Közlemény
a Magyar Postagalamb Sportszövetség és a Derby
Klub közötti megállapodásról

A postagalambsport egységének megőrzése, a versenyek zavartalan szervezése, a galambászok mind
teljesebb kiszolgálása – ezek azok a vezérlő elvek, amelyeket elfogadva április 12-én kedden Gödöllőn
aláírásra került a Magyar Postagalamb Sportszövetség és a Derby Klub közötti megállapodás. Mint a
hetekkel ezelőtt, előbb a szövetség elnöksége, majd a küldöttgyűlés által is jóváhagyott felhatalmazás alapján
megkezdett tárgyalások során kiderült, az álláspontok nem is voltak oly távoliak, így a kölcsönös jószándék
és tisztelet mentén gyakorlatilag minden problémát sikerült megoldani.
A megállapodás teljes szövegét mindkét fél teljes terjedelemben nyilvánosságra hozza. A közösen elfogadott
álláspont egyik sarkalatos pontja, hogy a Derby Klub továbbra is a saját versenyzési rendszerét alkalmazza,
de szigorúan betartja a szövetség alapszabályát és versenyszabályzatát, így lehetőség nyílik arra, hogy a
klubban megrendezett versenyeket a szövetség hivatalosként ismerje el. A másik fontos elem, hogy 2016-tól
a szövetség elfogadja a klub idén gyártatott külön gyűrűit a hazai rendezésű versenyeken, ezen eredmények
azonban a FCI által kiírt megmérettetések során nem vehetők figyelembe.
A megállapodás mindkét félre már most komoly feladatokat oszt ki. A Derby Klubnak rövid időn belül létre
kell hoznia egy szervezetet – várhatóan egy civil társaság alakul -, amely legalább 100 taggal rendelkezik, s
ezt követően a szövetség hivatalosan is átadja a versenyszervezői jogokat ennek a csoportnak. Ugyancsak
fontos a klubban a versenyek során az órákból kiolvasott eredmények szövetségi számoló programba történő
feltöltésének összehangolása. A szövetség pedig a klub javaslatára bővítette a Nemzeti Bajnokság kiírását,
hogy a klubban versenyzők is részt vehessenek benne.
A legfontosabb azonban az, hogy Bárdos István, a szövetség elnöke és dr. Gotthard László, a Derby Klub
vezetője a személyes találkozókon megállapodott: ha menet közben olyan problémákkal találkoznak,
amelyek megoldásához mindkét fél közreműködése szükséges, a sporttársiasság szellemében, jóakarattal
fognak hozzá a közös munkához.
Ahhoz, hogy a megállapodás valóban sikeres legyen, s mindannyiunk javát szolgálja, szükséges az is, hogy
valamennyi sporttárs, aki akár a szövetségi versenykerületekben, akár a klubban versenyez, támogassa és
segítse a leírtak megvalósítását. Ha velünk tart, előre is köszönjük!

