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2014. évi versenyeink előzetes terve 
 
„Aki nem tud mindent, azért még nem buta, de aki nem akar többet tanulni ehhez, az igen!” 
 
Érdemes újra gondolni a magyar postagalambsport fejlődésének lehetőségeit. 
Kívánatos ezt a Magyarországi társadalmi szervezetekre vonatkozó törvények változtatásai, a Magyar Postagalamb 
Sportszövetség szervezeti felépítés versenyzési lehetőségeink változásai, új elképzeléseink, terveink megvitatása érdekében 
megtenni. 
Először is leszögezhetjük, hogy szervezeti sajátosságainkat, nemzeti hagyományainkat megtartva kívánunk a világhoz hasonló 
értékeléseket, elismeréseket, eredményeket számolni. 
Szükségünk van arra, hogy az általunk produkált versenyeredmény, versenylista, versenyértékelés a világ számára is 
elfogadható, érthető legyen. 
Valahol a nemzetköziség első helyén az Olimpia áll, az olimpiai értékelés szerinti eredményeink, amely igazából az egyén, a 
postagalambász és versenygalambja sikere, de Magyarország elismerése is. 
Magyarország versenyzési értékelési hagyományai a csapatversenyekre, a championságra épülnek. Ezzel nincs is baj, csak a 
csapat kiválasztása okoz, nagyon sok postagalambásznál kisebb-nagyobb nehézséget. 
Ezen a téren változtatni szeretnénk. 
A változás alapgondolata kapcsolódik a versenyengedély váltáshoz.  
 
2014. évtől: 

1. Az eddigieknek megfelelően kell a versenyzőnek versenyengedélyt váltani. – 2000 Ft minden versenyző 
versenyengedélye + 50 Ft minden 10 db fölött benevezett galamb. Aki a főversenyre versenyengedélyt váltott a 
fiatalokra új versenyengedélyt nem kell váltani, csak azoknak, akik a főversenyeken nem versenyeztek. Fiatalok 
versenyengedélye 1000 Ft / versenyző és minden 20 db felett benevezett galamb fölött 25 Ft / db galamb. 

2. A tagszövetségek a rövidtávra, középtávra szervezett versenyeikkel vesznek részt (600 km-ig) a nemzeti 
bajnokságban, neveznek a kiállításokra. A hosszútávra 7-8 zóna postagalambászainak, összefogva és egyeztetve a 
tagszövetségekkel, a Maraton és a Pannon maraton szervezőivel koordinálva a Magyar Postagalamb Sportszövetség 
szervezné és bonyolítaná le a Magyar Postagalamb Sportszövetség által kijelölt feleresztési helyekről 1-2 
tagszövetségi szállító járművel zónánként az 1 napos hosszútávú és maraton versenyeket (600 km fölött). 
Természetesen ezeken a versenynapokon is lehetne Rövid és Középtávú versenyeket rendezni valamennyi 
tagszövetségben. 

3. 1.A versenyekre korlátlan létszámba lehet a benevezett galambokat küldeni, az egyéni helyezésekből utólag lehet 
csapatbajnoki értékelést készíteni a kijelölt utak versenyeredményeiből 

- 5 galambos, 
- 10 galambos a versenykiírásnak megfelelően. 

(Sok versenyző galamb nagyobb listát ad, gazdaságosabb a szállítás.) 
2. 2014-es Magyar Dúcbajnokság 
Megszűnne a csapatbajnokság. 
Mindenki annyi galambot küldhetne, amennyit csak akar. 
Cél: élgalambok tenyésztése, elismerése, az eddigi sok ellenségeskedést kiváltó csapatbajnokság megreformálása. 
Dúcbajnokság számítása: minden megkezdett 5 galamb után 1 galamb eredménye számít (pl. ÁSZ-pont számítással), 
de minimum kettő. Ezek a galambok hozzák a pontokat, mely pontokat el kell osztani a beszámított galambok 
számával. Így minden úton max. 100 pont szerezhető. 
Sokkal szorosabb eredményeket kapunk, nem vesszük el sok ember kedvét a versenyzéstől. Nyerni csak 
élgalambokkal lehet. Nem fordulhat elő, hogy valaki gyengébb eredménnyel, de több helyezéssel nyerjen 
bajnokságot. Áttekinthető, könnyebb ellenőrizni. Nincs ügyeskedés a csapatgalambokkal. 
Gyorsan ki lehet szűrni, hol kell ellenőrizni. Országosan egységesíteni kell. Könnyebb az összehasonlítás. 
Pl.:  
1. tenyésztő. Küldött 96 galambot, így az első 20 galambjának pontszámát kell osztani 20-al. Ez lesz az adott úton a 
pontszáma. 
2. tenyésztő. Küldött 14 galambot, így az első 3 galambjának pontszámát kell osztani 3-al. Ez lesz az adott úton a 
pontszáma. 
3. tenyésztő. küldött 4 galambot, így csak az első galambja számítana, de van a minimális 2, így az első 2 
galambjának pontszámát kell osztani kettővel. Ez lesz az adott úton a pontszáma. 
 
A minimális galambszám ajánlott értéke 2 vagy 3, így egy "csodagalamb" még kevés a bajnokság megnyeréséhez. 
 
A létszámot nem korlátoznánk, így a nagy tenyésztők annyit küldenek, amennyit akarnak, illetve a kis tenyésztők is 
reális eséllyel indulnak a Magyar Bajnokságért. 
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4. Az 1 napos hosszútávú versenyeket amelyek a Magyar Kupa és a Nemzeti Versenyek értékeléshez szükségesek a 
Magyar Postagalamb Sportszövetség írja ki és a Maraton Klubokkal közösen, a tagszövetségekkel egyeztetve 
szervezi. 
Ezek a versenyek 600 km fölötti távúak, Magyarországi zóna felosztását követve kerülnek megrendezésre.  
Zónák, feleresztési helyek és a hozzá tartozó tagszövetségek: 

1. zóna: 11 (280 fő) -14 (288 fő) – 25 (174 fő)    742 fő 
2. zóna: 12 (119 fő) – 13 (287 fő) – 16 (116 fő) – 29 (167 fő)   689 fő 
3. zóna: 1 (176 fő) – 2 (208 fő) – 3 (159 fő) – 6 (193 fő) -17 (212 fő)  948 fő 
4. zóna: 7 (113 fő) – 9 (189 fő) – 23 (185 fő) – 28 (157 fő)   644 fő 
5. zóna: 8 (196 fő) – 10 (193 fő) – 18 (94 fő) – 26 (215 fő)   698 fő 
6. zóna: 22 (115 fő) – 24 (75 fő) – 27 (74 fő)    264 fő 
7. zóna: 5 (192 fő) – 15 (154 fő) – 19 (225 fő)    571 fő 
8. zóna: 4 (185 fő) – 20 (165 fő) – 21 (64 fő) – 30 (121 fő)   535 fő 

Minimum induló versenyzői létszám 50 fő, 1000 galamb 
 

Tervezett Időpontok: 

- június 21-22. 

- július 05-06. 

- július 19-20. Magyar Galambászok hétvégéje - Kiemelt Nemzeti verseny, az egész országnak közös Magdeburg 
feleresztéssel. 
 

Feleresztési helyek (600 km fölött, amikből választani lehet): 

1. zóna: Stendal – Kassel – Magdeburg 

2. zóna: Dessau – Brandenburg – Magdeburg 

3. zóna: Halle – Dessau – Magdeburg, vagy Aurach – Bamberg – Magdeburg 

4. zóna: Berlin – Halle – Magdeburg, vagy Neumarkt – Aurach – Magdeburg 

5. zóna: Cheb – Cheb – Magdeburg, vagy Regensburg – Regensburg – Magdeburg 

6. zóna: Cheb – Cheb – Magdeburg 

7. zóna: Cheb – Cheb – Magdeburg 

8. zóna: Cheb – Cheb – Magdeburg 

Minden zónában lehetőség van 700 km feletti verseny utak rendezésére is. 

 
Az Országos Versenyszabályzat 3.§1. pontja szerint: 

„Hivatalos postagalamb versenyeket a Sportszövetség és annak tagjai (Egyesületek, Tagszövetségek, Maraton klubok) 

írhatnak ki, hirdethetnek és rendezhetnek meg az FCI előírásai figyelembe vételével.” 

Egyesületek, klubok hivatalos versenyt, csak saját tagjaik részére szervezhetnek, tagszövetségi kereten belül, Tagszövetségi 

jóváhagyással. 

A versenyek kiírását kötelező a versenyen részt venni szándékozókkal előre megismertetni, tájékoztatást adni a technikai feltételek, 

gépkocsik, kísérők, a felügyelet és ellenőrzés biztosításáról a versenyek minden fázisában. A versenyzési jogot minden Tagszövetség 

valamennyi egyesülete és tagjai számára biztosítani köteles. 

A tagszövetségek és Klubok a Versenyszabályzat 3.§2. pontja alapján elkészítik és határidőre (március 1.) leadják az adott 

évi hivatalos versenyprogramjukat. Ezen versenyekből hirdethetnek tagszövetségi eredményeket, tagszövetségi 

Bajnokságokat, és készíthetnek éves évkönyvet. 

A tagszövetségek által végrehajtott, és az SVB által elfogadott versenyekből számolva hirdeti a Magyar Postagalamb 

Sportszövetség a Magyar Nemzeti Bajnokságokat, és az Anker Alfonz Bajnokságot. 

Magyar Nemzeti Bajnokság 
 

Magyarország Nemzeti Bajnoka címet az alábbi kategóriákban hirdetjük meg: 

- Rövidtávú 

- Középtávú 

- Hosszútávú 

- Maraton 

- Fiatalok versenye 

A zónákban együtt versenyzők részére Országos zónabajnokságot hirdetünk külön értékeléssel Pl. 2-es zóna: Közép-

Dunántúl, 3. zóna – közép Magyarország, 4-es zóna – Karancs Mátra kupa stb. 
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A Tagszövetségek és Klubok által leadott 2014-Versenyprogram formanyomtatványon kategóriánként külön meg kell jelölni a 

Nemzeti Bajnokságok, valamint az Anker Alfonz bajnokság útjait. Az SVB által elfogadott versenyprogramtól a tagszövetségeknek 

eltérni csak indokolt esetben lehet, amelyet jelenteni kell a Szövetségbe, amelyet az SVB jóváhagyásra felülvizsgál. Amennyiben 

az év folyamán bármi nemű módosítás történik, azt a versenynaptárban “VÁLTOZÁS” címszóval jelölni kell, és azt a Szövetségnek 

legkésőbb a Tagszövetségi versenyek után két héttel el kell juttatni. Az SVB ezen táblázat alapján a tagszövetségek 

eredményeiből számolja a Nemzeti verseny kiírások eredményeit. 

Nem tudom elfogadni, hogy Ausztriából 15 feleresztési hely, Csehországból 26 feleresztési hely, Németországból 19 

feleresztési hely, Magyarországból 25 feleresztési hely van megjelölve. A feleresztési helyek számát csökkenteni kell, a 10-50 km 

eltérésű feleresztési helyek kijelölését nem támogatjuk. 

Valamennyi versenyforma esetében kevesebb feleresztési helyeket kell kijelölni és törekedjünk az állandóságra, nem kell 

évről-évre, hétről-hétre változtatni! 

A Nemzeti Bajnokságok értékelése koefficiens számítással (koef= elért helyezés x 1000   vagy         ÁSZ pont számítással 

          indított galamblétszám)  

történik zóna, régió, tagszövetségi, vagy röpcsoporti eredményekből számolva. 

A Magyar Postagalamb Sportszövetség az FCI kategóriáknak megfelelő versenyutakból az alábbi Bajnokságokat hirdeti:  

 

Magyarország Nemzeti Rövidtávú Bajnoka 

- 100-400 km között távolságokról rendezett versenyeken utólagosan megnevezett 3 galamb eredménye számolható 

- 5 kijelölt útból a 4 legjobb eredményt számoljuk 

- minimum össztáv 800 km 

- Minimum 50 versenyző és 1000 galamb részvétele szükséges. 

Díjazás bruttó: 

 1 hely  100.000.- 

 2 hely  70.000.- 

 3 hely  50.000.- 

 4 hely 30.000.- 

 5 hely 20.000.- 

 

Magyarország Nemzeti Középtávú Bajnoka 

- 300-600 km közötti távolságokról rendezett versenyeken utólagosan megnevezett 3 galamb eredménye számolható 

- 5 kijelölt útból 4 legjobb eredményt számolunk 

- minimum össztáv 1400 km 

- Minimum 50 versenyző és 1000 galamb részvétele szükséges. 

Díjazás bruttó: 

 1 hely  100.000.- 

 2 hely  70.000.- 

 3 hely  50.000.- 

 4 hely 30.000.- 

 5 hely 20.000.- 

 

Magyarország Nemzeti Hosszútávú Bajnoka 

A szövetség által kijelölt és szervezett feleresztési helyekre a zónákból indított galambok eredménye alapján 

- 600 km feletti távolságokról rendezett versenyeken utólagosan megnevezett 3 galamb eredménye számolható 

- 4 kijelölt útból 3 legjobb eredményt számolunk 

- minimum össztáv 2000 km 

- Minimum 50 versenyző és 1000 galamb részvétele szükséges. 

A nemzeti hosszútávú versenyeket az előzőekben kiírt 8 zónába összeállt tagszövetségek közös versenyeiből kívánjuk 

értékelni. 

Díjazás bruttó: 

 1 hely  100.000.- 

 2 hely  70.000.- 

 3 hely  50.000.- 

 4 hely 30.000.- 

 5 hely 20.000.- 
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Magyarország Maraton Bajnoka 

- 800 km feletti távolságokról rendezett versenyeken utólagosan megnevezett 3 galamb eredménye számolható 

- 4 kijelölt útból 3 legjobb eredményt számolunk 

- minimum össztáv 2400 km 

- Minimum 50 versenyző és 1000 galamb részvétele szükséges. 

Díjazás bruttó: 

 1 hely  100.000.- 

 2 hely  70.000.- 

 3 hely  50.000.- 

 4 hely 30.000.- 

 5 hely 20.000.- 

 

Magyarország Fiatal galambok Bajnoka 

- minimum 100 km fölötti távolságról rendezett versenyeken., csak azévi gyűrűvel gyűrűzött fiatal galambokkal lehet 

versenyezni  

- 5 útból 4 legjobb verseny eredménye számolható 

- minimum össztávja 600 km. 

- utólagosan megnevezett 3 galamb eredménye számolható. 

- Minimum 50 versenyző és 1000 galamb részvétele szükséges. 

A hosszútávú versenyekhez hasonlóan javasoljuk a zóna keretek között megszervezni a fiatalok nemzeti bajnokságát. 

Díjazás bruttó: 

 1 hely  100.000.- 

 2 hely  70.000.- 

 3 hely  50.000.- 

 4 hely 30.000.- 

 5 hely 20.000.- 

 

Magyarország Ászgalambja 

- Minden Nemzeti bajnokság kategóriájában a 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 (R/4, K/4, H/3, M/3, F/4). 

Díjazás bruttó: 

 1 hely  30.000.- 

 2 hely  20.000.- 

 3 hely  10.000.- 

 

Senior – Junior Kupa 

Külön nemzeti értékelés készül 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 összeállítjuk a TOP 100-as tenyésztői, 

versenyzői listát a rövid-, közép-, hosszú-, fiatalok versenyeredményei alapján. 

3 év összesítése alapján 2014 év végén Országos Elit Klub eredményt hirdetünk. 



5 
 

Anker Alfonz Bajnokság 

Általános szabályok: 

A tagszövetségek által rendezett főversenyeken elért eredmények használhatóak fel, melyek egységes értékelési módszer 

segítségével vannak összehasonlítva. Az összehasonlítás a galambok által elért helyezések száma, azonosság esetén a 

koefficiens érték alapján történik. A lista minimum 50 induló versenyző tag, és 1000 galamb esetén vehető figyelembe.  

Értékelés a 20%-os díjlistán az utólagosan megnevezett 5 galamb tagszövetségi, vagy röpcsoporti eredmények alapján (11x5 helyezés 

– 4 rövid, 4 közép, 3 hosszú) történik.  

A versenyutaknál egy utat két kategóriában nem lehet számítani. 

 

Az Anker Alfonz Bajnokság útjai megegyeznek a Nemzeti Bajnokságra nevezett utakkal, attól eltérni nem lehet. 

Rövidtáv – 4 jelölt útból a 4 legjobb olyan verseny számolható, amely 100-400 km közötti távú  

Középtáv – 4 jelölt útból 4 legjobb verseny számolható, amely 300-600 km távú  

Hosszútáv – 3 jelölt útból 3 legjobb verseny számolható, amely 600 km fölötti távú  

 

Anker Alfonz bajnokságot a Tagszövetségek száma alapján (1-30) díjazunk. 

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 (6-30) serleg díjazásban részesül. 

 

Emlékversenyek 

Bíró József emlékverseny  

A Magyar Postagalamb Sportszövetség által rendezett leghosszabb távú verseny egyéni első helyezettje. 

Díjazás: serleg díjazás 

 

Tiszafüred-Kócsújfalu (kitelepítettek emlékversenye) 

Egyéni verseny, nevezési díj nincs. 

Díjazás: egyéni serleg díjazás. 

Részletes versenykiírás áprilisban. 

 

Tagszövetségi emlékversenyek 

A mindenkori Szuperkupa verseny eredményéből számolva. 

 

Mikó József  Budapest  (01. Tgsz.) 

Malina Ferenc  Budapest  (01. Tgsz.) 

Várszegi Béla  Budapest  (02. Tgsz.) 

Kottek Károly  Budapest  (02. Tgsz.) 

Guzmics Tibor  Budapest  (03. Tgsz.) 

Dr. Elefánti György Makó  (05. Tgsz.) 

Elek Imre  Hmv  (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  Lajosmizse (21. Tgsz.) 

Toronyi András  Nyíregyháza (22. Tgsz.) 

Szabó Róbert  Salgótarján (23. Tgsz.) 
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Dr. Bajusz Árpád  Szerencs  (24. Tgsz.) 

Pakuts Károly  Rajka  (25. Tgsz.) 

Gáspár András    (28. Tgsz.) 

Nagy Béla  Magdeburg országos verseny egyéni első helyezettje 

 

A versenyek értékeléséhez a résztvevőknek eredményeikkel egyénileg jelentkezni kell 2014. október 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. 

Amennyiben ugyanolyan helyezést ér el sport vagy standard kategóriában a legjobb magyar postagalamb, akkor az elért 

helyezésnek megfelelően több díjat aduk ki. 

 

Komlódy Ferenc emlékverseny (Szuper Kupa) 

- A magyar galambászok hétvégéjén megrendezett országos hosszútávú versenyből kerül értékelésre. 

- Létszám alapján egyéni listákból 5000 galamb felett nemzeti, 2000-5000 galambig zóna díjazással. 

- 2000 galamb alatti létszámból nem hirdetünk Szuper Kupa eredményt. 

 

Feleresztési hely Magdeburg (koordináták: 52° 10’ 33,3” 11° 29’ 06,4”) 

I. zóna:  750 km alatt 

II. zóna:  750-800 km között 

III. zóna:  800 km fölött 

 

- Dátum: július 19.  

 

- Értékelés: serleg díjazás 

A küldött létszám minden megkezdett 1000 galambja után, egyéniben és csapatban 1-1 db serlegdíjazás. 

- egyéni lista zónánként 

- csapat lista 5 küldött galambból 3 befutó zónánként 

- A sorrendet koefficiens pontozással állapítjuk meg (k=elért helyezés x 1000 / indított galamblétszám). 

 

- Díjazás: Zónánként / 1000 galambonként 

Egyéni díjazás:  Derby egyéni díjazás: 

      1. hely: 50.000.-      1. hely: 50.000.- 

      2. hely: 30.000.-      2. hely: 30.000.- 

      3. hely: 20.000.-      3. hely: 20.000.- 

4-10. hely: 10.000.-  4-5. hely: 10.000.- 

Csapat díjazás:  Derby csapat díjazás: 

    1. hely: 50.000.-      1. hely: 50.000.- 

    2. hely: 30.000.-      2. hely: 30.000.- 

3-5. hely: 10.000.-  3-5. hely: 10.000.- 

A Derby díjazás a Kállay Ferenc Derby verseny értékelése lesz 3 zónában. 

 

Díjátadás: Az országos kiállításon és a zóna díjkiosztó rendezvényeken. 

 

Ezen országos versenyen rendezzük Magyarország derby bajnokságát. A Kállay Ferenc Derby versenyt. 
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Katowice 

A világ postagalambászait érintő legnagyobb tragédia történt 2006. január 28-án Katowicében a lengyel postagalamb 

szövetség 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 Emlékversenyt szervez Katowice áldozatainak 

emlékére. 

 

A verseny időpontja: 2014. július 19. szombat. 

 

Részvételi feltételek: 

1. A versenyen részt vehet minden olyan postagalambász, aki tagja a Magyar Postagalamb 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: Az áprilisi újságban lesznek kijelölve 

A gyűjtőhelyeken az elektromos rendszerek begyűjtő egységeiről a versenyzők gondoskodnak.  

 

3. Szállítás - a magyar Postagalamb Sportszövetség 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. 

 

5. Nevezési díj: 400.- Ft/db. Fizetés a bepakolásnál! 

 

6. Díjazás: a 20%-os lista alapján, minimális induló létszám zónánként 1000-1000 db galamb, kevesebb induló létszám 

esetén a díjazás %-os arányban csökken. 

Egyéni díjazás 2 zónában: 

1. díj  30.000 Ft Üdülési Csekk 

2. díj   20 000 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 jelenteni a versenyszabályzatnak megfelelően. 

 

Díjátadás:  

Az országos kiállításon  és a zóna díjkiosztó ünnepségeken. 
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Nemzeti színű gyűrűs versenyek 

 

1., Két – három éves galambok versenye 

2014. július 19. (szombat)  – 3 zónában, együtt gyűjtve, szállítva, engedve az Országos versennyel: 

Magdeburg (koordináták: 52° 10’ 33,3” 11° 29’ 06,4”) 

I Zóna: 750 km és az alatti dúcok. 

II. Zóna 750-800 km közötti dúcok. 

III. Zóna: 800 km feletti dúcok részére. 

 

Résztvevők: 

– valamennyi versenyengedéllyel rendelkező postagalambász részt vehet a versenyen,  

– a nemzeti színű gyűrűs galambok önálló értékelésben vesznek részt és a közös listán is szerepelnek. 

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

ennek megfelelően fogjuk kialakítani. 

 

Nevezési díj: 500 Ft / db 

Díjazás bruttó: Díjalap 1.000.000.- Ft A három zónában összesen a nemzeti színű gyűrűs galambok zónánkénti indított 

létszáma alapján 

 I. zóna 

 II. zóna 

 III. Zóna 

Díjazva az indított nemzeti színű gyűrűs galambok 3%-a. 

A versenylista sebesség alapján készül. 

Csak egyéni értékelés van! 

A galambot csak a gyűrűkártya szerinti tulajdonosa versenyeztetheti, csak ő nyerheti a díjakat. 

Díjátadás: Az országos kiállításon és az országos zóna díjkiosztó ünnepségeken – meghívók alapján. 

A díjakat CSAK személyesen lehet átvenni. 

 

2., Egy éves galambok versenye 

2014. július 19. (szombat)  – 3 zónában, 

Cinovec  (koordináták: 50° 44’ 04,0” 13° 45’ 27,0”) 

1. zóna: 530 km és az alatti dúcok 

2. zóna: 530-600 km közötti dúcok 

3. zóna: 600 km feletti dúcok részére 

 

Résztvevők: 

– valamennyi versenyengedéllyel rendelkező postagalambász részt vehet a versenyen,  

– 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. 

 

Központi gyűjtési helyek, időpontok: Az áprilisi újságban lesznek kijelölve 

A gyűjtőhelyeken az elektromos rendszerek begyűjtő egységeiről a versenyzők gondoskodnak.  

 

Nevezési díj: 400 Ft / db 

Díjazás bruttó: Díjalap 1.000.000.- Ft összesen a három zónában a nemzeti színű gyűrűs galambok zónánkénti indított 

létszáma alapján 

 I. zóna 

 II. zóna 

 III. Zóna 

Díjazva az indított nemzeti színű gyűrűs galambok 3%-a. 

A versenylista sebesség alapján készül. 

Csak egyéni értékelés van! 

A galambot csak a gyűrűkártya szerinti tulajdonosa versenyeztetheti, csak ő nyerheti a díjakat. 

Díjátadás: Az országos kiállításon és az országos zóna díjkiosztó ünnepségeken – meghívók alapján. 

A díjakat CSAK személyesen lehet átvenni. 
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Egy éves derby gyűrűs galambok nemzeti versenye: 
2014. július 19. (szombat)  – 3 zónában, 

 

Cinovec  (koordináták: 50° 44’ 04,0” 13° 45’ 27,0”) 

1. zóna: 530 km és az alatti dúcok 

2. zóna: 530-600 km közötti dúcok 

3. zóna: 600 km feletti dúcok részére 

 
Résztvevők: 

– valamennyi versenyengedéllyel rendelkező postagalambász részt vehet a versenyen 

– az egyéves derby gyűrűs galambok önálló értékelésű versenyen vesznek részt. 

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

ennek megfelelően fogjuk kialakítani. 

 

Központi gyűjtési helyek, időpontok: Az áprilisi újságban lesznek kijelölve 

A gyűjtőhelyeken az elektromos rendszerek begyűjtő egységeiről a versenyzők gondoskodnak.  

 

Nevezési díj: 400 Ft / db 

Díjazás bruttó: Díjalap 1.000.000.- Ft összesen a három zónában az egyéves derby gyűrűs galambok zónánkénti indított 

létszáma alapján 

 I. zóna 

 II. zóna 

 III. Zóna 

Díjazva az indított egyéves derby gyűrűs galambok 3%-a. 

A versenylista sebesség alapján készül. 

Csak egyéni értékelés van! 

A galambot csak a gyűrűkártya szerinti tulajdonosa versenyeztetheti, csak ő nyerheti a díjakat. 

Díjátadás: Az országos kiállításon és az országos zóna díjkiosztó ünnepségeken – meghívók alapján. 

A díjakat CSAK személyesen lehet átvenni. 
 
Fiatal galambok derby versenye 
A tagszövetségek rendezésében. 
Bruttó 1.000.000.- a tagszövetségek derby gyűrű vásárlása arányában. 

 
 
 
 

A hivatalosan elismert versenyek kritériumai 
 
A Magyar Postagalamb Sportszövetség hivatalosan elismert versenyein az alábbi kritériumok szerint (Magyar Kupa, Nemzeti 
Bajnokság, Kiállítási eredménnyel, évkönyv) 

- Valamennyi gyűjtésen 7 versenyző fő jelenléte kötelező 
- Valamennyi gyűjtőhelyen versenyzők kötelesek külön-külön berakni a szállítóketrecekben a galambjaikat. 
- Tagszövetségek az együttes starthelyekről kötelesek együtt engedni. 
- Kötelező ellenőrizni Tagszövetségi, illetve Szövetségi szinten az élversenyzőket, az olimpiai várományosokat. Az 

ellenőrzések jegyzőkönyveit 24 órán belül el kell juttatni a Szövetségbe. Olimpiára csak minimum évente 2-3 
alkalommal ellenőrzött galamb juthat ki. 

- A Szövetségi versenyellenőrzésekre 3-5 fős független országos bizottságot kell felállítani, amely bárhol bárkit 
ellenőrizhet. 

- A versenyek során az eredményszámolóknak kötelessége jelenteni a tagszövetségek 1-3 helyezett galambjait, ha 
már két úton előfordult az eredmény. 

- az ÁEÜ elvárásainak megfelelő szállítási ketrecpakolást (db / m
2
) be kell tartani. 

- Valamennyi hivatalos versenyre kötelező kísérőt küldeni a versenyszervezőknek az első gyűjtőhelytől kezdődően a 
startig bezárólag. 

- Valamennyi szállító jármű vagy konténer GPS rendszerrel van ellátva, a Szövetség részére a hozzáférési kód le van 
adva. Ahol nem tudunk ellenőrizni – azt a versenyt nem tekintjük hivatalos versenynek (az értékelésből kizárjuk. 
Folyamatosan nyomon követhető legyen az útvonal – az ajtónyitás – a start. A GPS koordinátákat a 
versenybizottságnál 2 évig kötelező megőrizni. 

- Valamennyi szállító járművet egyszerre nyíló szerkezettel kell ellátni – jobboldal – bal oldal esetében (központi 
nyitószerkezet). Mindent látni! és láttatni kell! 
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- Valamennyi szállító járművet 2 web kamerával vagy 2-3 videó kamerával kell felszerelni, a startot és a folyosói 
feladatokat a tagszövetségi honlapra 24 órán belül fel kell tenni. A videó kameráknak, web kameráknak a start előtt 
egy órával működniük kell az utolsó galamb kirepüléséig. 

- A pénzdíjas versenyek élgalambjait jelenteni kötelező, aki ezt nem teszi meg, kiesik a versenyből, a díjat nem kapja 
meg. 

- Valamennyi tagszövetség köteles honlapot működtetni és azon folyamatos tagszövetségi és verseny információkat 
közölni. 

- Egységes eredményszámolás kötelező minden tagszövetségben. A tagszövetségben versenyző tag a saját közössége 
eredményszámolását nem végezheti. 

- A starthelyek változásait az új GPS koordinátákkal együtt 24 órán belül be kell jelenteni írásban a Magyar 
Postagalamb Sportszövetségbe, ennek elmulasztása esetén a versenyt töröljük. 

- Szlovákiába, Csehországban, Németországban, Ausztriában a szövetségek által megadott koordinátákról köteles 
engedni minden versenyt a versenyt szervező tagszövetség, illetve az országos szövetség. A kiadott koordinátáktól 
eltérni nem lehet. Aki nem a kijelölt hivatalos koordinátáktól rendezi a versenyt, annak az eredményét töröljük. Az 
esetlegesen felmerült, előre nem tervezhető akadály esetén a starthellyel kapcsolatos problémát 24 órán belül 
jelezni kell a Szövetségbe. 

- A március 1. után történő versenyprogram változásokat minden esetben le kell adni a versenyek után két héttel a 
szövetségbe. Aminek elmaradása a Nemzeti Bajnokságból való törlést von maga után.  

 
Valamennyi szállító járművet minden év április 1-ig be kell mutatni a Magyar Postagalamb Sportszövetség Versenybizottsága 
mellett működő szállítási szakmai bizottságnak, amely licenc kiadási jogosítványt fog kapni. 
Figyelembe kell venni  

 a szállító jármű férőhelyeit 

 etetési, itatási lehetőségeit 

 levegő hőmérsékleti adottságait 

 a start együttes, egy idejű lebonyolítását 
- a szállító jármű sofőrje alapvető postagalambász ismeretekkel rendelkezzen 
- a kísérők részére kötelező tanfolyamot kell szervezni, tapasztalataikról jelentést kell írni. 
- Képzéseket, tanfolyamokat kell szervezni szövetségi szinten 

 a gépkocsi vezetőknek 

 a gépkocsi kísérőknek 

 az eredményszámolóknak 

 a benevezéseket végzőnek 

 az elektromos rendszerek kezelőinek 

 a tagszövetség VB elnököknek 

 a tagszövetségi elnököknek 

 Magyarország összes egyesületi versenybizottsági elnök részére évente egyszeri alkalommal, egynapos 
tanfolyamot kell szervezni a versenyek megkezdése előtt. 

- Falvakban, városokban faluház – tájház – múzeum működik. Mindezek közelében – mellette „faludúc” – „közösségi 
dúc” legyen, ahol postagalambokat tart fenn a helyi egyesület, ahonnan esetleg versenyeztetnének is, ahol a 
település lakói fiatalok-idősek ismerkedhetnek a postagalambokkal. 

 
A Magyar Postagalamb Sportszövetség szervezeti felépítéséből adódóan a tagok az egyesületükön keresztül az egyesületek a 
tagszövetségekhez, a tagszövetségek a Magyar Postagalamb Sportszövetség kötelesek továbbítani minden szövetséget érintő 
kérdést, problémát, javaslatot sportunk fejlődése érdekében. 
 
Az évente minimum 2 alkalommal tartott tagszövetségi közgyűlések jegyzőkönyveit a tagszövetség egyesületeihez és a 
Magyar Postagalamb Sportszövetségnek kötelesek eljuttatni. A hiányosságokat többé nem tudom és nem is fogom elnézni, 
mert a Szövetség vezetésének a jelenleginél több információra van szüksége a területeken folyó munkáról, a 
postagalambászatot és a postagalambászokat érintő kérdésekről. 
 
Ide tartozik a kötelező Bírósági változások bejegyzésének kérdése is. 2014. évre csak a szabályos bejegyzésű egyesületeket 
vesszük nyilvántartásba, ezzel kapcsolatosan minden tagszövetségi elnök megkapta a hiánypótlási felhívást, amelyet 2013. 
december 01-ig – a tagnyilvántartás leadásáig el kell rendezni. 


