Nemzeti Versenyek kiírása - 2017

Magdeburg 2017. július 22.

Komlódy Ferenc Emlékverseny (Szuperkupa)
- A Magyar Galambászok Hétvégéjén 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 Sportszövetség július 22-én kiemelt nemzeti versenyt rendez Magdeburgból, az
ország minden postagalambászának, akik a 2017 évre
versenyengedélyt váltottak. Tenyésztőnként a küldhető
galamb darabszám 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 zónában (pénzdíjazás).
- Szuperkupa nemzeti csapatverseny, tenyésztőnként a 3
leggyorsabb galamb által a saját zónában elért koefficiensek alapján. az első 10 csapat (pénzdíjazás).
Előzetes nevezések leadása versenykerületi összesítésben
az OVB–nek július 17–re. (Gyűjtési helyszínek és a szállítás megszervezése miatt.) Gyűjtés július 20. csütörtök.
Nevezési díj 400 Ft/galamb szövetségi szállításkor, versenykerületi szállításnál 100 Ft/db,
A július 17-ig leadott előnevezések alakítják ki a végső
gyűjtési helyszíneket!
Az előre leadott darabszám alapján indítjuk a gyűjtésre
a gépkocsikat. A férőhelyek ezért korlátozottak lesznek,
így a helyszíni nevezést nem tudjuk elfogadni 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)

Önálló szervezéssel vesznek részt a versenyen:
Budapest 01 - Villám - 04 Dél-Duna - 05 Dél-Tisza Alföldi Derby Klub - 06 Dunakanyar - 11 Győr 12 Tatabánya - 13 Székesfehérvár - 14 Nyugat-Dunántúl 16 Esztergom - 17 Kolumbia - 26 Tisza-tó - 29 Klubok 55 Derby Klub
Szövetségi szervezésű szállítással vesznek részt:
07 Hatvan - 10 Hajdú - 15 Békés - 19 Törökszentmiklós 20 Dél-Nyugat - 23 Karancs - G-23 Hajdúböszörmény
A 21 Hírös az Alföld Derby Klubbal,
A 25 Lővér a 11 Győrrel vesz részt a versenyen.
Gyűjtőhelyek és időpontok
2017. július 20 csütörtök
Tiszafüred, Szőllősi út 14.
Kecskemét, Hetényegyháza Úrihegy 144
Hatvan, Hajdú út (Újhatvani Piactér)
Gyál, Ady Endre úti sportpálya
Győrszentiván, Művelődési Ház, Déryné út 5.

09-11 óra
12-13 óra
12-13 óra
14-15 óra
18-19 óra

Nemzeti színű gyűrűs versenyek

Két és több éves nemzeti színű gyűrűs galambok
versenye
- 2017. július 22. (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 versenykerület (amelyik nem saját szervezésben végzi a szállítást) előre jelezze a küldési létszámot 10 nappal a gyűjtés előtt a szövetségbe. A gyűjtési útvonalat ennek megfelelően fogjuk kialakítani.
- Nevezési díj: 400 Ft/db a szövetségi szállításnál, 100
Ft/db kerületi szállításnál.
- Díjazás bruttó: 1.000.000,- Ft összesen az öt zónában!
Felosztva a nemzeti színű gyűrűs galambok zónánkénti indított létszáma alapján.
- Díjazva az indított nemzeti színű gyűrűs galambok
zónánkénti 5 %-a.
- A versenylista sebesség alapján készül.
- Csak egyéni értékelés van!
- A galambot csak a gyűrűkártya szerinti tulajdonosa
versenyeztetheti, csak ő nyerheti a díjakat.
- A díjakat CSAK személyesen lehet átvenni.

Egyéves nemzeti színű gyűrűs galambok
versenye

- 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

- A gyűjtőhelyeken az elektromos rendszerek begyűjtő
egységeiről a versenyzők gondoskodnak.
- Nevezési díj: 400 Ft/db.
- Díjazás bruttó: 1.000.000,- Ft összesen az öt zónában!
Felosztva a nemzeti színű gyűrűs galambok zónánkénti indított létszáma alapján.
- Díjazva az indított nemzeti színű gyűrűs galambok
zónánkénti 5 %-a.
- A versenylista sebesség alapján készül.
- Csak egyéni értékelés van!
- A galambot csak a gyűrűkártya szerinti tulajdonosa
versenyeztetheti, csak ő nyerheti a díjakat.
- A díjakat CSAK személyesen lehet átvenni.

- Résztvevők:
– Valamennyi versenyengedéllyel rendelkező 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 kialakítani.
- Központi gyűjtési helyek, időpontok: az áprilisi újságban lesznek kijelölve.

Gyűjtőhelyek és időpontok
2017. július 21. péntek (Szövetségi szállítással)
Tiszafüred, Szőllősi út 14.
08-10 óra
Hatvan, Hajdú út (Újhatvani Piactér)
11-12 óra
Kecskemét, Hetényegyháza, Úrihegy 144. 12-13 óra
Gyál, Ady Endre úti sportpálya
13-14 óra
Tatabánya, Galambfalu
16-17 óra
Győr, F-01 gyűjtőhely, Horgásztó
18-20 óra

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

