Olimpiai verseny London - 2016. augusztus 06.
A Nyári Olimpiai Játékok kitűnő alkalmat adnak a Világ
postagalambsportjának, az FCI-nek a postagalambsport megismertetésére, népszerűsítésére, a figyelem felkeltésére.
Az FCI Sportbizottsága – egyeztetve a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, az Angol Királyi Postagalamb Szövetséggel
az olimpia megnyitójához kötődően augusztus 6-án olimpiai
postagalamb versenyt rendez a klasszikus egyéni sportágak
versenyeihez hasonlóan – pl. atlétika, futószámai – 100 m –
200 m – 400 m – 800 m - … vagy az úszás, kajak-kenu, …
A Magyar Postagalamb Sportszövetség a Maraton Klubbal
közös rendezésben hirdeti meg a londoni olimpiai versenyt.
A versenyben részt vehet minden olyan postagalambász, aki
tagja a nemzeti szövetségnek és versenyengedélyt váltott. A
versenyen nemzeti egyéni versenyt hirdetünk, a lista 20%-os.
FCI oklevél és serleg díjazás 500 galambonként 10-10 db
galambot értékelve.
A versenyre 2016. július 20-án (kedden) 24 óráig e-mailben a Szövetségbe kell jelezni ki hány darab galambot és
melyik gyűjtőhelyen kíván bepakolni.
Nevezési díj, szállítás: 10 euro/db
Díjazás:
A nemzeti díjkiosztó az 61. Országos Kiállításon lesz kiosztva (serleg, oklevél). Az abszolút első helyezett versenyző
meghívást kap az országos kiállításra egy éjszakai szállással és
az ünnepélyes díjkiosztón való részvétellel (2 fő).

Központi gyűjtési helyek, időpontok:
2016. augusztus 2 (kedd)
Csak akkor szervezzük a gyűjtést, ha előzetesen minimum 100 darab galamb nevezése érkezett be határidőre.
Hatvan, Hajdú u. (újhatvani piactér)
Budapest, XV. kerület Testvériség sporttelep
(Maraton gyűjtőhely)
Esztergom C06 Klubháza
Székesfehérvár, Kertalja köz 4/a
Tatabánya, Galambfalu
Győrszentiván, Műv ház, Déryné u. 50.

09-11 óra
10-13 óra

Miskolc, PE-MO Center
Debrecen, Nagy Mihály kert 30. F05 gyh.
Tiszafüred, Szőlősi út 14.
Szeged
Kecskemét, Úrihegy 129. csárdával szemben

07-09 óra
08-10 óra
08-09 óra
08-09 óra
09-11 óra

10-12 óra
14-15 óra
14-15 óra
16-18 óra

A versenyekről bővebb információt a Magyar Postagalamb Sportszövetségben kérhet
Pethő Attila Főtitkár: 06-1/342-4522; 70/311-2875
Konrád János VB elnök: 06-30/305-4780
Minden első galambot telefonon kötelező jelenteni a versenyszabályzatnak megfelelően.

Wittenberge olimpiai verseny - 2016. július 24. vasárnap
A Nyári Olimpiai Játékok kitűnő alkalmat adnak a Világ
postagalambsportjának, az FCI-nek a postagalambsport megismertetésére, népszerűsítésére, a figyelem felkeltésére.
Az FCI Sportbizottsága –az olimpia megnyitó előtt olimpiai postagalamb versenyt rendez a klasszikus egyéni sportágak
versenyeihez hasonlóan – pl. atlétika, futószámai – 100 m –
200 m – 400 m – 800 m - … vagy az úszás, kajak-kenu, …
A Magyar Postagalamb Sportszövetség a Dunántúli Nagydíj
szervezőivel közösen hirdeti az olimpiai versenyt.
A versenyben részt vehet minden olyan postagalambász, aki
tagja a nemzeti szövetségnek. A versenyen csak egyéni versenyt hirdetünk, a lista 20%-os.
A versenyre 2016. július 17-én (vasárnap) 24 óráig e-mailben a Szövetségbe kell jelezni ki hány darab galambot és
melyik gyűjtőhelyen kíván bepakolni.
Nevezési díj, szállítás: 300 Ft/db
Díjazás:
FCI oklevél és serleg díjazás: Zónánként 10-10 db galambot
értékelve.
Az abszolút első helyezett versenyző meghívást kap az országos kiállításra egy éjszakai szállással és az ünnepélyes díjkiosztón való részvétellel (2 fő).
A nemzeti díjkiosztó az 61-ik Országos Kiállításon lesz kiosztva (serleg, oklevél).
Zónák:
I. Zóna: 750 km alatt lévő dúcok
II. Zóna: 750,001-850 km között lévő dúcok
III. Zóna: 850,001 km felett lévő dúcok
2016. július

Központi gyűjtési helyek, időpontok
a Dunántúli Nagydíj gyűjtőhelyein felül:
2016. július 22. péntek
Csak akkor szervezzük a gyűjtést, ha előzetesen minimum 100 darab galamb nevezése érkezett be határidőre.
Hatvan, Hajdú u. (újhatvani piactér)
Budapest, XV. kerület Testvériség sporttelep
(Maraton gyűjtőhely)
Esztergom C06 Klubháza
Székesfehérvár, Kertalja köz 4/a
Tatabánya, Galambfalu
Győrszentiván, Műv ház, Déryné u. 50.

09-11 óra
10-13 óra

Miskolc, PE-MO Center
Debrecen, Nagy Mihály kert 30. F05 gyh.
Tiszafüred, Szőlősi út 14.
Szeged
Kecskemét, Úrihegy 129. csárdával szemben

07-09 óra
08-10 óra
08-09 óra
08-09 óra
09-11 óra

10-12 óra
14-15 óra
14-15 óra
16-18 óra

A versenyekről bővebb információt a Magyar Postagalamb
Sportszövetségben kérhet
Pethő Attila Főtitkár: 06-1/342-4522; 70/311-2875
Konrád János VB elnök: 06-30/305-4780
Minden első galambot telefonon kötelező jelenteni a versenyszabályzatnak megfelelően.
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