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I. Egy az ország – egy a szabály!

„Aki nem tud mindent, azért még nem 
buta, de aki nem akar többet tanulni eh-
hez, az igen!”

Tovább gondolkodunk a magyar posta-
galambsport fejlődésének lehetőségeiről.

Kívánatos ezt a magyarországi társa-
dalmi szervezetekre vonatkozó törvények 
változtatásai, a Magyar Postagalamb 
Sportszövetség szervezeti felépítése és 
versenyzési lehetőségeink változásai, új 
elképzeléseink, terveink megvitatása ér-
dekében megtenni.

Új alapszabályt készítettünk és fo-
gadtunk el 2016. évtől. Leszögezhetjük, 
hogy szervezeti sajátosságainkat, nem-
zeti hagyományainkat megtartva kívá-
nunk a világhoz hasonló értékeléseket, 
elismeréseket, eredményeket számolni.

A nemzetköziség, a nemzetközi ösz-
szehasonlítás első helyén mindig az 
Olimpia áll, az olimpiai értékelés sze-
rinti eredményeink, amelyek a postaga-
lambász és versenygalambjaink sikere, 
de Magyarország elismerése is.

Csapatértékelés esetén minden te-
nyésztő az 1-es számú csapat 10 db ga-
lambjával indulhat a nemzeti versenye-
ken, bajnokságokban az idős galambok 
versenyein. A többi küldött galamb csa-
paton kívüli, egyéni induló, 0-ás kóddal 
jelölve. Minden csapatbajnokságban a 
csapatból elsőnek érkező befutó galam-
bok (10/3 ) által utanként szerzett pontok 
összegződnek.

A dúcbajnokság értékelésében a te-
nyésztő által a versenyre küldött ösz-
szes galamb eredményéből számoljuk a 
sorrendet. A beszámítható versenyek és 
galambok feltételeit az egyes kategóriák 
tartalmazzák.

2017. évtől:
1. A versenyzőnek versenyengedélyt 

kell váltani az adott versenyévre. A 
Magyar Postagalamb Sportszövetség 
hivatalos versenyeire 2000 Ft minden 
versenyző versenyengedélye +50 Ft 
minden benevezett galamb. Aki a fő-
versenyre versenyengedélyt váltott, an-
nak a fiatalokra új versenyengedélyt nem 

kell váltani, csak azoknak, akik a főver-
senyekre nem váltottak versenyenge-
délyt. Fiatalok versenyengedélye 1000 
Ft/versenyző + 25 Ft/galamb. A verseny-
engedély váltást a szövetségnek a tag 
felé igazolni kell a versenykerületekben 
vagy a versenyszervezőknél. A verseny-
engedély díjának befizetési határideje a 
sportszövetségbe: tárgyév március 31. 
az öregeknél, augusztus 15. a fiatal ga-
lamboknál.

2. A versenykerületek saját szervezésű 
versenyeikkel is részt vehetnek a nemze-
ti bajnokságban, nevezhetnek a kiállítá-
sokra. A hosszútávra a 7-8. régióban az 
odatartozó versenykerületek összefogá-
sával, egyeztetve a Maraton és a Pannon 
Maraton szervezőivel a Magyar Posta-
galamb Sportszövetség által engedé-
lyezett feleresztési helyekről rendezett 
versenyekkel vehetnek részt a nemzeti 
hosszútávú és a maraton bajnokságban. 
Nagy előnye lehet a régiókba tartozó 
versenykerületek együttműködésének, 
hogy a feleresztési helyre való szállítást 
régiónként jól összehangolva, a szállítási 
kapacitásaik gazdaságos kihasználásával 
lényegesen csökkenthetők a tenyésztők-
re háruló versenyzési költségek. Ezeken 
a versenynapokon is lehet másik verse-
nyeket rendezni valamennyi versenyke-
rületben rövidebb távokon.

A versenykerületek versenyeiket 
csak az adott ország postagalamb szö-
vetsége által megadott és a Magyar 
Postagalamb Sportszövetség által elfo-
gadott feleresztési helyekről, feleresz-
tési koordinátákról rendezhetik meg. 
A jövőben a versenykerületek minden év 
december 1-vel adják be a tagnyilván-
tartásukat, amely a következő év már-
cius 31-gyel (a versenyengedély váltás 
határidejének lejártával) véglegesítő-
dik, mint versenyzői nyilvántartás. 

Orvosi igazolást csak a versenyke-
rületbe kell beadni, a versenyre szállító 
autóban minden esetben kötelező az 
orvosi igazolásokat a gyűjtés és verseny 
időtartamára a galambokkal együtt szál-
lítani. Paramixo elleni védőoltást csak 
a Magyarországon engedélyezett vak-
cinákkal lehet végrehajtani (Columba, 

Nobilis Paramyxo, stb). A nem az enge-
délyezett vakcinákkal történő oltásokból 
eredő problémákért az adott versenyke-
rület a felelős.

3. A Magyar Postagalamb Sportszö-
vetség által a nemzeti bajnokságban 
elismert versenyformák:

3/1. Minden tenyésztő korlátlan létszá-
mú galambjával indulhat a versenyeken. 

Az Országos Verseny Szabályzat 3. 
§ 1. pontja szerint:

„Hivatalos postagalamb versenyeket 
a Sportszövetség és annak tagjai, akik-
kel érvényes megállapodást kötött a 
Sportszövetség, írhatnak ki, hirdethetnek 
és rendezhetnek meg az adott verseny-
szezonban versenyengedélyt váltottak 
részére az FCI előírásai és a Magyar 
Postagalamb Sportszövetség verseny-
szabályzatának a figyelembe vételével.”

A versenyek szervezésére minden 
évben új megállapodást kell kötni a 
szövetség és a versenyszervezők kö-
zött.

A versenyszervező közösségeknek 
egyértelműen ki kell jelölni a startere-
ket, valamint azokat a személyeket, akik 
a versenyek esetleges változtatásaiért 
meghatalmazottak és felelősek.

Hivatalos díjlista csak az FCI. elő-
írásának megfelelő tenyésztő/galamb 
létszámú versenyről készíthető.

Az adott évi versenyprogramot már-
cius 31-ig kell beküldeni a szövetségbe, 
valamint feltölteni a galambom.hu ol-
dalra. (A röpcsoportokat, és az össze-
fésülendő versenyeket is tartalmaznia 
kell a kiírásnak.)

3/2. A Nemzeti Bajnokság versenyút-
jait nem kell előre megjelölni, korlátlan 
számú versenyből lehet a Nemzeti Baj-
nokság eredményeit kiszámolni a külön-
böző kategóriákban. Javasoljuk, hogy a 
versenykerületek önállóan csak a rövid- 
és középtávú versenyeket szervezzék 
meg és bonyolítsák le. A hosszútávú 
versenyeket a régiókba tartozó verseny-
kerületek közösen szervezzék és közö-
sen szállítsák. 

Nemzeti Bajnokság 2017. évi versenykiírása 
amely a Magyar Postagalamb Sportszövetség tagjai részére készült 

(2016. december 13.)
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II. Magyar Nemzeti Bajnokság

A Nemzeti Bajnokságok értékelése 
a rövid-, közép-, hosszútáv és fiatalok 
kategóriában a következő számítással 
történik

A 10/3 befutósnál
koeff =     elért helyezés x 1000     
     indított galamblétszám

A Nemzeti Dúcbajnokságban a ver-
senyre küldött minden galambból 
számolva 10 db-ig 2 db, a továbbiak-
ban minden megkezdett +5 db után 1 
galamb hozza a helyezést. A számolás 
helyezésarányos pontosztással történik, 
ahol a pontszám minden versenynél 100-
100 pontról indul és a 20 %-os lista utol-
só galambja minden esetben 40-40 pon-
tot kap. Az így megszerzett pontszám 
osztva a beszámítható galambok számá-
val. Minden tenyésztő korlátlan számú 
galambbal vehet részt a versenyeken.

Magyarország Nemzeti Rövidtávú 
Bajnoka

- 100-400 km között távolságokról a 
versenykerületek által rendezett verse-
nyeken a versenyző csapatából utanként 
10/3 galamb eredménye számolható ré-
gió, versenykerületi (tagszövetségi), 
röpcsoporti listából. 

- Mindenkinek a három legjobb verse-
nye számít.

- Minimum 50 versenyző és 1000 ga-
lamb részvétele szükséges. 

Díjazás bruttó:
 1. hely  100.000,-
 2. hely  70.000,-
 3. hely  50.000,-

Magyarország Nemzeti Rövidtávú 
Dúcbajnoka

- 100-400 km között távolságokról 
számolható régió, versenykerületi (tag-
szövetségi), röpcsoporti listából. 

- Mindenkinek a három legjobb verse-
nye számít.

- Minimum 50 versenyző és 1000 ga-
lamb részvétele szükséges. 

Díjazás bruttó:
 1. hely  100.000,-
 2. hely  70.000,-
 3. hely  50.000,-

Magyarország Nemzeti Középtávú 
Bajnoka

- 300-600 km között távolságokról a 
versenykerületek által rendezett verse-
nyeken a versenyző csapatából utanként 
10/3 galamb eredménye számolható ré-
gió, versenykerületi (tagszövetségi), 
röpcsoporti listából.

- Mindenkinek a három legjobb verse-
nye számít.

- Minimum 50 versenyző és 1000 ga-
lamb részvétele szükséges. 

- A három beszámított versenyből 
legalább 1-nek 400 km felettinek kell 
lennie.

Díjazás bruttó: 
 1. hely  100.000,-
 2. hely  70.000,-
 3. hely  50.000,-

Magyarország Nemzeti Középtávú 
Dúcbajnoka

- 300-600 km között távolságokról 
számolható régió, versenykerületi (tag-
szövetségi), röpcsoporti listából.

- Mindenkinek a három legjobb verse-
nye számít.

- Minimum 50 versenyző és 1000 ga-
lamb részvétele szükséges. 

- A három beszámított versenyből 
legalább 1-nek 400 km felettinek kell 
lennie.

Díjazás bruttó:
 1. hely   100.000,-
 2. hely  70.000,-
 3. hely  50.000,-

Magyarország Nemzeti 
Hosszútávú Bajnoka

- 500 km feletti távolságokról a ver-
senykerületek, a régiók, a maraton klu-
bok által szervezett versenyeken a csa-
patából utanként 10/3 galamb eredménye 
számolható régió, versenykerületi és 
röpcsoporti listáról. 

- Mindenkinek a három legjobb verse-
nye számít.

- Minimum 50 versenyző és 1000 ga-
lamb részvétele szükséges.

- A három beszámított versenyből 
legalább 1-nek 600 km felettinek kell 
lennie.

Díjazás bruttó: 
 1. hely  100.000,-
 2. hely  70.000,-
 3. hely  50.000,-

Magyarország Nemzeti 
Hosszútávú Dúcbajnoka

- 500 km feletti távolságokról szá-
molható régió, versenykerületi és 
röpcsoporti listáról. 

- Mindenkinek a három legjobb verse-
nye számít.

- Minimum 50 versenyző és 1000 ga-
lamb részvétele szükséges.

- A három beszámított versenyből 
legalább 1-nek 600 km felettinek kell 
lennie.

Díjazás bruttó:
 1. hely  100.000,-
 2. hely  70.000,-
 3. hely  50.000,-

Magyarország Maraton Bajnoka

- 800 km feletti távolságokról a 
maraton klubokban és a versenyke-
rületek által rendezett versenyeken a 
versenyző a csapat 5 db versenygalamb-
jából utanként 2 befutó galamb eredmé-
nye értékelhető.

(koefficiens = elért helyezés x 1000 
   indított létszám x dúc km)
- Mindenkinek a három legjobb verse-

nye számít.
- Minimum 50 versenyző és 600 ga-

lamb részvétele szükséges.
- A bajnokság értékelésében való 

részvételhez a tenyésztő által kigyűjtött 
eredményeket 2017. szeptember 15-ig 
kell leadni az SVB felé.

Díjazás bruttó:
 1. hely  100.000,-
 2. hely  70.000,-
 3. hely  50.000,-

Magyarország Fiatal Galambok 
Bajnoka

- Minimum 100 km fölötti távolságról 
rendezett versenyeken, csak az aktuális 
évi gyűrűvel gyűrűzött fiatal galambok-
kal lehet versenyezni. 

- Versenykerületek által rendezett 
versenyekből 3 út figyelembe vételé-
vel, utanként. A versenyző csapatából 
utanként 20/6 befutó galamb eredmé-
nye értékelhető régió, versenykerületi, 
röpcsoporti listáról.

- Minimum 50 versenyző és 1000 db 
galamb részvétele szükséges.

- A hosszú távú versenyekhez hasonló-
an javasoljuk megszervezni régió kere-
tek között a fiatalok nemzeti bajnokságát 
(szállítás!).
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- Valamennyi szállító járműbe berakott 
galamb oltási igazolással és rakodási 
jegyzőkönyvvel kell, hogy rendelkez-
zen.

Díjazás bruttó:
 1. hely  100.000,-
 2. hely  70.000,-
 3. hely  50.000,-

Magyarország Fiatal Galambok 
Dúcbajnoka

- Minimum 100 km feletti távolságok-
ról számolható régió, versenykerületi  
(tagszövetségi), röpcsoporti  listából.

- Mindenkinek a három legjobb verse-
nye számít.

- Minimum 50 versenyző és 1000 ga-
lamb részvétele szükséges. 

Díjazás bruttó:
 1. hely  100.000,-
 2. hely  70.000,-
 3. hely  50.000,-

Magyarország Ászgalambja

- Minden nemzeti bajnokság kategóri-
ájában a helyezett galambok eredménye 
alapján ászgalamb értékelésre kerül sor.

- Összesítésben hím-tojó kategória.
- Kategóriánkénti a galambok 3 ered-

ménye vehető figyelembe (R/3, K/3, 
H/3)

Díjazás bruttó:
 1. hely  30.000,-
 2. hely  20.000,-
 3. hely  10.000,-

2. Anker Alfonz Bajnokság

- Általános szabályok: a versenykerü-
letek által rendezett főversenyeken elért 
eredmények használhatóak fel, melyek 
egységes értékelési módszer segítségével 
vannak összehasonlítva. Az összehason-
lítás a galambok által elért helyezések 
száma alapján történik, a dúc bármely 5 
galambjának 7-7 helyezése alapján! Ma-
ximum 5x7=35 helyezés 20 %-os listán 
szerzett koefficiens alapján. Csak az a 
verseny értékelhető, ahol minimum 50 
tenyésztő és 1000 db galamb indult.

- Az Anker Alfonz Bajnokság útjai 
megegyeznek a Nemzeti Bajnokság-
ban számolt utakkal, attól eltérni nem 
lehet. 

- Feltétel még, hogy minimum 1 
hosszú, 1 közép, 1 rövid útnak szere-
pelnie kell!

- Az Anker Alfonz Bajnokságot a ver-
senykerületek száma alapján díjazzuk. 

Díjazás bruttó: 
 1. hely  100.000,- 
 2. hely 80.000,- 
 3. hely 60.000,- 
       4. helyezettől serleg és oklevél

3. Komlódy Ferenc Emlékverseny 
(Szuperkupa)

- A Magyar Galambászok Hétvégé-
jén megrendezett országos hosszútávú 
versenyből kerül értékelésre.

- Feleresztési hely: Magdeburg 
(koordináták: 52° 10’ 33,3” - 11° 29’ 06,4”)
 I. zóna:  700 km alatt
 II. zóna:  700 -750 km között
 III. zóna:  750-800 km között
 IV. zóna:  800-850 km között
 V. zóna:  850 km fölött
- Díjalap: bruttó 1.000.000 Ft.

A Magyar Postagalamb Sportszövet-
ség július 22-én - kiemelt nemzeti ver-
senyt rendez Magdeburgból, az ország 
minden postagalambászának, akik a 
2017 évre versenyengedélyt váltottak. 
Tenyésztőnként a küldhető galamb da-
rabszám nincs korlátozva (de előre kell a 
darabszámot és a gyűjtőhelyet jelezni, ha 
nem kerületi szállításban kívánnak részt 
venni a versenyen).

- Szuperkupa zóna egyéni az öt zóná-
ban (pénzdíjazás).

- Szuperkupa nemzeti csapatverseny, 
tenyésztőnként a 3 leggyorsabb galamb 
által a saját zónában elért koefficiensek 
alapján. az első 10 csapat (pénzdíjazás).

Előzetes nevezések leadása versenyke-
rületi összesítésben az OVB–nek július 
17–re. (Gyűjtési helyszínek és a szállí-
tás megszervezése miatt.) Gyűjtés július 
20. csütörtök. Tervezett gyűjtőhelyek: 
Szeged, Kecskemét, Miskolc, Hatvan, 
Budapest, Tatabánya, Székesfehérvár, 
Szombathely, Győr.

Nevezési díj 400 Ft/galamb szövetségi 
szállításkor, versenykerületi szállításnál 
100 Ft/db,

A július 17-ig leadott előnevezések 
alakítják ki a végső gyűjtési helyszíne-
ket!

Az előre leadott darabszám alapján 
indítjuk a gyűjtésre a gépkocsikat. A fé-
rőhelyek ezért korlátozottak lesznek, így 
a helyszíni nevezést nem tudjuk elfo-
gadni a galambok érdekében!

Egyéni díjazás zónánként:
Szuperkupa
 1. hely: 50.000,-
 2. hely: 35.000,-
 3. hely:  25.000,-
 4-5. hely: 15.000,-

Országos csapat díjazás a zónákban 
elért 3 befutós csapateredmény alapján

 1. hely: 70.000,-
 2. hely: 50.000,-
 3. hely: 40.000,-
 4-10. hely: 20.000,-
Koefficiens = 
Zóna listán elért helyezés x 1.000
zónában indított létszám x dúctáv (km)

4. Derby versenyek - 
Kállay Ferenc Derby verseny

- Minden Versenykerület saját leg-
hosszabb távolságú versenyén a két 
vagy többéves derbygyűrűs galam-
bok versenyeredménye alapján hirdetett 
derbyverseny.

- Kizárólag egyéni verseny, a 
derbygyűrűs galambok önálló értékelésé-
vel, versenykerületi derbylista alapján.

- A versenylista sebesség alapján készül.
- Csak a gyűrűkártya tulajdonosa ver-

senyeztetheti a galambot, csak ő nyerheti 
a díjakat. 

- A díjazás bruttó 1.000.000,- Ft, 
amely a következőképp kerül felosz-
tásra a versenykerületek között:

Egymillió osztva a 2014-2015-ban ösz-
szesen az országban vásárolt derbygyűrűk 
számával, az így kapott gyűrű/Ft szoroz-
va a versenykerület által  2014-2015-ben 
évben vásárolt derbygyűrűk számával.

- Díjátadás: a versenykerületekben.

Egyéves derbygyűrűs galambok 
nemzeti versenye

- A versenykerületek által előre kije-
lölt középtávú úton a versenykerületek 
saját listája alapján kerül díjazásra!

- Az egyéves derbygyűrűs galambok 
önálló értékelésű egyéni versenyen vesz-
nek részt.

- Csak az egyéves derbygyűrűs galam-
bok részére egyéni lista alapján.

- A díjazás bruttó 1.000.000,- Ft, 
amely a következőképp kerül felosz-
tásra a versenykerületek között:

egymillió osztva a 2016-ban összesen 
az országban vásárolt derbygyűrűk szá-
mával, az így kapott gyűrű/Ft szorozva a 
versenykerület által  2016.  évben vásá-
rolt derbygyűrűk számával.

- A versenylista sebesség alapján ké-
szül.

- Csak egyéni értékelés van!
- A galambot csak a gyűrűkártya sze-

rinti tulajdonosa versenyeztetheti, csak ő 
nyerheti a díjakat.

- Díjátadás: a versenykerületekben.
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5. Nemzeti színű gyűrűs versenyek 
- Két és több éves nemzeti színű 

gyűrűs galambok versenye

- 2017. július 22. (szombat) – 5 zóná-
ban, 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 részé-

re.
- Résztvevők:
– valamennyi versenyengedéllyel ren-

delkező postagalambász részt vehet a 
versenyen, 

– a nemzeti színű gyűrűs galambok 
önálló értékelésben vesznek részt és a 
közös listán is szerepelnek.

– Valamennyi versenykerület (ame-
lyik nem saját szervezésben végzi a 
szállítást) előre jelezze a küldési létszá-
mot 10 nappal a gyűjtés előtt a szövet-
ségbe. A gyűjtési útvonalat ennek meg-
felelően fogjuk kialakítani.

- Nevezési díj: 400 Ft/db a szövetségi 
szállításnál, 100 Ft/db kerületi szállítás-
nál.

- Díjazás bruttó: 1.000.000,- Ft ösz-
szesen az öt zónában! Felosztva a nem-
zeti színű gyűrűs galambok zónánkénti 
indított létszáma alapján.

- Díjazva az indított nemzeti színű 
gyűrűs galambok zónánkénti 5 %-a.

- A versenylista sebesség alapján ké-
szül.

- Csak egyéni értékelés van!
- A galambot csak a gyűrűkártya sze-

rinti tulajdonosa versenyeztetheti, csak ő 
nyerheti a díjakat.

- A díjakat CSAK személyesen lehet 
átvenni.

Egyéves nemzeti színű gyűrűs 
galambok versenye

- 2017. július 22. (szombat) – 5 zó-
nában (csak olimpiai gyűrűs galambok 
részvételével)

- Gyűjtés július 21-én pénteken: 
Prága-Dubec (koordináták: 50° 03’ 
59,0” - 14° 35’ 03,0”)

I. zóna:  400 km és az alatti dúcok
II. zóna:  401-450 km közötti dúcok
III. zóna:  451-500 km közötti dúcok
IV zóna:  501-550 km közötti dúcok
V. zóna:  551 km feletti dúcok részére

- Résztvevők:
– Valamennyi versenyengedéllyel ren-

delkező postagalambász részt vehet a 
versenyen.

– Valamennyi versenykerület előre 
jelezze a küldési létszámot 10 nappal a 
gyűjtés előtt a szövetségbe. A gyűjtési 
útvonalat ennek megfelelően fogjuk ki-
alakítani.

- Központi gyűjtési helyek, időpontok: 
az áprilisi újságban lesznek kijelölve.

- A gyűjtőhelyeken az elektromos 
rendszerek begyűjtő egységeiről a ver-
senyzők gondoskodnak. 

- Nevezési díj: 400 Ft/db.
- Díjazás bruttó: 1.000.000,- Ft ösz-

szesen a három zónában! Felosztva a 
nemzeti színű gyűrűs galambok zónán-
kénti indított létszáma alapján.

- Díjazva az indított nemzeti színű 
gyűrűs galambok zónánkénti 5 %-a.

- A versenylista sebesség alapján ké-
szül.

- Csak egyéni értékelés van!
- A galambot csak a gyűrűkártya sze-

rinti tulajdonosa versenyeztetheti, csak ő 
nyerheti a díjakat.

- A díjakat CSAK személyesen lehet 
átvenni.

Fiatal nemzeti színű gyűrűs galam-
bok versenye

- Az adott évi nemzeti színű lábgyű-
rűvel gyűrűzött fiatal galambok részé-
re rendezett versenykerületi verseny.

- A versenykerület által rendezett 2017. 
évi fiatal galambok versenysorozatában: 

- a verseny központi távolsága mini-
mum 300 km legyen,

- a versenylista sebesség alapján ké-
szül.

- Csak egyéni értékelés van.
- A galambot csak a gyűrűkártya sze-

rinti tulajdonosa versenyezheti, csak ő 
nyerheti a díjakat.

- A nemzeti színű gyűrű ára 2017-ben 
1000 Ft/db.

- Díjazás bruttó: a nemzeti színű gyű-
rűs galambok részére a versenykerületek 
a 2017. évi nemzeti gyűrűk vásárlása 
után kapják meg a díjazásra fordítható 
összeget (500 Ft/gyűrű), amelyből mi-
nimum az első 1-10. helyezett galam-
bot díjazni kell.

- Díjátadás: a zóna díjkiosztó ünnep-
ségeken, vagy a versenykerületben. 

- A díjakat CSAK személyesen lehet 
átvenni.

Nemzetközi bajnokság

- A környező országok - Lengyelor-
szág, Csehország, Szlovákia és Magyar-
ország - postagalamb sportszövetségei 
által kezdeményezett versenysorozatra 
lehet nevezni versenykerületenként. A 
nevezés nem igényel nagy feladatot, a 
tagszövetségek által leadott 2017. évi 
versenyprogramokból kell megjelölni 
maximum 11 db versenyt a május 14. és 
július 24. között rendezett versenyekből! 

- Értékelés csak a tagszövetségi listák 
alapján!

- A versenyek listáját május 1-ig kell 
írásban az SVB-nek leadni versenykerü-
letenként!

- Értékelés: a gyűjtéskor rögzített 
gyűjtési sorrend szerinti első 5 db ga-
lamb a csapat és ebből 3 db eredménye 
adja az úti eredményt 3 db 500 km alat-
ti és 3 db 500 km feletti útról, melyek 
közül 1 db-nak 700 km felettinek kell 
lennie, tehát összesen 6 verseny kerül 
értékelésre.

- Nemzetközi verseny: Brüsszel 
2017. július 29–én lengyel, cseh, szlo-
vák, magyar galambászok részvételével. 
A pontos kiírást 2017 március 30-ig köz-
zé tesszük.

Bíró József Emlékverseny

- A Magyar Postagalamb Sportszö-
vetség által rendezett leghosszabb távú 
verseny egyéni első helyezettje számára 
kerül kiadásra.

- Díjazás: SERLEG díjazás.

Pálmai Gábor Emlékverseny

- Az aktuális olimpián a legjobb ered-
ményt elért magyar postagalamb díja 2 
évente, az olimpiák után kerül kiosztásra.

- Amennyiben ugyanolyan helyezést 
ér el sport vagy standard kategóriában 
a legjobb magyar postagalamb, akkor 
az elért helyezésnek megfelelően több 
SERLEGET adunk ki. 

Nyitrai Ferenc Emlékverseny: 
Élversenyzők Bajnoksága 2017.

- A Nemzeti Bajnokság 3 értékelési 
formájában (rövid-, közép- és hosszútáv) 
az országos listán elért helyezési számok 
összeadása utáni összesített nemzeti 
sorrend alapján kerül kiosztásra. Beszá-
molandó a R+K+H távon a 10/3-as és a 
dúcbajnoksági sorrend is. 
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(Pl. XY,  10/-as R.2. K 3. H 7.= 12 dúc-
bajnokság R. 3. K.4. H.5.=12 A Nyitrai 
Ferenc Emlékversenyben 12+12=24 
ponttal kerül besorolásra.

- Csak mindhárom kategóriában beso-
rolt tenyésztők vehetnek részt a verseny-
ben.

- Díjazás: a Nyitrai család által fel-
ajánlott bruttó 500.000 Ft.

Nemzet Élversenyzője: 
 1. hely 100.000,-
 2. hely 60.000,-
 3. hely 40.000,-
 4.-10. hely 20.000,-
Nemzet Junior Élversenyzője: 
 1. hely 40.000,-
 2. hely 20.000,-
 3. hely 20.000,-
Nemzet Senior Élversenyzője:
 1. hely 40.000,-
 2. hely 20.000,-
 3. hely 20.000,-

6. Országos Hosszútávú Régiós 
Bajnokság - Ujházy Péter Bajnokság

- Régiók javasolt besorolása
1. régió: 11–13–14-25-29
2. régió: 01-02-06-12-16-17
  + G-21 Derby Klub
3. régió: 07–23–26–28
4. régió: 08–10–22–27
5. régió: 04-05–15–19–20-21–30

- Régiós értékeléshez a minimum 
induló versenyzői létszám legalább 
2 versenykerületből 100 fő, 2000 ga-
lamb.

- Az Elnökség és az SVB ajánlása 
a nemzeti hosszútávú régióversenyek 
időpontjaira:

- május 27-28.
- június 10-11.
- június 24-25.
- július 8-9. 
- Javasolt feleresztési helyek: Prá-

ga, Regensburg, Plzen, Straubing, 
Halle, Grimma, Platting, Vilshoffen, 
Neumarkt, Cheb, Radeburg, Wittenberge, 
Magdeburg, Scwabach, Aschaffenburg.

- Értékelés: Ujházy Péter Bajnokság 
(a Magyar Galambászok Hétvégéjén 
rendezett nemzeti verseny eredménye 
(Magdeburg) és 2 másik legjobb út alap-
ján): helyezésarányos pontosztással, ahol 
az induló pontszám minden versenyen 
100-100 pont, a 20 %-os díjlista utolsó 
galambja 40-40 pont.

- Minden tenyésztő korlátlan lét-
számban küldheti galambjait az adott 
hosszútávú versenyre.

- A számítás alapjául a tenyésztő által 
küldött darabszám minden megkezdett 
öt galambja után egy eredménye számít, 

amely az 5 db, vagy annál kevesebb kül-
dött galamb esetében minimum 2 db.

- Maximum ennyi galamb hozhatja a 
20 %-os díjlistán a helyezésüknek meg-
felelő pontszámot, melyek összesített 
pontértékét el kell osztani a tenyésztő 
által küldött létszámnak megfelelő (5/1) 
darabszámmal.

- A 3 verseny összegzéséből megkap-
juk az Ujházy Péter Bajnokság régiós 
ranglistáját.

- A HOSSZÚTÁVÚ UJHÁZY PÉ-
TER BAJNOKSÁGBAN CSAK A 
RÉGIÓLISTA VEHETŐ FIGYE-
LEMBE A CSAPAT ÉRTÉKELÉ-
SÉNÉL, VERSENYKERÜLETI ÉS 
RÖPCSOPORTI NEM. A régiókban 
elért eredmény összefésülése adja az 
országos végeredményt.

Díjazás az 5 régióban bruttó: 
 1. hely  30.000,-
 2. hely  20.000,-
 3. hely  10.000,-
Országos, az 5 régió eredménye 

alapján
 1. hely  100.000,-
 2. hely 70.000,-
 3. hely 50.000,-
 4. hely 30.000,-
 5. hely 20.000,-

A Magyar Postagalamb Sportszövet-
ség hivatalosan elismert versenyein az 
alábbi kritériumok szerint (Anker Al-
fonz Bajnokság, Nemzeti Bajnokság, ki-
állítási eredmények, országos évkönyv) 
lehet versenyezni és eredményeket elér-
ni, ahol elsődleges szempont az önkén-
tes szabálykövető és szabálybetartó 
magatartás.

- Valamennyi gyűjtésen/bontáson 5 
versenyző fő jelenléte kötelező, saját 
galambjai gyűjtésében senki, semmilyen 
formában nem vehet részt.

- A postagalamb versenyzés jövője: 
központi gyűjtőhelyek megszervezése.

- Versenykerületek a közös listakészí-
tési szándékot a start után kötelesek a 
szövetségbe jelenteni.

- Kötelező ellenőrizni versenykerü-
leti, illetve szövetségi szinten az élver-
senyzőket, az olimpiai várományosokat. 
Az ellenőrzések jegyzőkönyveit 2017. 
Augusztus 31-ig el kell juttatni a szövet-
ségbe. Olimpiára sportkategóriában az 
évente több alkalommal az eredmény-
számoló program alapján ellenőrzött 
galamb juthat ki. Azt a versenyzőt, aki 
megtagadja az ellenőrzést, azonnal ki 
kell zárni a versenyzésből az adott úton 
és a hátralévő versenyeken egyaránt.

- Szövetségi versenyellenőrzésekre 
jogosultak: elnökség tagjai, verseny-
kerületi elnökök, versenykerületi ver-
senybizottságok elnökei, országos ver-
senybizottság tagjai, országos ellenőrző 

bizottság tagjai, országos fegyelmi bi-

zottság tagjai az egész ország területén 

megbízólevéllel ellátva.

- Az ÁEÜ elvárásainak megfelelő 

szállítási ketrecpakolást (db/m2) be kell 

tartani.

- Amennyiben a napi közép hőmérsék-

let magasabb, mint 25°C, a ketrecbe pa-

kolt galambok számát kötelező 10 %-al 

csökkenteni.

- Valamennyi hivatalos versenyre köte-

lező kísérőt küldeni a versenyszervezők-

nek, az első gyűjtőhelytől kezdődően a 

startig bezárólag. A gépkocsivezetőknek 

is kötelező a galambellátási ismereteket 

megtanulni.

III. rész A Magyar Postagalamb Sportszövetség által hi-
vatalosan elismert versenyek kritériumai a 2017. évre
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- Valamennyi szállítójármű vagy konténer GPS rendszerrel 
van ellátva, a szövetség részére a hozzáférési kód le van adva. 
Ahol nem tudunk ellenőrizni, azt a versenyt nem tekintjük hi-
vatalos versenynek, s az értékelésből kizárjuk. A GPS koordi-
nátákat a versenybizottságnál 2 évig kötelező megőrizni. 

- A versenyre szállító konténerbe, ketrecbe csak orvosi iga-
zolással rendelkező és aktuális versenyjegyzőkönyvvel (gyűj-
tési jegyzőkönyvvel) dokumentált galambok kerülhetnek.

- Valamennyi szállítójárművet olyan nyíló szerkezettel kell 
ellátni - jobboldal – baloldal esetében központi nyitószerkezet 
-, hogy képes legyen a rendszer valamennyi ketrecből maxi-
mum 2 percen belül kiengedni a galambokat az első galamb 
kirepülése után

- Valamennyi startról legalább 1 videókamerával felvételt 
kell készíteni, amelyről kiderüljön, milyen volt az időjárás, a 
pontos idő és mennyi idő alatt jöttek ki a galambok a konténer-
ből. A felvételt vagy annak linkjét a versenykerület a starttól 
számítva 7 napon belül köteles a www.galambom.hu oldal-
ra felrakni. A felvétel hiánya miatt a verseny nem hivatalos, a 
Nemzeti Bajnokságba nem számolható!

- Egységesen a Magyar Postagalamb Sportszövetség által 
biztosított eredményszámoló program használata kötelező! Az 
eredmények számolása, közzététele a Magyar Postagalamb 
Sportszövetség központi szerverén történik (galambom.hu), 
amelyre az elektromos rendszerek adatait továbbítani lehet. A 
hagyományos versenyórák esetén a versenyjegyzőkönyveket 
az adatrögzítők tudják rögzíteni a rendszerben.

Az Elnökség a 2016. december 31-i dátummal befejezett-
nek tekinti az eredményszámoló program fejlesztését, ezért 
felhívja a versenyszervezők figyelmét, hogy a 2017-es ver-
senykiírásaiknál vegyék ezt figyelembe, továbbá azt is, hogy 
versenykiírásaik feleljenek meg a galambom.hu eredményszá-
moló programnak !

- A kiállított iratok és a verseny tisztaságához szükséges eszkö-
zök biztonságos tárolása a rendező versenybizottság feladata!

- A verseny gyűjtési adatait tartalmazó jegyzőkönyv 1 pél-
dányát a gyűjtés befejeztével a gyűjtőhelyen leragasztott, a 
ragasztásnál aláírásokkal és pecséttel ellátott, azonosítható bo-
rítékban a szállítmány kísérőjének át kell adni. A borítékra rá 
kell írni a gyűjtőhely címét, a dátumot, a résztvevő tenyésztők 
és galambok számát és a tervezett verseny nevét!

- Az adatokhoz, iratokhoz szükséges eszközökhöz a titkos-
sági idő (a verseny ideje) alatt csak a rendező versenybizottság 
férhessen hozzá.

- A versenykerületben versenyző tag, ha a saját és közössége 
eredményszámolását végzi, eredményeit kötelező előre kijelölt 
egyesülettel leellenőriztetni.

- A lista megjelenése után 30 nap áll rendelkezésre az óvásra, 
amelyet a listát készítő szervezethez kell eljuttatni.

- Szlovákiában, Csehországban, Németországban, Ausztriá-
ban, Lengyelországban, Ukrajnában, Szerbiában, Romániában, 
Magyarországon a nemzeti szövetségek által megadott koor-
dinátákról köteles engedni minden versenyt a versenyt szer-
vező versenykerület, illetve az országos szövetség. A kiadott 
koordinátáktól eltérni nem lehet. Az előre nem tervezhető, 
starthellyel kapcsolatos problémát 24 órán belül írásban jelezni 
kell az OVB-nek.

- Valamennyi versenykerület több központi gyűjtőhelyet kö-
teles kijelölni és működtetni.

- Képzéseket, tanfolyamokat kell szervezni szövetségi szinten
• a gépkocsi kísérőknek,
• az eredményszámolóknak,
• a benevezéseket végzőnek,
• állatvédelmi, állategészségügyi képzés, oktatás.
A Magyar Postagalamb Sportszövetség szervezeti felépíté-

séből adódóan a tagok az egyesületükön, civil szervezetükön 
keresztül a versenykerületekhez, a versenykerületek a Magyar 
Postagalamb Sportszövetséghez kötelesek továbbítani minden 
szövetséget érintő kérdést, problémát, javaslatot sportunk 
fejlődése érdekében.

Az évente tartott versenykerületi közgyűlések jegyzőköny-
veit a versenykerület egyesületeihez, civil társaságaihoz és a 
Magyar Postagalamb Sportszövetséghez kötelesek eljuttatni. 

2017. évre csak a szabályos bejegyzésű versenyszervezőket 
vesszük nyilvántartásba! Felhívjuk a figyelmet, hogy az egye-
sületekre vonatkozó törvényi előírásoknak való megfelelés 
HATÁRIDEJE 2017. március 15.

Tiszteletben tartva a versenykerületek önállóságát, de azon 
versenykerületekkel, amelyek nem akarják betartani a Ma-
gyar Postagalamb Sportszövetség Alapszabályát és Verseny-
szabályzatát, vagy nem kötünk együttműködési megálla-
podást, vagy a már megkötött megállapodásokat felbontjuk. 
Nemzeti versenyeket és nemzeti bajnoki értékeléseket csak 
úgy lehet megrendezni, kiértékelni, ha valamennyi postaga-
lambászra, egyesületre, versenykerületre egységes szabály-
rendszer vonatkozik, egységes szabályok szerint folynak a 
versenyek. A szabályokat szándékosan megszegő versenyző-
ket és vezetőket fel kell menteni és eredményeiket törölni kell. 
A szabálytalanságokat észlelő, jelző sporttársakat a Magyar 
Postagalamb Sportszövetségnek meg kell védeni, akár saját 
közössége, vizsgálatok nélkül vádaskodó atrocitások ellen is. 
Elvárjuk a jogkövető magatartást, jelzést, figyelemfelhívást.

Magyar Postagalamb 
Sportszövetség elnöksége


