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Magyar Nemzeti Bajnokság 2012
Magyarország Nemzeti Bajnoka címet 

lehet elnyerni:
 - Rövidtávú
 - Középtávú
 - Hosszútávú
	 -	fiatalok	versenyén

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

tagszövetségek, maraton klubok vagy az or-
szágos szövetség rendezésében. A rendezők 
szabadon választhatnak nemzeti, régiós ver-
senyek között, de versenyenként csak egyben 
értékelhetők.

- Létszám alapján 5000 galamb felett kü-
lön nemzeti, 800-5000 galambig külön Zóna 
értékelés (minden 1000 db után 1 serleg).

- Külön nemzeti csapat értékelést végzünk 
a Junior illetve Senior tagoknak.

- Tagszövetségi bajnokságok a tagszövet-
ség döntése alapján kerülnek meghirdetésre 
és értékelésre valamint díjazásra. A tagszö-
vetségi versenyekből értékelhetők a Nemzeti 
Bajnokságok rövidtávon, középtávon, hosz-
szútávon és a fiatalok versenyén a létszám 
feltételek megléte esetén. A tagszövetségi 
versenyek illeszkedjenek a Magyar Nemzeti 
Bajnokság kiírásához valamint az FCI olim-
piai kategóriáihoz.

- 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 minimum 
2-3 egyesületet központi gyűjtőhelynek ki-
jelölni és kihirdetni, ahová a gyűjtés napján 
és idejében bárki elviheti a galambjait és 
begyűjtheti (pl. utolsó gyűjtő egyesület). A 
Központi gyűjtőhelyek listáját a verseny-
programokkal együtt kell leadni április 30-
ig. A Központi Gyűjtőhelyre a tagszövetség 
köteles kijelölni a gyűjtést végző személye-
ket és a gyűjtés időtartamát, a hét verseny-
ző jelenléte a gyűjtés – bontás során köte-
lező. Nemzeti versenyre történő gyűjtésen 
más tagszövetséghez tartozó tagok is részt 
vehetnek. Ha az anyaegyesület versenyez, 
csak indokolt esetben lehet a központi gyűj-
tőhelyen részt venni a gyűjtés és bontás fo-
lyamatában. 

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

- Régiós-zóna versenyek szervezésekor tö-
rekedni kell a lehető legkedvezőbb verseny-
zői zóna kialakítására. Egy városban, egy 
településen lévő tagok, egyesületek lehetőleg 
együtt, egy helyen gyűjtsenek, versenyezze-
nek. A Régión-Zónán belül élő versenyzők a 
nemzeti versenyeken közös megegyezéssel 
együtt versenyezhetnek.
-	 A	Magyar	Nemzeti	Bajnokság	értéke-

lése 10/3 befutó értékelésével történik az 
idős,	20/3	befutó	a	fiatalok	versenyén.

-	Az	Anker	Alfonz	Bajnokság	 (Magyar	
Kupa értékelése) 10/5 befutó értékelésével 
történik.

- Versenyzői minimum létszámok
rövidtáv - min. 50 fő - 1000 g. részvételével
középtáv - min. 50 fő - 1000 g. részvételével
hosszútáv - min. 50 fő - 800 g. részvételével
fiatalok - min. 50 fő - 1000 g. részvételével
A Nemzeti Bajnokságban és a Magyar Ku-

pában a kettős tagok is csak egy csapattal 
vehetnek rész és azt előre meg kell jelölni. 

Ha nem jelöli meg a csapatot, az anyaegye-
sület eredménye számít.

Magyarország	Nemzeti	Rövidtávú	Bajnoka.
- 100-400 km közötti távolságokról rendezett 

versenyeken. 10/3 befutó eredménye számolható.
- 5 előre megnevezett útból 4 verseny ered-

ménye számolható, a versenyek minimum 
össztávja 800 km.

- Értékelés tagszövetségi vagy régiós eredmé-
nyekből, koefficiens összehasonlítással (k=elért 
helyezés x 1000 / indított galamblétszám).

- Minimum 50 versenyző és 1000 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 ren-

dezett versenyeken. 10/3 befutó eredménye 
számolható.

- 4 előre megnevezett útból 3 verseny ered-
ménye számolható, a versenyek minimum 
össztávja 1000 km.

- Értékelés tagszövetségi, régió ered-
ményekből, koefficiens összehasonlítással 
(k=elért helyezés x 1000 / indított galamb-
létszám).

- Minimum 50 versenyző és 1000 galamb 
részvétele szükséges.

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

Magyarország Nemzeti Hosszútávú Baj-
noka

- 500 km feletti távolságokról rendezett 
versenyeken. 10/3 befutó eredménye számol-
ható.

- Hosszútávú verseny 2 kötelező időpontja: 
július 07-08. és július 21.

- 4 előre megnevezett útból 3 verseny ered-
ménye számolható, a versenyek minimum 
össztávja 1600 km (a 3 versenybe július 2 
hétvégéje kötelezően beleszámít).

- Értékelés nemzeti és régió eredmények-
ből, koefficiens összehasonlítással (k=elért 
helyezés x 1000 / indított galamblétszám).

- Minimum 50 versenyző és 800 galamb 
részvétele szükséges.

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

Magyarország Nemzeti Fiatal galambok 
Bajnoka

- Augusztusi versenykezdés lehetőségével.
- Csak azévi gyűrűvel gyűrűzött fiatal ga-

lambokkal lehet versenyezni minimum 100 
km fölötti távolságról rendezett versenyeken.

- 4 előre megnevezett útból 3 verseny ered-
ménye számolható, a versenyek minimum 
össztávja 600 km.

- 20/3 befutó eredménye számolható. Ér-
tékelés: tagszövetségi-zóna eredményekből, 
koefficiens összehasonlítással (k=elért helye-
zés x 1000 / indított galamblétszám).

- Minimum 50 versenyző és 1000 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 és idősebb hím-tojó, 
- Csak a kategóriánkénti 100 %-os galamb 

eredménye vehető figyelembe.
Díjazás bruttó:
 1 hely  15.000.-
 2 hely  10.000.-
 3 hely  5.000.-

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.

TOP 100 lista
Magyar Nemzeti bajnokságok eredményei 

alapján 2012-ik évtől minden évben össze-
állítjuk a TOP 100-as tenyésztői, verseny-
zői listát a rövid-, közép-, hosszú-, fiatalok 
versenyeredményei alapján és a TOP 20-as 
listát a rövid-, közép-, hosszú-, fiatalok, Ász 
galambok eredményei alapján.

3 év összesítése alapján 2014 év végén Or-
szágos Elit Klub eredményt hirdetünk.

Emlékversenyek
Bíró József
- A Magyar Postagalamb Sportszövetség ál-

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

Tiszafüred-	 Kócsújfalu	 (Kitelepítettek	
emlékversenye)

- A kitelepítettek emlékére a Magyar Pos-
tagalamb Sportszövetség tagszövetségei ré-
szére, tagszövetségenként legalább 100-100 
galamb részvételével Emlékversenyt hirdet a 
Kitelepítettek Találkozója alkalmából.

- A verseny egyéni verseny, nevezési díj nincs!
Díjazás: egyéni serleg díjazás Tiszafüred 

város és a Magyar Postagalamb Sportszövet-
ség részéről



6 2012. január

Névadó emlékversenyek 
(Az elnökség szándéka, hogy tagszövet-

ségenként 1-2 névadó emlékversenyt hir-
dessünk és díjazzunk elhunyt sporttársaink 
emlékére)
A	 július	kettő	hétvégi	hosszútávú	nem-

zeti versenyeire hirdetett emlékversenyek 
(egyéni első díj mindazon versenyzők részé-
re, akik a névadó emlékverseny Tagszövetsé-
gében versenyeznek):
Mikó	József	 Budapest						(01.	Tgsz.)
Guzmics	Tibor	 Budapest						(01.	Tgsz.)
Várszegi	Béla	 Budapest						(02.	Tgsz.)
Kottek	Károly	 Budapest						(03.	Tgsz.)
Dr.	Elefánti	György	Makó												(05.	Tgsz.)
Elek	Imre	 Hmvásárhely	(05.	Tgsz.)
Kovács	Ferenc	 Vác															(06.	Tgsz.)
Aradi	László	 Lőrinci									(07.	Tgsz.)
Hartmann István	Lőrinci									(07.	Tgsz.)
Schaub	József	 Győr													(11.	Tgsz.)
Szabó	László	 Szfehérvár			(13.	Tgsz.)
Tantó	Gusztáv	 Keszthely					(14.	Tgsz.)
Bíró	Imre	 Mezőtúr							(19.	Tgsz.)
Godó	Lajos	 																						(21.	Tgsz.)
Toronyi	András	Nyíregyháza	(22.	Tgsz.)
Szabó	Róbert	 Salgótarján		(23.	Tgsz.)
Dr.	Bajusz	Árpád	 Szerencs							(24.	Tgsz.)
Pakuts	Károly	 Rajka											(25.	Tgsz.)
A	versenyek	értékeléséhez	a	résztvevőknek	

eredményeikkel	egyénileg	jelentkezni	kell.
Minden Tagszövetség névadó emlékverseny-

ét lehet a Szövetségbe jelezni március 1-ig.
Díjazás: az egyéni első 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 csak a tagszövetségek és a szö-
vetség által kijelölt és megrendezett nemzeti 
hosszútávú versenyekből kerül értékelésre.

- Létszám alapján egyéni lista 5000 galamb 
felett kiemelt nemzeti, 2000-5000 galambig 
Zóna értékeléssel, díjazással.

- Legközelebbi versenyző tenyésztő mi-
nimum 600 km feletti feleresztési helyéről 
rendezett verseny eredményei alapján (A 
feltétel nem teljesítése esetén a versenyt nem 
értékeljük.)

- Dátum: július 07-08. és július 21. (július 
2 hétvégéje)

- Értékelés:
- a két útról egyéni
- a két útról csapat (egy csapat 10/5 befu-

tóval)
- a két út alapján champion (tojó, hím)
- két út alapján csapat
- Mindenkit 1. csapata alapján értékelünk.
- A sorrendet koefficiens pontozással álla-

pítjuk 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.

Összetett csapat:
 1 hely  50.000.-
 2 hely  30.000.-
 3 hely  20.000.-
 4 hely  20.000.-
 5. hely  20.000.-
Összetett champion hím – tojó:
 1 hely  20.000.-
 2 hely  15.000.-
 3 hely  10.000.-

- A tagszövetségek szervezésében benevezé-
si díj nincs, a szövetségi szállítással galambon-
ként külön kell a részvételi költséget fizetni.

Díjátadás: Az országos kiállításon és a 
zóna díjkiosztó rendezvényeken.

Anker	Alfonz	bajnokság	
(Magyar	Kupa)

Általános szabályok
Csak a tagszövetségekben, rendezett ver-

senyen elért eredmények egységes értékelési 
módszer segítségével vannak összehasonlít-
va. Az összehasonlítás a galambok által elért 
helyezések száma, azonosság esetén a koef-
ficiens érték alapján történik. Minden úton 
az első	 5	befutó	vehető figyelembe. A lista 
minimum 50 induló versenyző tag, és 800 
galamb esetén vehető figyelembe. 

Értékelés a 20%-os díjlistán a 10-es csapatból 
5-ös befutó tagszövetségi eredmények alapján 
(9x5 helyezés – 3 rövid, 3 közép, 3 hosszú) tör-
ténik. A Tagszövetség fő programjában jelzett 
és a nemzeti bajnokság nevezésében szereplő 
rövid-, közép-, hosszútávú utakból kell számí-
tani. Minden versenyző legjobb útjai kerülnek 
kiválasztásra. A versenyutaknál egy utat két ka-
tegóriában nem lehet számítani.

Anker Alfonz bajnokság győztese címet a 
Tagszövetségek száma alapján adjuk ki. Pél-
dául 2012-ben az első 28 versenyző nyeri el.

Korlátozó feltételek
- csak azok az eredmények fogadhatók el 

melyeknek útjai március 01-ig a sportszövet-
ségbe le voltak jelentve illetve az indokolt 
változtatások a Versenyszabályzatnak megfe-
lelően kerültek módosításra.

- csak 20 %-on belüli eredmény vehető fi-
gyelembe

Díjazás bruttó:
 1 hely  100.000.-
 2 hely  80.000.-
 3 hely  60.000.-
 4 hely  40.000.-
 5 hely  20.000.-
A többi helyezett (6-28) serleg díjazásban 

részesül.
Csak a Tagszövetségi Bajnokság előre meg-

nevezett útjaiból számolható az eredmény.

Rövidtávú verseny:
Három olyan versenyből számolható, 

amely 100-400 km közötti távú.
Középtávú verseny:
Három olyan versenyből számolható, 

amely 300-600 kilométer közötti távú.
Hosszútávú verseny:
Három olyan versenyből számolható, 

amely 500 kilométer fölötti távú.

Általános szabályok
a Magyar Postagalamb Sportszövetség-

ben,	tagszövetségeiben	és	tagegyesületeiben
- Magyarországon egyéni- és csapatverse-

nyeket rendezünk. Egy csapat 10 galambból 
áll az idős és 20 galambból a fiatal galambok 
versenyein

- Szövetségi szervezésű versenyeken 
(Nemzeti Bajnokság, Anker Alfonz Bajnok-
ság) a csapatbajnokságban minden tenyész-
tő csak az első (1.) csapatával vehet rész. 
Tagszövetségi és egyesületi versenyeken a 
rendező szervezet döntésétől függően egy 
tenyésztő több csapattal is versenyezhet (ma-
ximum 2-3 csapatot javaslok). 

- Versenyprogramok leadási határideje és 
nevezés a Nemzeti Bajnokságba, a Anker 
Alfonz Bajnokságba a tagszövetségek részé-
ről: minden év március 01. a főversenyekre 
és július 30. a fiatal versenyekre, az októ-
beri - novemberi tanácskozáson elfogadott 
hosszútávú versenyek figyelembe vételével. 
Röpcsoportok, zónák, zónaversenyek megál-
lapodási határideje minden év április 01.

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

- A lista 20%
- A versenyeken minden tagszövetség 

minden tagja és galambja részt vehet, ameny-
nyiben versenyengedélyt váltott (pártoló tag 
versenyzése).

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

- Fiatal galambok versenyengedély inté-
zésének és befizetésének határideje az első 
versenyt 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 ezzel 
járó visszaélés a versenyző az egész éves ered-
ményének törlésével járhat, a fegyelmi vizsgá-
lat utáni indoklással és szankcióval.

- Minden eredményszámolás csak a Szö-
vetség hivatalos eredményszámoló program-
jával 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 
engedélyezett hivatalos versenyekről gyűjt-
hetők és használhatók fel (a Szövetségi ered-
ményszámoló programmal számolva).

- A galambok szállítása, a felügyeleti, 
szervezési tevékenység tagszövetségi szerve-
zésben, az eredmények értékelése, a díjazás 
szövetségi szervezésben történik.

- A leadott verseny utaktól csak engedély-
lyel és indokolt esetben lehet eltérni, erre vo-
natkozó 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 (koefficiens). 
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- Közös versenyről, közös listát lehet ké-
szíteni kizárólag a résztvevők közös meg-
egyezésével, de a kiírásnak megfelelően 
önmagában is készülhet a tagszövetségnek 
listája, és a jobbik eredmény számít a nem-
zeti értékelésnél.

- A Nemzeti Bajnokság rövid-, közép-, 
hosszútávú versenyeken a km határokon belül 
maximum egy-egy út két kategóriában is szá-
molható a versenyprogramban, ezek tagszö-
vetségi szinten is megrendezhetők, az utakat a 
nemzeti versenyek értékeléséhez és a tagszö-
vetségi értékelésekhez is felhasználjuk.

- Nemzeti verseny esetén az elnökség az 
érintettekkel való egyeztetéssel besorolhatja 
a tagszövetséget már kialakult közösségek 
versenyeihez.

- A központi gyűjtéseken, gyűjtőhelyeken 
kötelező versenyzői létszám minimum 7 fő 
14 éven felüli versenyző állandó jelenléte a 
versenyre gyűjtéskor, óraindításkor, órabon-
táskor is kötelező (családtagok, versenyző 
párosok egy versenyzőnek számítanak!).

- A versenyengedélyek befizetési határide-
je minden év április 15-ig történik. 1 csapat 
2000 Ft., minden 10 db feletti galamb ver-
senyengedélye 50 Ft/db. A fiatal galambok 
versenyengedélye 1000 Ft/ versenyző tag, ha 
nem vett részt a főprogramban, a 20-as csa-
paton felüli fiatal galambok versenyengedé-
lye 25 Ft/db.

- Fiatal galambok részére a nemzeti baj-
nokság versenyeit augusztus – 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 versenybi-
zottságai felé 1 órán belül jelenteni kell.

- A pénzdíjas versenyek élgalambjait 30 
percen belül tenyésztőnként jelenteni kell a 
tagszövetségi versenybizottságnak, aki to-
vábbítja a kijelölt versenyszervezőknek.

- 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 holtidőben rögzített galambok jelentési 
kötelezettsége a holtidő vége utáni 1 órán be-
lül, a pénzdíjas versenyeknél 30 percen belül 
kötelező.

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

A versenyt követően a GPS kinyomtatott 
adataival (menetlevél) együtt kell két évig 

megőrizni a rendező tagszövetségnél. A GPS 
adatait a szövetség bekérheti verseny közben 
is versenyigazolásként. Ennek hiányában a ver-
seny nem lesz hivatalos. Ha a GPS elromlott azt 
jelezni kell, és a javításáról gondoskodni.

- Versenykiírásunk rögzíti: a szándékos 
hibát vétő és ezzel jogosulatlan előnyt te-
remtő, élvező, csaláson tetten ért versenyző 
egész éves eredményét meg kell semmisíteni, 
a versenyekről azonnal el kell tiltani a vizs-
gálat lefolytatása idejére. A döntést minden 
esetben határozatba kell foglalni, az érvényes 
szabályoknak megfelelően. Az eljárás lefoly-
tatásáig az érintett versenyző, a galambjai és a 
dúca a versenyzés alól felfüggesztésre kerül! 
Díjait, nyereményeit a versenyt rendezőknek 
köteles visszaadni, illetve vissza fizetni.

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 GPS kinyomtatott adataival (menetlevél) 
együtt kell megőrizni a rendező Tagszövet-
ségnél.

- 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 ren-
deletekben foglaltak figyelembe vételére.

- Minden tagszövetségnek javasoljuk a fel-
eresztési helyek csökkentését

- Minden Tagszövetségi, Országos és 
Maraton versenyeken szigorítani kell az el-
lenőrzéseket, elsősorban az egyesületekben 
a starthelyeken és a galambok érkezésekor. 
Ellenőrzési	 útmutatást	 kérünk	 elkészíteni 
az Országos Versenybizottság által – határidő 
április 01.

A szállító járművek telitettsége nem ha-
ladhatja meg a szabályzat szerint létszámot. 
A szállítójárművekben kötelező biztosítani a 
szellőző rendszereket, ventillátorokat (klíma), 
az oxigén ellátottságot maximálisan biztosíta-
ni kell. Hőségriadóban postagalamb versenye-
ket 300 km feletti távról rendezni nem lehet.

A maraton klub és a pannon maraton klub 
versenyei javasoljuk, hogy legyenek nyílt 
versenyek a Magyar Postagalamb Sport-
szövetség tagjai számára – központi gyűj-
tőhelyekkel. A környező országok számára 
legyen nyílt nemzetközi verseny, így a Szlo-
vák – Szerb – Román – Horvát – Szlovén – 
Bosnyák postagalambászok is részt vehetnek 
ezeken a versenyeken.

A	Magyar	galambászok	hét-
végéje - Országos Versenyek
A	Magyar	Postagalamb	Sportszövetség	jú-

lius	utolsó	hétvégéjére	(2012.	július	28.	szom-
bat) egynapos Országos hosszútávú versenyt 
hirdet BERLIN feleresztéssel Magyarországon 
két régióban. Az összesített lista mellett külön 
értékeljük a Derby gyűrűs galambokat. Ezen a 
hétvégén csak országos versenyt lehet rendezni.

Berlin - I Zóna: 740 km és az alatti postaga-
lamb 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.

- 500.-/darab Szövetségi szállítással, és 
100.-/darab Tagszövetségi szállítással. 
-	A	versenyen	csak	előre	nevezéssel	lehet	

részt	venni.	A nevezéssel egy időben a rész-
vételi díjat be kell fizetni a gyűjtést megelőző 
10-ik napig. 

Díjazás: Egyéni listák alapján minimális 
induló 1000-1000 galamb esetén a két régió-
ban	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 Ottó-
nak 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 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.)
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Központi	 gyűjtési	 helyek,	 időpontok:	
2012. 07.26. csütörtök (a gyűjtőhelyeket és 
az időpontokat később közöljük)

A gyűjtőhelyeken az elektromos rendsze-
rek begyűjtő egységeiről a versenyzők gon-
doskodnak. 

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
Minden első galambot telefonon kötelező je-

lenteni a versenyszabályzatnak megfelelően.
 
Katowice	-	2012.	július	28.	

szombat
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 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 Em-
lékversenyt 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 rendsze-

rek begyűjtő egységeiről a versenyzők gon-
doskodnak. 

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. A 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.

London	–	Berlin	–	2012.	
Olimpiai verseny

A XXX. Nyári Olimpiai Játékok London-
ban kitűnő alkalmat ad a Világ postagalamb-
sportjának, az FCI-nek a postagalambsport 
megismertetésére, népszerűsítésére, a figye-
lem felkeltésére.
Az	 FCI	 Sportbizottsága – egyeztetve a 

Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, a Lon-
doni Olimpia rendezőivel, az Angol Királyi 
Postagalamb Szövetséggel az olimpia meg-
nyitójához kötődően július 28-án 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, … - Berlin feleresztéssel, és augusztus 
11-én London feleresztéssel.

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 szövet-
ségnek. A versenyen csak egyéni versenyt 
hirdetünk, a lista 20%-os.

FCI oklevél és serleg díjazás 1000 galam-
bonként 10-10 db galambot értékelve.

Nevezési díj: London 1500 Ft/db, Berlin 
1000Ft/db (Aki a magyar országos berlini 
versenyen is indul, annak csak 500.-)

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.
Berlinből	2	Zónában	hirdetünk	versenyt.
I Zóna: 740 km és az alatti postagalamb dúcok.
II. Zóna 740 km feletti postagalamb dúcok.
A Magyar országos verseny résztvevői kü-

lön jelezzék, ha a Berlini olimpiai versenyen 
is akarnak indulni.
A	verseny	tervezet	időpontja	
2012. július 28. Berlin
2012. augusztus 11. London.

Repülés a londoni égen
Az	FCI	ezúton	meghívja	a	sporttársakat	a	

2012-es	Londoni	Olimpiai	Galambversenyre
Az FCI 2012 júliusában és augusztusában, 

az Olimpia megnyitójának és zárásának napjá-
hoz kötődően, Londonból és Berlinből rendezi 
meg az Olimpiai Versenyt. Ekkor várhatóan 
több mint 20 Európai ország galambjai verse-
nyeznek Európában egy napon - egy helyről. 
Ez az első alkalom, hogy az FCI az Olimpi-
ai Játékokkal egy időben és azonos helyszí-
nen rendez egy Olimpiához kötődő postaga-

lambversenyt. Világszerte minden galambász 
számára fontos, hogy részt vegyen egy ilyen 
rendezvényen vagy galambjával, vagy szimbo-
likusan más országbéli galambokkal. Azonban 
a galambsport sajátosságai miatt postagalamb-
okkal gyakorlatilag csak európai sporttársak 
vehetnek részt ezen a versenyen.

A postagalambsport egy nemzetközi sport. 
Az FCI a világ összes galambászának szer-
vezete 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 kö-
vetkező tervezetet javasolja, hogy lehetővé 
tegye minden FCI tagországbéli sporttárs 
részvételét a világ minden tájáról a 2012-es 
Londoni Olimpiai Galambversenyen.

1. Fogadó dúcok és galambok összegyűjtése
Az FCI felkéri azon európai dúcokat és a 

sporttársakat, akiknek módjukban áll galam-
bot küldeni a 2012-es Olimpiai Galambver-
senyre, hogy ajánljanak fel versenyző ga-
lambokat olyan sporttársaknak akiknek nincs 
lehetőségük az Olimpiáról galambokat ver-
senyeztetni. Minden dúc legalább egy csapa-
tot 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 tagország-
béli sporttárs fizeti ki.

2. A verseny területén kívül eső FCI tag-
országok versenyezni szándékozó sporttár-
sak jelentkezésének elfogadása. Európai 
dúcokkal közösen való versenyzés meg-
szervezése az Európai tenyésztők felaján-
lásai alapján.

3. Az FCI fogadja a verseny területén kívül 
eső galambászokat a 2012-es Londoni Olim-
piai Galambversenyre, és közösen versenyző 
tagországokkal segíti a kapcsolatteremtést az 
európai fogadó dúcokkal, így versenyzőtár-
sakként indulhatnak, főleg az A-B-C kategó-
riás versenyeken!.

4. Berlini Olimpiai Verseny
5. Díjazás: Az Olimpiai Verseny emléke-

ként az FCI érmet, plakettet és oklevelet ké-
szít minden résztvevőnek, versenyző dúcok-
nak. Az FCI „Barátság” kitűzőt és oklevelet 
fog adni minden európai fogadó dúcnak és a 
verseny területén kívüli de együtt versenyző 
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 sport-
társakat, hogy szponzorálják a rendezvényt, 
az országonkénti és nemzetközi díjazást.

7. Az FCI meghívja a fogadó dúcokat, a 
területen kívüli versenyzőket és a szponzoro-
kat a 2013. januári szlovákiai FCI Olimpiára 
(Nyitra), ahol az olimpiai Versenyek díjki-
osztóját fogjuk megtartani.

8. Az Olimpiai Verseny és a közös ver-
senyzési lehetőségek kitűnő alkalmat te-
remthetnek Országok és postagalambászok 
baráti kapcsolatainak kiépítésére, egymás 
megismerésére, a postagalambsportról szóló 
jövőtervezésre.


