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Nemzeti Bajnokság 2013
A magyar postagalambsport jövője érdeké-

ben változatni kell!
A Magyar Postagalamb Sportszövetség 

irányítása, fejlesztési elképzelései fejlődési 
lehetőségei elsősorban a tagszövetségek túl-
zott önállósága, a versenyzők közötti  túlzott 
egyéni érdekek és értékek előtérbe helyezése, 
az alapvető tisztelet és a minimális alázat hi-
ánya versenyzők, postagalambászok miatt a 
jelenlegi formában megvalósíthatatlan.

A változások szükségességét a versenyzés 
által kívánjuk elindítani, ahol minden szinten 
egyértelmű lesz a felelősség, a számonkérés 
és a tisztesség, a tenni akarás.

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 vagy hobbi 
versenyt, csak saját tagjai részére szervezhet-
nek, tagszövetségi kereten belül, Tagszövet-
ségi jóváhagyással.

A versenyek kiírását kötelező a versenyen részt 
venni szándékozókkal előre megismertetni, tájé-
koztatást adni a technikai feltételek, gépkocsik, 
kísérők, a felügyelet és ellenőrzés biztosításáról 
a versenyek minden fázisában. A versenyzési jo-
got minden Tagszövetség valamennyi egyesülete 
és tagjai számára biztosítani köteles.

A tagszövetségek és Klubok a Verseny-
szabályzat 3.§2. pontja alapján elkészítik és 
határidőre (március 1.) leadják az adott évi 
hivatalos versenyprogramjukat. Ezen ver-
senyekből hirdethetnek tagszövetségi ered-
ményeket, tagszövetségi Bajnokságokat, és 
készíthetnek éves évkönyvet.

A tagszövetségek által végrehajtott, és az  
SVB által elfogadott versenyekből számolva 
hirdeti a Magyar Postagalamb Sportszövet-
ség a Magyar Nemzeti Bajnokságokat, és az 
Anker Alfonz Bajnokságot (Magyar Kupa).

Magyar Nemzeti Bajnokság
Alapszabályunknak és Versenyszabályza-

tunknak megfelelően hirdetjük meg:
Magyarország Nemzeti Bajnoka címet
- Rövidtávú
- Középtávú
- Hosszútávú
- Maraton
- Fiatalok versenyén.

A Tagszövetségek és Klubok által leadott 
2013-Versenyprogram formanyomtatványon 
kategóriánként külön meg kell jelölni a Nem-
zeti Bajnokságok, valamint az Anker Alfonz 
bajnokság útjait. Az SVB által elfogadott 
versenyprogramtól a tagszövetségeknek el-
térni csak indokolt esetben lehet, amelyet je-
lenteni 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 számol-
ja a Nemzeti verseny kiírások eredményeit.

A Nemzeti Bajnokságok értékelése idős ga-
lamboknál 10/3, míg fiatal galamboknál 20/3 be-
futóval történik. Az összehasonlítás koefficiens 
számítással (k=elért helyezés x 1000 / indított 
galamblétszám) történik  zóna, régió, tagszövet-
ségi, 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 ren-

dezett versenyeken 10/3 befutó eredménye 
számolható

- 4 kijelölt útból a 3 legjobb eredményt 
számoljuk

- minimum össztáv 600 km
- 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 kijelölt útból 3 legjobb eredményt szá-
molunk

- minimum össztáv 1000 km
- 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 Bajnoka
- 500 km feletti távolságokról rendezett ver-

senyeken 10/3 befutó eredménye számolható
- 4 kijelölt útból 3 legjobb eredményt szá-

molunk
- minimum össztáv 1600 km
- Minimum 50 versenyző és 800 galamb 

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

Magyarország Maraton Bajnoka
- 700 km feletti távolságokról rendezett ver-

senyeken 5/3 befutó eredménye számolható
- 4 kijelölt útból 3 legjobb eredményt szá-

molunk (a versenyzők által utólag megneve-
zett utakból)

- minimum össztáv 2200 km

- Minimum 50 versenyző és 800 galamb 
részvétele szükséges.

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

Magyarország Fiatal galambok Bajnoka
- minimum 150 km fölötti távolságról ren-

dezett versenyeken., csak azévi gyűrűvel gyű-
rűzött fiatal galambokkal lehet versenyezni 

- 4 útból 3 legjobb verseny eredménye szá-
molható

- minimum össztávja 500 km.
- 20/3 befutó eredménye számolható.
- 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 Nemzeti bajnokság kategóriájá-

ban 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 (R/3, K/3, H/3, 
M/3, F/3).

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

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 össze-
állítjuk a TOP 100-as tenyésztői, versenyzői 
listát a rövid-, közép-, hosszú-, fiatalok ver-
senyeredményei alapján.

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

Egyéb feltételek, ajánlások:
A verseny utak és versenyidőpontok ha-

lasztását csak rendkívüli időjárási viszonyok 
esetén engedélyezzük.

A tagszövetségek önálló szállítását 80%-os 
kihasználtság fölött és elsősorban R – K – Fi-
atalok versenyeire javasoljuk, a Hosszútávú 
és Maraton  utakra közös egyeztetéssel a leg-
jobb feltételek mellett szállítsák a versenyga-
lambokat.

A Nemzeti Bajnokság értékeléséhez va-
lamennyi tagszövetségben csak olyan ered-
ményeket veszünk figyelembe, ahol a gyűj-
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tőhelyeken teljesülnek az alábbi feltételek: 
minimum 7 fő aktív versenyző, és a legke-
vesebb galambot küldő tag is legalább fél 
csapatot (5 db) küld, teljesülnek a résztvevő 
versenyzők és galambok minimum darabszá-
mai, teljesülnek a versenyek kiírt össztávjai 
és teljesülnek a versenyek rendezésével kap-
csolatos általános szabályok. Valamennyi 
tagszövetségben kötelező 3-3 központi gyűj-
tőhelyet kijelölni és működtetni. 

Valamennyi Tagszövetség köteles az 
élgalambászokat ellenőrizni gyűjtés, bontás, ver-
senyzés folyamatában évente 2-3 alkalommal.

Anker Alfonz Bajnokság
Általános szabályok:
A tagszövetségek által rendezett főverse-

nyeken elért eredmények használhatóak fel, 
melyek egységes értékelési módszer segítsé-
gével vannak összehasonlítva. Az összehason-
lítás a galambok által elért helyezések száma, 
azonosság esetén a koefficiens érték alapján 
történik. A lista minimum 50 induló versenyző 
tag, és 800 galamb esetén vehető figyelembe. 

Értékelés a 20%-os díjlistán az 1-es számú 
csapatból 10/5-ös befutóval tagszövetségi, vagy 
röpcsporti eredmények alapján (9x5 helyezés – 3 
rövid, 3 közép, 3 hosszú) történik. Minden ver-
senyzőnek a legjobb útjai kerülnek értékelésre.

A versenyutaknál egy utat két kategóriában 
nem lehet számítani.

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

Rövidtáv  – 4 jelölt útból a 3 legjobb olyan 
verseny számolható, amely 100-400 km kö-
zötti távú 

Középtáv – 4 jelölt útból 3 legjobb ver-
seny számolható, amely 300-600 km távú 

Hosszútáv – 4 jelölt útból 3 legjobb ver-
seny számolható, amely 500 km fölötti távú 

Anker Alfonz bajnokságot a Tagszövetsé-
gek száma alapján (1-28) 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 (6-28) serleg díjazásban 

részesül.

A Magyar Postagalamb Sportszövetség 
Versenybizottsága és elnöksége feladatai

- Jóváhagyni a tagszövetségek verseny-
programjait

- Ellenőrizni, hogy a tagszövetségek prog-
ram változtatása indokolt volt-e

- Versenyengedély kiadása, központi ered-
ményszámolás, nemzeti értékelés

A Magyar Postagalamb Sportszövetség 
Évkönyvébe, az Országos Kiállításra, Olim-
piákra csak a szabályosan bonyolított ver-
senyek (Nemzeti, Tagszövetségi, Maraton) 
eredményei alapján lehet bekerülni.

Emlékversenyek
Bíró József emlékverseny 
A Magyar Postagalamb Sportszövetség ál-

tal rendezett leghosszabb távú verseny egyé-
ni első helyezettje.

Díjazás: serleg díjazás

Tiszafüred-Kócsújfalu (kitelepítettek 
emlékversenye)

Egyéni verseny, nevezési díj nincs.
Díjazás: egyéni serleg díjazás.

Tagszövetségi emlékversenyek
A mindenkori első Szuperkupa verseny 

eredményéből számolva, ha elmarad a ver-
seny, akkor a szuperkupa második verse-
nyéből számolva értékelünk.

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.)
Dr. Bajusz Árpád   Szerencs   (24. Tgsz.)
Pakuts Károly Rajka            (25. Tgsz.)
Nagy Béla Magdeburg országos verseny 

egyéni első helyezettje

A versenyek értékeléséhez a résztvevők-
nek eredményeikkel egyénileg jelentkezni 
kell 2013. október 1-ig.

Díjazás: az egyéni első helyezettek serleg 
díjazásban részesülnek, amely tagszövetség-
ben kettő fő emlékversenyt hirdetünk, ott a 
Szuperkupa két versenyét figyelembe véve 
kell díjazni.

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 helye-
zésnek megfelelően több díjat aduk ki.

Komlódy Ferenc emlékverseny
(Szuper Kupa)

- 2 út alapján a tagszövetségek és a szö-
vetség által kijelölt és megrendezett nemzeti 
hosszútávú versenyekből kerül értékelésre.

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

- 2000 galamb alatti létszámból nem hir-
detünk Szuper Kupa eredményt.

- A feleresztési helytől a legközelebbi ver-
senyzőnek minimum 600 km feletti dúctáv-
val kell rendelkeznie. Aki nem éri el a 600 
km dúctávot, annak a Szuper Kupa eredmé-
nyét nem tudjuk értékelni.

- Dátum: július 06-07. és július 20-21. 
- Értékelés:
- mindkét útról egyéni
- mindkét  útról csapat (egy csapat 10/5 

befutóval)
- a két út alapján champion (tojó, hím)
- a két út alapján összetett csapat
- Mindenkit az 1-es számú 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 bene-
vezési díj nincs, a szövetség által koordinált 
szállítással galambonként külön kell a rész-
vételi költséget fizetni.

Díjátadás: Az országos kiállításon és a 
zóna díjkiosztó rendezvényeken.

A Magyar galambászok hét-
végéje Országos versenyek

A Magyar Postagalamb Sportszövetség jú-
lius utolsó hétvégéjére (2013. július 27. szom-
bat) egynapos Országos hosszútávú versenyt 
hirdet MAGDEBURG, és RADEBURG fel-
eresztéssel Magyarországon három régióban. 
A Derby gyűrűs galambokat külön díjazásban 
részesítjük. Ezen a hétvégén csak országos 
versenyt lehet rendezni.

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

I Zóna: 700 km és az alatti dúcok.
II. Zóna 700-800 km közötti dúcok.
Radeburg (koordináták: 51° 13’ 10,0”   

13° 44’ 30,0”)
A Magdeburgból 800 km feletti postaga-

lamb dúcok részére.

A versenyben részt vehet minden olyan 
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postagalambász, aki tagja a nemzeti szövet-
ségnek és versenyengedélyt váltott 2013-ik 
évre. Egyéni és csapat (5 küldött 3 befutó) 
eredményeket hirdetünk, a lista 20%-os. 
Minden versenyző csak az 1. (első) csapattal 
indulhat, de az egyéni listára a csapaton kívül 
több galambot is küldhet.

Nevezési díj: 
- A versenyen csak előre nevezéssel lehet 

részt venni. A részvételi  szándékot az egyesü-
letek által összesítve írásban előre jelezni kell, 
valamint  egyidőben a részvételi díjat is be kell 
fizetni a gyűjtést megelőző 10. napig. Aki ezt 
nem teszi meg, nem küldheti el  galambját.

- Minden versenyengedélyt váltott pos-
tagalambász egy darab galambot ingyen 
küldhet a versenyre.

- A nevezési költség 500 Ft/db,
- A versenyen Tagszövetségi szervezésben is 

részt vehetnek a szövetség tagjai. Tagszövetsé-
gi szállítással 200 Ft/db a részvételi költség.

Díjazás: Egyéni, listák alapján egyéni, 
derby és csapat díjak - az indult létszám 1%-a 
pénzdíjazásban részesül a zónákban.

Egyéni díjazás
Derby díjazás
Csapat díjazás
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 ki-
jelölt központi gyűjtőhelyeken történik, a ver-
senyszabályoknak megfelelően. (100 db feletti 
előnevezésnél új gyűjtőhelyet lehet kialakítani, 
ezt 10 nappal előre kérjük jelezni.) Ahol nincs 
100 db előre nevezett galamb, azt a gyűjtőhe-
lyet a Honlapon megjelentetve töröljük!

Központi gyűjtési helyek, időpontok: A gyűj-
tőhelyeket 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

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 (Nem-
zeti Bajnokság, Anker Alfonz Bajnokság) a 
csapatbajnokságban minden tenyésztő csak az 
első számú (1.) csapatával vehet részt. Kettős 

tagok a Nemzeti Bajnokság és az Anker Alfonz 
bajnokság versenyein a tag által a versenyeket 
megelőzően előre kiválasztott egyesület 1. csa-
pat eredményével vehetnek részt. A Maraton 
klubok és a Tagszövetségi és egyesületi verse-
nyeken a rendező szervezet döntésétől függően 
egy tenyésztő több csapattal is versenyezhet

- Versenyprogramok leadási határideje és 
nevezés a Nemzeti Bajnokságba, a Anker 
Alfonz Bajnokságba a tagszövetségek ré-
széről: a főversenyekre minden év március 
01., és július 30. a fiatal versenyekre, az ok-
tóberi - novemberi tanácskozáson elfogadott 
hosszútávú versenyek figyelembe vételével. 
Röpcsoportok, zónák, zónaversenyek érté-
kelési megállapodási 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 
versenyére új versenyengedélyt váltani. Min-
denki csak saját tulajdonú galambbal ver-
senyezhet. Idegen galamb versenyeztetése 
illetve az ezzel járó visszaélés a versenyző 
az egész éves eredményének törlésével jár-
hat, a fegyelmi vizsgálat utáni indoklással és 
szankcióval.

- Minden eredményszámolás csak a Szö-
vetség hivatalos eredményszámoló program-
jával végezhető. Az ettől való eltérés a ver-
senyeredmények törlését vonja maga után.

- Feleresztési helyszíneknek javasoljuk a 
Kárpát medence, Cseh medence területeit és 
a Duna völgye feleresztési helyeit.

- A versenyzésre alkalmatlan feleresztési 
helyek listáját, minden versenyszezon végén 
a tagszövetségeknek jeleni kell a szövetség 
versenybizottságához.

- A tagszövetségek versenyprogram terve-
zeteit az SVB jóváhagyásával visszaküldi és 
iktatja a Szövetségben.

- Kiállítási km-ek a Szövetség által en-
gedélyezett összes hivatalos versenyekről 
gyűjthetők és használhatók fel (a Szövetségi 
eredményszámoló programmal számolva).

- 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 gyűjtéseken, gyűjtőhelyeken kötelező 
versenyzői létszám minimum 7 fő 14 éven 
felüli versenyző állandó jelenléte a versenyre 

gyűjtéskor, óraindításkor, órabontáskor is kö-
telező (családtagok, versenyző párosok egy 
versenyzőnek számítanak!).

- A szövetségi szervezésű versenyek köz-
ponti gyűjtőhelyeit a területileg illetékes tag-
szövetség versenybizottsága felügyeli, ren-
dezi, bonyolítja le.

- A versenyengedélyek befizetési határideje 
minden év április 15-ig történik. 1 csapat 2000 
Ft., minden 10 db feletti galamb versenyenge-
délye 50 Ft/db. A fiatal galambok versenyen-
gedélye 1000 Ft/ versenyző tag, ha nem vett 
részt a főprogramban, a 20-as csapaton felüli 
fiatal galambok versenyengedélye 25 Ft/db.

- Magyarországon külföldi gyűrűs galam-
bok a tulajdon igazolással versenyezhetnek, 
de nemzetközi kiállításokon nem képviselhe-
tik Magyarországot.

- A nemzeti színű gyűrűs galambok részére 
2013-ban újabb kiemelt díjazású versenyeket 
rendezünk. Ezeken kívül valamennyi Ma-
gyarországi hivatalos versenyen a nemzeti 
színű gyűrűk részt vehetnek. 

Élgalamb jelentés:
- Nemzeti és maraton versenyeken csak a 

pénzdíjas versenyek élgalambjait a tagszö-
vetségek versenybizottságai felé 1 órán belül 
jelenteni kell, aki továbbítja a Szövetségnek.

- Tenyésztőnként csak az első galamb je-
lentése kötelező. Ennek elmulasztása az első 
galamb eredményének törlését vonja vagy 
vonhatja maga után. 

- A holtidőben rögzített galambok jelenté-
si kötelezettsége a holtidő vége utáni 1 órán 
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 
verseny nem lesz hivatalos. Ha a GPS elrom-
lott azt jelezni kell, és a javításáról gondos-
kodni a lehető legrövidebb időn belül.

- 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 (másolat)
- Hatósági állatorvosi igazolás
- Úti terv
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- Rakományjegyzék
- Nyilatkozat
- Gépkocsi fertőtlenítés elvégzése, igazolása
- Start igazolás GPS. A versenyt követően a GPS kinyomtatott ada-

taival (menetlevél) együtt kell megőrizni a rendező Tagszövetségnél.
- Magyarországon minden Verseny program rendezésénél ugyan-

ezen dokumentumokat KÖTELEZŐ használni!
- A versenyek hivatalos dokumentumait az illetékes bizottság két 

évig köteles megőrizni.

- Felhívom valamennyi versenyszervező, rendező a versenyre pos-
tagalambokat szállító, kiállítást rendező tagszövetség vezetésének 
figyelmét az 1998-ik évi XXVIII. törvény Az állatok védelméről és 
kíméletéről és az ehhez kapcsolódó kormányrendeletekben, FVM 
rendeletekben foglaltak figyelembe vételére.

- Minden tagszövetségnek javasoljuk a feleresztési helyek csökkentését
- Minden Tagszövetségnek javasoljuk a verseny utak csökkentését, 

javasoljuk a hosszútávú utakra történő szállítás összehangolását.
- Minden Tagszövetségi, Országos és Maraton versenyeken szigo-

rítani kell az ellenőrzéseket, elsősorban az egyesületekben a starthe-
lyeken és a galambok érkezésekor. Ellenőrzési útmutatást kérünk 
elkészíteni az Országos Versenybizottság által.

A szállító járművek telitettsége nem haladhatja meg a szabályzat sze-
rinti létszámot. A szállítójárművekben kötelező biztosítani a szellőző 
rendszereket, ventillátorokat (klíma), az oxigén ellátottságot maximá-
lisan biztosítani kell. Magyarország érintett területein hőségriadóban 
postagalamb versenyeket 350 km feletti távról rendezni nem lehet.

A maraton klub és a pannon maraton klub versenyei javasoljuk, 
hogy legyenek nyílt versenyek a Magyar Postagalamb Sportszövet-
ség tagjai számára – központi gyűjtőhelyekkel. A környező országok 
számára legyen nyílt nemzetközi verseny, így a Szlovák – Szerb – Ro-
mán – Horvát – Szlovén – Bosnyák postagalambászok is részt vehet-
nek ezeken a versenyeken.

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 bel-
ga, 1 holland, 1 magyar, 2 szlovák, 3 cseh, és 56 lengyel állampolgár.

A Magyar Postagalamb Sportszövetség az FCI vezetésével összhang-
ban FCI Emlékversenyt szervez Katowice áldozatainak emlékére.

Részvételi feltételek:
1. A versenyen részt vehet minden olyan postagalambász, aki tagja 

a Magyar Postagalamb Sportszövetségnek, és nincs eltiltva a verseny-
zéstől, nem folyik ellene fegyelmi eljárás, érvényes versenyengedélye 
van saját maga és galambjai részére.

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

Tervezett központi gyűjtési helyek, időpontok: 
A gyűjtőhelyeken az elektromos rendszerek begyűjtő egységeiről a 

versenyzők gondoskodnak. 
2013. 07.25. 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 Sportszövetség szervezésében.

4. Egyéni és csapat eredményeket hirdetünk, (Az összes küldött ga-
lamb 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: 400.- Ft/db. Fizetés a bepakolásnál!
6. Díjazás: a 20%-os lista alapján, minimális 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 jelenteni a versenysza-

bályzatnak megfelelően.
Díjátadás: Az országos és zóna díjátadó ünnepségeken.

Nemzeti színű gyűrűs versenyek
1., Két – három éves galambok versenye,

2013. július 27. (szombat)  – 3 zónában, együtt engedve az Orszá-
gos versennyel:

Magdeburg  (koordináták: 52° 10’ 33,3” 11° 29’ 06,4”)
1. zóna: 700 km és az alatti dúcok
2. zóna: 700-800 km közötti dúcok
Radeburg  (koordináták: 51° 13’ 10,0” 13° 44’ 30,0”)
A Magdeburgi 800 km feletti dúcok részére egy zónában.

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 meg-
felelően fogjuk kialakítani.

Díjazás bruttó:
Díjalap 600.000.- 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 versenyezheti, 

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, 
2013. július 27. (szombat)  – 3 zónában,
Cinovec  (koordináták: 50° 44’ 04,0” 13° 45’ 27,0”)
1. zóna: 500 km és az alatti dúcok
2. zóna: 500-600 km közötti dúcok
Brno   (koordináták: 49° 08’ 48,0” 16° 40’ 29,0”)
A Cinoveci 600 km feletti dúcok részére egy zónában.

Résztvevők:
– valamennyi versenyengedéllyel rendelkező postagalambász részt 

vehet a versenyen, 
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– 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:
Díjalap 450.000.- 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 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 nemzeti színű gyűrűs  
galambok versenye

- Az adott évi nemzeti színű lábgyűrűvel 
gyűrűzött fiatal galambok részére rendezett 
Tagszövetségi verseny

- 2013. szeptember 21-22., vagy szeptem-
ber 28-29. időpontokban rendezett verseny.

- a legrövidebb versenyző dúc  távolsága 
lehetőleg  300 km legyen.

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

tulajdonosa versenyezheti, csak ő nyerheti a 
díjakat.

-  A nemzeti színű gyűrű ára 2013-ban 
1000 Ft/db.

Díjazás bruttó:
A nemzeti színű gyűrűs galambok részére a 

Tagszövetségek a 2013-ik évi nemzeti gyűrűk 
vásárlása után kapják meg a díjazásra fordítható 
összeget (700 Ft/gyűrű) amelyből minimum az 
első 1-10 helyezett galambokat díjazni kell.

Díjátadás: A tagszövetségi díjkiosztó ün-
nepségeken.

A díjakat CSAK személyesen lehet átvenni.

DERBY VERSENYEK
A Magyar Derby versenyeket Magyaror-

szágon szeretnénk a legrangosabb postaga-
lamb versenyek közé emelni.

A fiatalok, egy éves - kettő és több éves ga-
lambok részére szeretnénk a jövőben Derby 
versenyeket kiírni derbygyűrűs és nemzeti 
színű gyűrűs galambok részére.

A nagyobb pénzdíjak mellett nemzeti elis-
merést, rangot kívánunk biztosítani. 

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 hagyomá-
nya postagalambjaink gyorsasága, a ver-
senyek különlegessége kiemelt státusza. A 
derby versenyek csak egynapos versenyek 
lehetnek, a legjobb fiatal, a legjobb egyéves, 
a legjobb kétéves vagy több éves versenyga-
lambok részére. A három kiírású derby verse-
nyen évente a legjobb egyéni eredményeket 
elérő postagalamb tenyésztő a „HÁRMAS 
KORONA” díjat nyeri el a koefficiensek 
alapján - bruttó 100.000 .- Ft díjazással.

Fiatal galambok Derby versenye

- Az adott évi Derby lábgyűrűvel gyűrűzött 
fiatal galambok részére rendezett Tagszövet-
ségi verseny

- 2013. szeptember 21-22., vagy szeptem-
ber 28-29. időpontokban rendezett verseny.

- A legrövidebb versenyző dúc távolságá-
nak minimum 300 km-nek kell lennie

- Az induló létszámba valamennyi ver-
senyző galamb beleszámít. 

Összdíjazás bruttó: 1.000.000.-
- Az egyéni értékelés sebesség alapján ké-

szül tagszövetségi díjlistából
- A csapat értékelés koefficiens összeha-

sonlítással történik. (k=elért helyezés x 1000 
/ indított galamblétszám)

- A Derby csapatot a versenyző bármely 
csapatába érkező első két derby-, vagy nem-
zeti színű gyűrűs galambja alkotja, melynek 
értékelése azok koefficiensének összegzésé-
ből történik

- A Tagszövetségek a nyereményeiket a 
díjazásra fordítható bruttó 1.000.000.-Ft 
pénzdíjból a 2013-ik évi Derby gyűrűik vá-
sárlásának arányában kapják meg , amelyből 
minimum az 1-5 helyezett galambokat, illet-
ve a első csapatot díjazni kell.

Díjátadás: A tagszövetségi díjkiosztó ün-
nepségeken. A fiatal galambok derby verse-
nyének eredményeit, a listát a tagszövetség 
készíti el és adja közre.

Egyéves Derby verseny

- Csak egyéves Derby -, vagy nemzeti szí-
nű gyűrűs galambok részére rendezett Tag-
szövetségi verseny

- A 2013. június 29-30. rendezett Nemzeti 
Középtávú verseny. 

- Az induló létszámba valamennyi ver-
senyző galamb beleszámít. 

Összdíjazás bruttó: 1.000.000 Ft
- Az egyéni értékelés sebesség alapján ké-

szül tagszövetségi díjlistából
- A csapat értékelés koefficiens összeha-

sonlítással történik. (k=elért helyezés x 1000 
/ indított galamblétszám)

- A Derby csapatot a versenyző összes 
galambja közül az első kettőnek  érkező 
egyéves derby-, vagy nemzeti színű gyűrűs 
galambja alkotja, melynek értékelése azok 
koefficiensének összegzéséből történik

- A Tagszövetségek nyereményeiket a díja-
zásra fordítható bruttó 1.000.000.-Ft pénzdíj-
ból a 2012-ik évi Derby gyűrűik vásárlásának 
arányában kapják meg , amelyből minimum 
az 1-5 helyezett galambokat, illetve a első 
csapatot díjazni kell.

Díjátadás: A tagszövetségi díjkiosztó ün-
nepségeken. Az egyéves galambok derby 
versenyének eredményeit, a listát a tagszö-
vetség készíti el és adja közre.

Kállay Ferenc Derby verseny

- A részvétel feltétele, hogy a galambok 
Derby -, vagy nemzeti színű gyűrűvel rendel-
kezzenek.

- A 2013. július 06-07-én rendezett Nem-
zeti Hosszútávú verseny, amely a Tagszövet-
ségi versenyprogram része. 

- Minimum 50 fő versenyző, és 800 induló 
galamb részvétele szükséges.

- Az induló létszámba valamennyi ver-
senyző galamb beleszámít. 

- Zóna értékelésnél az egyéni lista sebes-
ség alapján készül zóna, vagy tagszövetségi 
díjlistából

- Országos értékelésnél az egyéni valamint 
a csapat értékelés koefficiens összehasonlí-
tással történik (k=elért helyezés x 1000 / in-
dított galamblétszám).

- A Derby csapatot a versenyző egyes csa-
patába érkező  első két derbygyűrűs galambja 
alkotja, melynek nemzeti értékelése azok ko-
efficiensének összegzéséből történik

Díjazás: Egyéni és csapat serleg díjazás – 
minimum 1-2-3 helyezés, de legalább 2000 
darab össz. induló létszámonként 5-5 darab 
serleg. Kevesebb induló létszám esetén a dí-
jazás %-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.


