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1., Két éves galambok 
versenye, 

2012. július 22. (vasárnap) Olimpiai gyűrűs 
galambok emlékversenye, a 130-ik évforduló 
alkalmából Berlin vagy körzete feleresztési 
helyről rendezzük, 3 zónában:

1. zóna: 680 km és az alatti dúcok
2. zóna: 681-780 km közötti dúcok
3. zóna. 781 km feletti dúcok
Résztvevők:
– valamennyi versenyengedéllyel rendel-

kező postagalambász részt vehet a verse-
nyen, 

– a nemzeti színű gyűrűs galambok önálló 
versenyen vesznek részt.

– Valamennyi Tagszövetség előre jelezze 
a küldési létszámot 10 nappal a gyűjtés előtt 
a Szövetségbe. A gyűjtési útvonalat ennek 
megfelelően fogjuk kialakítani.

Díjazás bruttó:
Az olimpiai gyűrűs galambok részére a 

zónánkénti létszám alapján felosztott 3 millió 
forint

 I. zóna:
 alapdíj  1.000.000.-
1. hely  300.000,- + serleg
2. hely  200.000,- 
3. hely  100.000,- 
4-10. hely   20.000,- 
11-36. hely   10.000,- 
 II. zóna:
 alapdíj  1.000.000.-
1. hely  300.000,- + serleg
2. hely  200.000,- 
3. hely  100.000,- 
4-10. hely   20.000,- 
11-36. hely   10.000,- 
 III. Zóna
 alapdíj  1.000.000.-
1. hely  300.000,- + serleg
2. hely  200.000,-
3. hely  100.000,-
4-10. hely   20.000,-
11-36. hely   10.000,-

Az elküldött létszámok arányában a há-
rom zóna között további 2.000.000.- Ft-ot 
osztunk szét.

A versenylista sebesség alapján készül.
Csak egyéni értékelés van!
A galambot csak a gyűrűkártya szerinti 

tulajdonosa versenyezheti, csak ő nyerheti a 
díjakat.

Díjátadás: Az országos kiállításon és az or-
szágos zóna díjkiosztó ünnepségeken – meg-
hívók alapján.

A díjakat CSAK személyesen lehet átvenni.

2., Egy éves olimpiai gyűrűs 
galambok versenye, 

2012. július 22. (vasárnap) Olimpiai gyűrűs 
galambok emlékversenye, a 130-ik évforduló 
alkalmából – Teplice vagy körzete – 3 zóná-
ban, együtt engedve a versenyző galambokat:

1. zóna: 510 km és az alatti dúcok
2. zóna: 511-620 km közötti dúcok
3. zóna. 621 km feletti dúcok
Résztvevők:
– valamennyi versenyengedéllyel rendel-

kező postagalambász részt vehet a verse-
nyen, 

– a nemzeti színű gyűrűs galambok önálló 
versenyen vesznek részt.

– Valamennyi Tagszövetség előre jelezze 
a küldési létszámot 10 nappal a gyűjtés előtt 
a Szövetségbe. A gyűjtési útvonalat ennek 
megfelelően fogjuk kialakítani.

Díjazás bruttó:
Az olimpiai gyűrűs galambok részére a 

zónánkénti létszám alapján felosztott 3 millió 
forint

 I. zóna:
 alapdíj  1.000.000.-
1. hely  300.000,- + serleg
2. hely  200.000,- 
3. hely  100.000,- 
4-10. hely   20.000,- 
11-36. hely   10.000,- 
 II. zóna:
 alapdíj  1.000.000.-
1. hely  300.000,- + serleg
2. hely  200.000,- 
3. hely  100.000,- 
4-10. hely   20.000,- 
11-36. hely   10.000,- 
 III. Zóna
 alapdíj  1.000.000.-
1. hely  300.000,- + serleg
2. hely  200.000,-
3. hely  100.000,-
4-10. hely   20.000,-
11-36. hely   10.000,-

Az elküldött létszámok arányában a há-
rom zóna között további 2.000.000.- Ft-ot 
osztunk szét.

A versenylista sebesség alapján készül.
Csak egyéni értékelés van!
A galambot csak a gyűrűkártya szerinti 

tulajdonosa versenyezheti, csak ő nyerheti a 
díjakat.

Díjátadás: Az országos kiállításon és az or-
szágos zóna díjkiosztó ünnepségeken – meg-
hívók alapján.

A díjakat CSAK személyesen lehet átvenni.

3., Fiatal olimpiai gyűrűs 
galambok versenye, 

2012. szeptember 23., vagy szeptember 30. 
időpontokban rendezett Tagszövetségi fiatal 
galambok versenye.

A legrövidebb versenyzői dúc távolsága 
minimum 300 km kell, hogy legyen. 

A versenylista sebesség alapján készül.
Csak egyéni értékelés van.
A galambot csak a gyűrűkártya szerinti 

tulajdonosa versenyezheti, csak ő nyerheti a 
díjakat.

Díjazás bruttó:
Az olimpiai gyűrűs galambok részére a 

Tagszövetségek a 2012-ik évi olimpiai gyű-
rűk vásárlásának arányában kapják meg a 
díjazásra fordítható összeget (930Ft/gyűrű) 
amelyből minimum az első 1-10 helyezett 
galambokat díjazni kell.

Díjátadás: Az országos kiállításon és az or-
szágos zóna díjkiosztó ünnepségeken – meg-
hívók alapján.

A díjakat CSAK személyesen lehet átvenni.

A Berlin és Teplice verseny gyűjtése és 
szállítása kijelölt központi gyűjtőhelyeken a 
Magyar Postagalamb Sportszövetség szer-
vezésében történik. Startfelelőst a szövetség 
biztosít.

A fiatal olimpiai gyűrűs galambok verse-
nyeit a tagszövetségek szervezik.

2012-es kelésű fiatalok 
eladók! 

5 x országos mesterver-
senyző állományból!
7 év alatt 80 országos díj 
pl.: 2010 évi hosszútávú 
nemzeti 1. Ász családjá-
ból is!
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Olimpiai gyűrűs versenyek
A Magyar Postagalamb Sportszövetség megalakulásának 130. évfordulója és a Londoni XXX. Nyári Olimpiai 

játékok tiszteletére csak az olimpiai – nemzetiszínű gyűrűvel felgyűrűzött önálló postagalamb versenyeket hirdetünk 
az alábbi formában:


