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Magdeburg, Chomutov és Katowice versenyek  
a Magyar Postagalambászok hétvégéje keretében 

2014.07.19-én kerülnek megrendezésre
A résztvevők elfogadják a Magyar Postagalambsport Szövetség 

által kijelölt Start felelősök a résztvevőkkel történt egyeztetés utá-
ni döntését a galambok felengedésekor.

A versenyeken részt vehet minden olyan postagalambász, aki tagja 
a Magyar Postagalamb Sportszövetségnek, nincs eltiltva a verseny-
zéstől, nem folyik ellene fegyelmi eljárás és versenyengedélyt váltott 
2014-ik évre.

Magdeburg (52°10’33,3”---11°29’06,4”)
Ezen a versenyen 5 féle értékelésben lehet eredményt elérni. A 

feleresztési koordináta az előzetes helyszíni szemle után lesz közöl-
ve.

Beszámít a verseny a Nemzeti Hosszútávú bajnokságba (10/3-as 
befutó). Tenyésztőnként az 1-es és 2-es csapat közül a jobb eredményt 
elért csapat számít 20 %-os lista alapján!

Beszámít a verseny a Magyar Dúc bajnokságba
(tenyésztőnként összes küldött galambból 5 db-onként 1 helyezés, 

de minimum 2) 20 %-os lista alapján.

Szuper Kupa Komlódy Ferenc emlékverseny
3 zónára osztva az Ország.    I. zóna  700 km alatti dúcok
     II. zóna  700-800 km közötti dúcok
   III. zóna 800 km feletti dúcok

A szuper kupa csapat eredménye az Országos lista alapján készül, 
koefficiens számolással!

Tenyésztőnként az 1-es vagy 2-es csapatból a jobb eredményt 
elért lesz besorolva!

Csapatonként 10 db küldöttből -3-as befutó alapján

  elért helyezés x 1000
Koefficiens =-------------------------------------------
  indult létszám x dúctáv km

Egyéni díjazás Zónánként (1000 galambonként 10 galamb)
      1. helyezés: 50.000 Ft
      2. helyezés: 30.000 Ft
      3. helyezés: 20.000 Ft
 4-10. helyezés: 10.000 Ft

Csapat díjazás Országos besorolás alapján!
        1. helyezés: 60.000 Ft
        2. helyezés: 40.000 Ft
        3. helyezés: 30.000 Ft
   4-10. helyezés: 15.000 Ft
 11-20. helyezés: 10.000 Ft

Kállay Ferenc Derby verseny.
3 zónára osztva az Ország.    I. zóna  700 km alatti dúcok
     II. zóna  700-800 km közötti dúcok
   III. zóna 800 km feletti dúcok

Csak egyéni verseny a derby gyűrűs galambok között!
Díjazás: Bruttó 1.000.000 Ft osztva a versenyen indult derby gyű-

rűs galambok számával, és a kapott Ft/db szorozva a zónákban indult 
derby gyűrűs galambok számával adja az adott zónában kiosztható 
összeget.

Díjazva a zónákban indult derby gyűrűs galambok 2 %-a!

2 és több éves 
Nemzeti gyűrűs galambok versenye!

Nevezési: Díj 400 Ft/ db. Fizetve gyűjtéskor a gyűjtőhelyeken.
3 zónára osztva az Ország.    I. zóna  700 km alatti dúcok
     II. zóna  700-800 km közötti dúcok
   III. zóna 800 km feletti dúcok

Díjazás: Bruttó 1.000.000 Ft osztva a versenyen indult Nemzeti 
gyűrűs galambok számával, és a kapott Ft/db szorozva a zónákban 
indult Nemzeti gyűrűs galambok számával adja az adott zónában ki-
osztható összeget. Díjazva a zónákban indult Nemzeti gyűrűs galam-
bok 5 %-a!

A várható létszámjelentés csak azoktól kell 10 nappal a gyűjtés 
előtt, akiknek a galambjai nem Tagszövetségi szervezésben vesz-
nek részt a versenyen.

Központi gyűjtőhelyek, időpontok
1. Tagszövetségi szervezésű versenyeken a tagszövetségek szállításával.
2. Pannon Maraton Klub szervezésében.
A gyűjtőhelyeken az elektromos rendszerek begyűjtő egységeiről a 

versenyzők gondoskodnak.
2014. július 17. (csütörtök)
Nyíregyháza, Honvéd u. 7.   10.00 – 11.00
Debrecen, Nagy Mihály kert 31.  12.00 – 13.00
Karcag, Szivárvány u. 2.   14.00 – 15.00
Rákóczifalva, Május 1. út Sporttelep  15.00 – 16.00
Kecskemét-Hetényegyháza Úrihegy 144. 17.00 – 19.00
Orosháza, Fő út 3. Új Osztási volt Iskola 13.00 – 15.00
Pécsvárad, Szentháromság tér 2.  16.00 – 18.00

Egyéves 
nemzeti színű gyűrűs galambok versenye

Chomutov (50°26’27”---13°23’52”)

Nevezési: Díj 400 Ft/ db. fizetve gyűjtéskor a gyűjtőhelyeken.
A zóna beosztás     I. Zóna  530 km alatti dúcok
    II. Zóna  530-600 km közötti dúcok
  III. Zóna  600 km feletti dúcok
Díjazás: Bruttó 1.000.000 Ft osztva a versenyen indult Nemzeti 

gyűrűs galambok számával, és a kapott Ft/db szorozva a zónákban 
indult Nemzeti gyűrűs galambok számával adja az adott zónában ki-
osztható összeget. Díjazva a zónákban indult Nemzeti gyűrűs galam-
bok 5 %-a!

Központi gyűjtőhelyek, időpontok
A gyűjtőhelyeken az elektromos rendszerek begyűjtő egységeiről a 

versenyzők gondoskodnak.
2014. július 17. (csütörtök)
Tiszafüred, Szőlősi út 14.   07.00 – 09.00
Miskolc, PEMO Center   08.00 – 10.00
Nyíregyháza, Honvéd u. 7.   10.00 – 11.00
Debrecen, Nagy Mihály kert 31.  12.00 – 13.00
Hatvan, Hajdú u. (újhatvani piactér)  14.00 – 15.00
Szeged, Szeged-Tápé Dráva u.17.  11.00 – 12.00
Kecskemét-Hetényegyháza Úrihegy 144. 13.00 – 14.00
Budapest, SYMA csarnok belső parkoló 12.00 – 15.00
Esztergom, Pöltenberg Ernő út 80  15.00 – 16.00
Tatabánya, Galambfalu   16.00 – 17.00
Győrszentiván Művelődési ház, Déryné út 50. 18.00 – 20.00
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Az ayurvedikus postagalambász termékek 
hatásmechanizmusa, összetevői

Az elmúlt időszakban több sporttárs is ér-
deklődött az indiai Ayurveda gyógyászat je-
lentőségéről a humán és állatgyógyászatban, 
valamint Ayurveda gyógynövényes termékek 
hatásmechanizmusáról, összetételéről. 

Mint már sokan ismerik, az Ayurveda egy 
több ezer éves gyógyászati rendszer, a kínai 
és a nyugati gyógyászati rendszer mellett a 
világ három nagy gyógyászati rendszerének 
egyike, a világ legősibb, az Indiai szubkon-
tinensről kiinduló gyógyászata. Szó szerinti 
fordításban az Ayurveda az „Élet Tudomá-
nya”. Eredetét tekintve elsősorban humán-
gyógyászati rendszer (manapság is több 
mint 2 milliárd ember egészségmegőrzéséért 
felel világszerte), de módszereit régen, és 
napjainkban is hatékonyan hasznosítják a 
hobbiállatok, és a gazdasági haszonállatok 
természetes módszerekkel történő gyógyítá-
sában is. Hazánkban e gyógyászati rendszer 
a Magyar-Indiai Egészségügyi Megállapo-
dások keretében került bevezetésre, és a ha-
tósági engedélyekkel rendelkező termékek 
1991-től vannak forgalomban.

Immunerősítés, stressz elleni védekezés: 
Stresroak itatófolyadék

A versenyekre való felkészítés speciális 
felkészítési program alkalmazását igényli a 
galambásztól, ami kifejezetten a sok stresz-
szel és erős fizikai megpróbáltatással járó 
versenyhónapok törődését nyújtja a galam-
bok számára. A versenyek elengedhetetlenül 
a stressz számos forrását jelentik a postaga-
lambok számára. A hosszú repülések során a 
madarak szervezete feléli a szervezet számá-
ra nélkülözhetetlen tápanyagokat, amelyeket 
verseny előtt szükséges a galamb számára 

ideális mennyiségben és összetételben bizto-
sítani, illetve a verseny után pótolni.

A szintetikus úton előállított vitaminkészít-
mények – bár rövidtávon erőteljes hatást gya-
korolhatnak a madarak szervezetére – hosszú 
távon jelentősen megterhelik a galambok 
máját, méregtelenítő képességét. A termé-
szetes anyagok ezzel szemben hatékonyan 
megtalálják az utat a madarak szervezetében 
a megfelelő szervekhez, sejtekhez, ahol elő-
nyös hatásukat kifejthetik. A STRESROAK 
itatófolyadék vizes oldatban négyféle gyógy-
növény, és egy különleges ásványi anyag, a 
Shilajit koncentrált kivonatát tartalmazza a 
madarak szervezete számára optimális ösz-
szetételben.

A Stresroak összetevői:
Ocimum sanctum
A bazsalikom mikrobaölő, gyulladás-

csökkentő, immunerősítő, görcsoldó és lég-
zéskönnyítő hatással rendelkezik, aminek 
köszönhetően hosszú, fárasztó repülések 
alatt segít kiváló kondícióban tartani a ga-
lamb izomzatát, tüdejét és immunrendszerét. 
Antioxidáns, stresszoldó hatású.

Mangifera indica
A mangó kivonata igen gazdag könnyen 

felszívódó szénhidrátokban (melyek ener-
giát szolgáltatnak a repülés során a madár-
nak), vitaminokban (A, B, C és E-vitamin-
ban, melyek antioxidáns hatásúak), ásványi 
anyagokban (az izomműködésben nélkü-
lözhetetlen káliumban, valamint az oxigént 
szállító vörösvértest-képződést és a kalcium 
beépülését segítő rézben), aminosavakban 
(melyek a szervezet újraépülését szolgálják), 
többszörösen telített zsírsavakban (melyek 

energiát adnak) és a szintén antioxidáns 
karotinoidokban. Hatékony sejtvédő hatású, 
fokozza az ölősejtek aktivitását is. 

Phyllanthus emblica
Az indiai egres (más néven amla) rend-

kívüli C-vitamin tartalommal rendelkezik. 
Ennek köszönhetően nagyon hatékony az 
immunrendszer erősítésében, a betegségek, 
fertőzések megelőzésében, melyek a szállí-
tás alatti összezártság során veszélyeztetik 
a madarakat. Kutatások szerint hatékonyan 
támogatja az ölősejtek aktivitását. Kiváló 
antioxidáns, vértisztító, szíverősítő, fizikai és 
szellemi élénkítő hatásáról ismert, így segíti 
a madár idegrendszerének, tájékozódó ké-
pességének működését. Sejtvédő hatású, véd 
egyes rákkeltő anyagok ellen is. 

Humán gyógyászatban is alkalmazott gyógy-
növény, egy OGYI-engedélyes immunerősítő 
ayurveda gyógytermék (Chyawanprash/Vita 
Jam) fontos komponense.

Withania somnifera
Az indiai ginzeng elsősorban stresszoldó 

és immunerősítő hatású. A ginzeng termé-
kenységfokozó, és a változó környezeti fel-
tételekhez való adaptációt segítő hatásáról 
ismert. Tudományos vizsgálatok igazolták a 
Withania somnifera kivonat hatékonyságát 
a vörösvértestek és a fehérvérsejtek számá-
nak fokozásában, valamint a makrofág (ölő)
sejtek aktivitásának fokozásában. Az indi-
ai ginzeng e mellett antioxidáns, az örökítő 
anyagot védő hatással is bír, valamint jelentő-
sen növeli az őssejtek termelődését. Magyar-
országon az indiai ginzeng (Ashwagandha) 
humán gyógyászatban is alkalmazott, OGYI-
engedélyes immunerősítő, stresszoldó, vitali-
tásfokozó hatású gyógytermék.

Katowice
(50°13’27”---18°59’06”)
Szállítás a sportszövetség szervezésében.

Központi gyűjtőhelyek, időpontok
A gyűjtőhelyeken az elektromos rendszerek begyűjtő egységeiről a 

versenyzők gondoskodnak.
2014. július 17. (csütörtök)
Tiszafüred, Szőlősi út 14.   07.00 – 09.00
Miskolc, PEMO Center   08.00 – 10.00
Nyíregyháza, Honvéd u. 7.   10.00 – 11.00
Debrecen, Nagy Mihály kert 31.  12.00 – 13.00
Hatvan, Hajdú u. (újhatvani piactér)  14.00 – 15.00
Szeged, Szeged-Tápé Dráva u.17.  11.00 – 12.00
Kecskemét-Hetényegyháza Úrihegy 144. 13.00 – 14.00
Budapest, SYMA csarnok belső parkoló 12.00 – 15.00
Esztergom, Pöltenberg  Ernő út 80. 15.00 – 16.00
Tatabánya, Galambfalu   16.00 – 17.00
Győrszentiván Művelődési ház, Déryné út 50. 18.00 – 20.00

Előzetes létszámjelentés 10 nappal a gyűjtés előtt.
Nevezési díj: 400 Ft /db fizetve a gyűjtéskor.

Értékelés: 2 Zónában
I. Zóna a 300 km alatti dúcok
II. Zóna a 300 km feletti dúcok

Egyéni díjazás két Zónában:
  1.  30.000 Ft értékű üdülési csekk
 2.  20.000 Ft értékű üdülési csekk
 3.  10.000 Ft értékű üdülési csekk

Csapat díjazás két Zónában: 1. 30.000 Ft
    2. 20.000 Ft
    3. 10.000 Ft


