
Határidők, események 2014 
 

január 1-ig  Gyűrűkiosztás  

január 04.  58. Országos Postagalamb Kiállítás 

   Budapest Hungexpo 

   + Külföldi feleresztési helyek listája 

január 31-február 1. IV. Európa Kiállítás Brno 

 

március 1-ig  A tagszövetség hivatalos versenyprogramjának leadása 

    Anker Alfonz Bajnokság versenyutak leadása 

   Zóna versenyek megállapodásainak leadása, röpcsoport besorolása, közös értékelések jelzése, leadása 

   Zóna Díjkiosztók, a 2013-as év versenyeinek díjazása 

 

március 31-ig  Küldöttközgyűlés 

Tagszövetségi gyűrűnyilvántartás leadása (internetre) 

 

április 15. Orvosi igazolások leadása 

Versenyengedélyek befizetése (az alapnevezés szerint 1. csapat 2000 Ft. többi nevezett 50.-/db) 

   Gumigyűrűk elvitele és befizetése 

Dúcbemérések leadási határideje (új dúcoknál csak műholdas bemérést fogadunk el) a tagszövetségektől 

 Központi gyűjtőhelyek listájának leadása 

 Tagszövetségi gyűjtőhelyek listájának leadása 

Tenyésztői adatok pontosítása, egyeztetése 

Eredményszámolóktól az adatbázis átküldése a Szövetségbe, versenyengedélyek regisztrálása 

Feleresztési helyek engedélyeztetése az Állategészségügyi Hatóságnál és az Európai Nemzeti 

Szövetségeknél 

 

április 30.  Versenyórák ellenőrzési jegyzőkönyvét a Szövetségbe leadni 

Új GPS kódok leadása a Szövetségbe, valamennyi feleresztési hely GPS koordinátájának felhelyezése a 

Szövetségi Honlapra 

 

május, június, július Versenyidőszak 

Versenyeredmények elküldése az eredményszámolóktól a programrendszeren keresztül folyamatosan, 

versenyutanként a Szövetség szerverére. 

 

június 30.  A 2015. évi gyűrűrendelés, gyűrűbefizetés 

július 30.  A fiatal galambok versenyprogramjának leadása 

 

augusztus 15.  Fiatalok versenyére dúcbemérési beadási határidő 

Fiatal galambok alapnevezésének leadási határideje 

Fiatalok versenyengedély váltása, befizetése - aki a főversenyen nem versenyzett 

Orvosi igazolások leadása 

Eredményszámolóktól a fiatalok alapnevezésének átküldése a Szövetségbe 

Nemzeti Versenyek előzetes listája 

Anker Alfonz Bajnokság előzetes listája 

Magyarország Nemzeti Bajnoksága előzetes listája 

szeptember  FCI fiatal galambok Világbajnoksága 

Fiatal galambok versenyei 

versenyellenőrzési adatok leadása a Szövetségbe 

október   Bajnokok kiállítása, egyesületi, tagszövetségi kiállítások, díjkiosztók 

október 31.  Évkönyv anyag leadási határidő a Szövetségbe 

 

november 1. – november 30. Átigazolási időszak (egyesületi és tagonkénti) 

november 30.  Sportcímek felterjesztése az Elnökséghez. 

Kitüntetések felterjesztési határideje az Elnökséghez 

Átigazolási kérelmek leadása a Szövetségbe 

Tagnyilvántartás, tagnévsor leadása a tagszövetségekbe, tagsági díjak befizetése 

 

december 10-ig  Tagszövetségek, tagegyesületek létszám összesítőjének leadási határideje 

Tagsági díjak befizetése a szövetségbe 

Országos Kiállítási hozzájárulások befizetése 

 

december 20.  Országos Kiállítás dokumentumainak leadási határideje 


