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Nemzeti színű gyűrűs versenyek
Két és több éves Nemzeti színű gyűrűs galambok versenye

2015. július 04. (szombat) – 5 zónában, együtt gyűjtve, szállítva, 
engedve az Országos Versennyel (csütörtöki gyűjtés).

Magdeburg  (koordináták: 52° 10’ 33,3” 11° 29’ 06,4”)
I Zóna: 700 km és az alatti dúcok.
II. Zóna 700-750 km közötti dúcok.
III. Zóna: 750-800 km közötti dúcok.
IV. Zóna: 800-850 km közötti dúcok.
V Zóna: 850 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 meg-
felelően fogjuk kialakítani.

Nevezési díj: 400 Ft / db
Díjazás bruttó: Díjalap 1.000.000.- Ft összesen az öt zónában!
Díjazva az indított nemzeti színű gyűrűs galambok Zónánkénti 

5%-a.

Egyéves Nemzeti színű gyűrűs galambok versenye

2015. július 04. (szombat) – 5 zónában (csak olimpiai gyűrűs galam-
bok részvételével)

Chomutov  (koordináták: 50° 26’ 27” - 13° 23’ 52”) 
I. zóna: 500 km és az alatti dúcok
II. zóna: 501-550 km közötti dúcok
III. zóna: 551-600 km közötti dúcok
IV zóna: 601-650 km közötti dúcok
V. zóna: 651 km feletti dúcok részére

Résztvevők:
– Valamennyi versenyengedéllyel rendelkező postagalambász részt 

vehet a versenyen.
– Valamennyi tagszövetség előre jelezze a küldési létszámot 10 

nappal a gyűjtés előtt a Szövetségbe. A gyűjtési útvonalat ennek meg-
felelően fogjuk kialakítani.

Nevezési díj: 400 Ft / db
Díjazás bruttó: Díjalap 1.500.000.- Ft összesen az öt zónában! 
Díjazva az indított nemzeti színű gyűrűs galambok zónánkénti 

5%-a.

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

versenyzők gondoskodnak.
2015. július 03. (péntek)
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

Olimpia – 2015
Határon innen – határon túl postagalambok és postagalamb-

ászok versenye
Az olimpia évében a Magyar Postagalamb Sportszövetség jubileu-

mi pénzdíjas versenyt ír ki valamennyi olimpiai gyűrűs galamb részé-
re 2015. július negyedik hétvégéjére. 

Magyarország jelenlegi határain túli ősi városaiból postagalamb 
versenyeket szervezünk.

Tervezett feleresztési helyek: Budapest 0 km-hez mérve
1. Pozsony 162 km 2. Kassa 214 km
3. Munkács 296 km 4. Kolozsvár 354 km
5. Arad 228 km  6. Nándorfehérvár 318 km
Ezen feleresztési helyekről 2015. július 25-26.-i hétvégén egyéni 

postagalamb versenyeket hirdetünk.
Minden feleresztési helyről minimum 100 km fölöttinek kell lenni 

a versenyző dúcától. A versenyzési lehetőség korlátlan.

Résztvevők:
- Valamennyi versenyengedéllyel rendelkező postagalambász részt 

vehet a versenyen
– Külön értékelést hirdetünk a nemzeti színű gyűrűs, Derby gyűrűs 

és a hagyományos gyűrűs galambok részére.
– A lista 20 %-os
– A verseny értékelhető minimum induló létszáma: 20 versenyző 

250 galamb
– A versenyre 2015. július 1-ig kell a részvételi szándékot jelez-

ni: egyénileg - egyesületen – tagszövetségeken keresztül írásban a 
Magyar Postagalamb Sportszövetséghez.

Nevezési díj: 1 euró / db, nevezhető korlátlan létszámú postagalamb

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

versenyzők gondoskodnak.
2015. július 23. (csütörtök)
Nyíregyháza, Honvéd u. 7.
Miskolc, PEMO Center
Debrecen, Nagy Mihály kert 31.
Tiszafüred, Szőlősi út 14.
Szeged, Szeged-Tápé Dráva u.17.
Kecskemét-Hetényegyháza Úrihegy 144.
Budapest, SYMA csarnok belső parkoló
Esztergom, Pöltenberg Ernő út 80.
Tatabánya, Galambfalu
Székesfehérvár, Kertalja köz 19.
A gyűjtési időpontokat a július elsejei jelentkezések után fogjuk 

közreadni.

Emlékversenyek - Katowice
A verseny időpontja: 2015. július 25. szombat.
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.

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!
Szállítás a sportszövetség szervezésében.

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

versenyzők gondoskodnak.
2015. július 23. (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

Gyűjtőhelyek, gyűjtések a 2015. év versenyein


