételi díjat be kell fi zetni a gyűjtést megelőző 
10-ik napig. 

Díjazás: 
1. Az FCI díjazás a Nyitrai olimpián
2. Nemzeti díjazás egyéni listák alapján 

minimális induló 1000-1000 galamb esetén a 
két régióban külön-külön díjazva.

Egyéni díjazás: Derby díjazás:
1. hely 30.000.- 1. hely 50.000.-
2. hely 25.000.- 2. hely: 40.000.-
3. hely 20.000.- 3. hely: 30.000.-
4. hely 10.000.- 4. hely: 20.000.-
5. hely 10.000.- 5. hely: 20.000.-
Csapat díjazás 6. hely: 10.000.-
1. hely:  30.000.- 7. hely: 10.000.-
2. hely:  20.000.- 8. hely: 10.000.-
3. hely:  10.000.- 9. hely: 10.000.-
4. hely:  10.000.-   10. hely: 10.000.-
5. hely:  10.000.-
Kevesebb induló létszám esetén a díjazás 

%-os arányban csökken, jelentős létszám 
növekedés esetén a díjazás %-os arányban 
növekszik.

Minden versenyző az elsőnek érkezett ga-
lambot 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: 
1. Az FCI díjazás a Nyitrai olimpián
2. Nemzeti díjkiosztó az országos kiállítá-

son és a zóna díjkiosztó ünnepségeken.
Részvételi feltételek:
1. A versenyen részt vehet minden olyan 

postagalambász, aki tagja a Magyar Posta-
galamb Sportszövetségnek, és nincs eltiltva 

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

2. A galambok gyűjtése a Szövetség által 
kijelölt gyűjtőhelyeken történik, a verseny-
szabályoknak megfelelően. (200 db feletti 
előnevezésnél új gyűjtőhelyet lehet kialakíta-
ni, ezt előre kérjük jelezni.)

Gyűjtési helyek, időpontok: 2011. 07.26. 
csütörtök

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
Győrszentiván, Műv 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 gyh. 8-10 óra
Tiszafüred, Szőlősi út 14. 9-10 óra
Hódmezővásárhely, U-01 gyűjtőhely 8-9 óra
Kecskemét, Úrihegy 129. csárdával szemben 9-11 óra
Rákóczifalva, Sportpálya 10-11 óra
Cegléd, Művelődési ház 12-14 óra

A versenyekről bővebb információt a Ma-
gyar Postagalamb Sportszövetségben kérhet, 

Pethő Attila Főtitkár: 
 06-1/342-4522; 70/311-2875
Belák Ottó SVB Elnök: 30/935-4580
Molnár Mihály Alelnök: 20/547-0242

A világ postagalambászait érintő legna-
gyobb tragédia történt 2006. január 28-án 
Katowicében a lengyel postagalamb szövet-
ség Nemzeti kiállításán.

Ma már tudjuk - 65 ember veszítette éle-
tét, közöttük 1 német, 1 belga, 1 holland, 1 
magyar, 2 szlovák, 3 cseh, és 56 lengyel ál-
lampolgár.

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

Részvételi feltételek:
1. A versenyen részt vehet minden olyan 

postagalambász, aki tagja a Magyar Posta-
galamb Sportszövetségnek, és nincs eltiltva 
a versenyzéstől, nem folyik ellene fegyelmi 
eljárás, érvényes versenyengedélye van saját 
maga és galambjai részére.

2. A galambok gyűjtése a Szövetség által 
kijelölt gyűjtőhelyeken történik.

Központi gyűjtési helyek, időpontok: 
A gyűjtőhelyeken az elektromos rendszerek be-

gyűjtő egységeiről a versenyzők 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, Szöllősi u. 14. 9-10 óráig
Hódmezővásárhely, U-01 gyűjtőhely 8-9 óráig
Kecskemét, Úrihegy 129. csárdával szemben 9-11 óráig
Hatvan, Rákóczi u. 83 9-11 óráig
Bp. Népstadion 10-13 óráig
Tatabánya, Galambfalu 14-15 óráig
Győrszentiván, Műv. ház Déryné u. 50 16-18 óráig
3. Szállítás - a magyar Postagalamb Sport-

szövetség szervezésében.
4. Egyéni és csapat eredményeket hirdetünk, 

(Az összes küldött galamb közül egy nevezett 
és 2 befutó alapján 2 zónában: I. Zóna 300 
km-ig, II. Zóna 300 km felett) a lista 20%-os. 

Mindenkinek csak egy csapata lehet. 
5. Nevezési díj: 300.- Ft/db. Fizetés a be-

pakolásnál!
6. Díjazás: a 20%-os lista alapján, mini-

mális induló létszám 1000-1000 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 je-

lenteni a versenyszabályzatnak megfelelően.
Díjátadás: Az országos és zóna díjátadó 

ünnepségeken.

Katowice - 2012. július 28. szombat

Tiszafüred, Kócsújfalu - 2012. augusztus 11.
A kitelepítettek emlékére a Magyar Postagalamb Sportszövetség tag-

szövetségei részére, tagszövetségenként legalább 100-100 galamb rész-
vételével Emlékversenyt hirdet a Kitelepítettek találkozója alkalmából.

A verseny egyéni verseny, nevezési díj nincs! A tagszövetségi lista 20%-os

Start 2012. augusztus 11. 07:00 - Tiszafüred-Kócsújfalu
Díjazás: tagszövetségenként az 1-5 helyezett serleg és oklevél dí-

jazásban részesül!
A legtöbb galambot küldő tagszövetség 30.000 Ft díjazásban részesül.


