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Fiatal galambok 
Derby versenye

- Az adott évi Derby - Olimpiai láb-
gyűrűvel gyűrűzött fiatal galambok ré-
szére rendezett verseny, ahol a legrövi-
debb versenyző dúc távolsága minimum 
300 km lehet, 50 versenyző, 1000 fiatal 
galamb részvételével minden év szep-
temberének 3. vagy 4. hétvégéjén. Az 
induló létszámba valamennyi versenyző 
galamb beleszámít. 

Díjazás bruttó: 1.000.000.-
- A versenylista sebesség alapján ké-

szül az egyéni értékelésben, a csapat 
értékelés koefficiens összehasonlítással 
történik. (k=elért helyezés x 1000 / indí-
tott galamblétszám)

- Az egyéni sorrend a Tagszövetségi 
értékelésből, a Derby csapatot a verseny-
ző egyes csapat első két derbygyűrűs ga-
lambja alkotja.

- Derby gyűrűs galambok részére a 
Tagszövetségek 2012-ik évi Derby gyű-
rű vásárlásának arányában kapják meg 
a díjazásra fordítható bruttó 1.000.000.- 
díjat, amelyből minimum az 1-5 helye-
zett galambokat, illetve a első csapatot 
díjazni kell.

Díjátadás: A tagszövetségi díjkiosztó 
ünnepségeken.

Egyéves Derby verseny
2012. június utolsó hétvégéjén (06.30 

– 07.01.) rendezett középtávú verseny, 
amely az éves Tagszövetségi verseny-
program része. Az induló létszámba va-
lamennyi versenyző galamb beleszámít, 
értékelés minimum 50 fő versenyző 1000 
induló galambja után történik. Csak egy-
éves Derby – Olimpiai gyűrűs galambot 
értékelünk ezen a versenyen.

Az értékelést a Tagszövetségi verse-
nyek alapján végezzük.

Díjazás bruttó: 1.000.000 Ft
- A versenylista sebesség alapján készül.
- Az egyéni, valamint a csapat értéke-

lés koefficiens összehasonlítással törté-
nik. (k=elért helyezés x 1000 / indított 
galamblétszám)

- A versenylistán szereplő bármelyik 
nevezett derby - olimpiai gyűrűs verseny-
galamb megnyerheti a Derby versenyt.

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

- Derby gyűrűs galambok részére a Tag-
szövetségek 2011-ik évi Derby gyűrű vásár-
lásának arányában kapják meg a díjazásra 
fordítható bruttó 1.000.000.- díjat, amelyből 
minimum az 1-5 helyezett galambokat, il-
letve a első csapatot díjazni kell.

Díjátadás: A tagszövetségi díjkiosztó 
ünnepségeken.

Kállay Ferenc 
Derby verseny

- A részvétel feltétele, hogy a galam-
bok derby gyűrűvel rendelkezzenek.

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

- Az induló létszámba a nem derby 
gyűrűs galambok is beszámítanak, mini-
mum 50 fő 800 galamb részvétele szük-
séges.

- Az egyéni valamint a csapat értéke-
lés koefficiens összehasonlítással tör-
ténik (k=elért helyezés x 800 / indított 
galamblétszám).

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

Időpont: 2012. július 07-08-án rende-
zett Nemzeti Hosszútávú versenyek érté-
keléséből

Díjazás: Egyéni és csapat serleg díjazás 
– minimum 1-2-3 helyezés, de legalább 
800 darab induló létszámonként 5-5 darab 
serleg. Kevesebb induló létszám esetén a 
díjazás %-os arányban csökken.

Országos egyéni 
1. hely:  30.000.-
2. hely:  25.000.-
3. hely:  25.000.-
4. hely:  20.000.-
5. hely:  20.000.-
6-20.hely:  10.000.-

Országos csapat
1. hely:  50.000.-
2. hely:  30.000.-
3. hely:  30.000.-
4. hely:  20.000.-
5. hely:  20.000.-
6-20. hely:  10.000.-
Díjátadás: Az országos kiállításon és a 

zóna díjkiosztó ünnepségeken.

A Kolumbia Tagszövetség eladásra kí-
nálja a képeken látható, jó állapotú kon-
ténerét. 
Mérete 600 x 240 x 220 cm. 
A 2100-2400 férőhelyes, középfolyosós 
kialakítású felépítményben itatók, víztar-
tály és világítás is van.

Ára: 70 + 70 ketreccel 1,15 M Ft. 
További információk: 06 30/927-9855, 
vagy janoskol@t-online.hu

Derby versenyek – 2012.
A Magyar Derby versenyeket Magyarországon szeretnénk a legrangosabb postagalamb versenyek közé emelni.
A lovas világból ismert Derby versenyekhez hasonlóan a fiatalok, egy éves - kettő és több éves galambok részére szeretnénk a 

jövőben Derby versenyeket kiírni derbygyűrűs galambok részére.
A nagyobb pénzdíjak mellett nemzeti elismerést, rangot kívánunk biztosítani. A Derby gyűrűk mellett az Olimpiai nemzeti 

színű gyűrűk részvételi és versenyzési lehetőségét a Derby versenyeken engedélyezzük.
Újszerű 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 különböző 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 elérő postagalamb 
tenyésztő az úgynevezett „HÁRMAS KORONA” díjat nyeri el a koefficiensek alapján – bruttó 100.000 Ft díjazással. A Derby 
versenyek csak egynapos versenyek lehetnek.


