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Nemzeti Bajnokság 2018. évi versenykiírása 
amely a Magyar Postagalamb Sportszövetség tagjai részére készült

I. Egy az Ország – Egy a Szabály!

„A tudás, az érdeklődés közelebb visz 
ahhoz, hogy megszeressünk valamit. Ha 
megszeretjük, akkor már valamennyire 
magunkénak is érezzük, és fontos lesz ne-
künk, hogy óvjuk, őrizzük, tegyünk érte, 
gondozzuk.”

Ráday Mihály

Tovább gondolkodunk a magyar postaga-
lambsport fejlődésének lehetőségeiről.

Leszögezhetjük, hogy szervezeti sajá-
tosságainkat, nemzeti hagyományainkat 
megtartva kívánunk a világhoz hasonló ér-
tékeléseket, elismeréseket, eredményeket 
számolni.

Valahol a nemzetköziség első helyén az 
Olimpia áll, az olimpiai értékelés szerinti 
eredményeink, amelyek a postagalambász 
és versenygalambjaink sikere, de Magyaror-
szág elismerése is.

Magyarország versenyzési értékelé-
si hagyományai a csapatversenyekre, és a 
championságra épülnek.

 Minden tenyésztő az 1-es számú csa-
pat 10 db galambjával indulhat a Nemzeti, 
Rövid, Közép és Hosszú-távú csapatbajnok-
ságokban az idős galambok versenyein. A 
többi küldött galamb csapaton kívüli, egyéni 
induló, 0-ás kóddal jelölve. Minden bajnok-
ságban a küldött galambokból (az 1- 10-ig 
gyűjtöttek közül) elsőnek érkező 3 galamb 
(10/3 ) által utanként szerzett pontok  ösz-
szegződnek. 

2018. évtől:
1. A versenyzőnek versenyengedélyt 

kell váltani az adott versenyévre. A Ma-
gyar Postagalamb Sportszövetség hivatalos 
versenyeire 2000 Ft minden versenyző ver-
senyengedélye +50Ft minden benevezett 
galamb. Aki a főversenyre versenyenge-
délyt váltott, annak a fiatalokra új verseny-
engedélyt nem kell váltani, csak azoknak, 
akik a főversenyekre nem váltottak ver-
senyengedélyt. Fiatalok versenyengedélye 
1000 Ft / versenyző + 25 Ft / galamb. A 
versenyengedély váltást a tag felé igazolni 
kell a versenykerületekben vagy a verseny-
szervezőknél. A versenyengedély befizetési 
határideje a Sportszövetségbe: Április 15. 
a főversenyekre és augusztus 31. a fiata-
lokra.

2. A versenykerületek a Magyar Pos-
tagalamb Sportszövetség által engedé-
lyezett feleresztési helyekről rendezett 
versenyeikkel vesznek részt a Nemzeti 
Bajnokságban, neveznek a kiállításokra. 
A hosszú-távra  régiónként, az odatartozó 
versenykerületek összefogásával, egyeztet-

ve a Maraton és a Pannon Maraton klubok 
szervezőivel a hosszú távú és maraton baj-
nokságban, a feleresztési helyre való szállí-
tást régiónként jól összehangolva a szállítási 
kapacitásaik gazdaságos kihasználásával lé-
nyegesen csökkenthetők a tenyésztőkre há-
ruló versenyzési költségek. Több verseny is 
rendezhető egy verseny hétvégén más-más 
kategóriában.

Hivatalos versenyek csak az adott 
ország postagalamb Szövetsége által 
megadott és a Magyar Postagalamb 
Sportszövetség által elfogadott feleresz-
tési helyekről, feleresztési koordinátákról 
rendezhetőek. A jövőben a versenykerüle-
tek minden év december 1-vel adják be a 
tagnyilvántartásukat, amely a következő év 
április 15-el (a Versenyengedély váltással) 
véglegesítődik, mint versenyzői nyilvántar-
tás. 

Orvosi igazolást csak a versenykerület-
be kell leadni, a versenyre szállító autóban 
minden esetben kötelező az orvosi igazo-
lásokat a gyűjtés és verseny időtartamára a 
galambokkal együtt szállítani. Paramixo el-
leni védőoltást csak a Magyarországon en-
gedélyezett vakcinákkal lehet végrehajtani 
(Columba, Nobilis Paramyxo).

Az engedélyezett vakcináktól eltérő ol-
tásokból eredő problémákért az adott ver-
senykerület a felelős.

3. A Magyar Postagalamb Sportszövet-
ség által a Nemzeti bajnokságban elis-
mert versenyformák:

3/1. Minden tenyésztő korlátlan létszámú 
galambjával indulhat a versenyeken. .Kivé-
tel az egyedi kiírású versenyek

A Nemzeti R. K. és H-távú csapatverse-
nyekbe a maximum 10 db-os 1-es számú 
csapatból (több galambgyűjtése esetén az 
első 10 db) az első 3-nak érkező galamb 
eredménye számít.

A galambok egyéni jobb koeficiens 
elérése céljából, az élversenyzőre (élver-
senyzőkre) alakított csoportok eredménye 
a Nemzeti csapatversenyekbe nem szá-
molhatóak. Csak a kiállításhoz használha-
tóak az itt elért eredmények!

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

„Hivatalos postagalamb versenyeket a 
Sportszövetség és annak tagjai, akikkel érvé-
nyes megállapodást kötött a Sportszövetség 
írhatnak ki, hirdethetnek és rendezhetnek 
meg az adott versenyszezonban versenyen-
gedélyt váltottak részére az FCI előírásai és 
a Magyar Postagalamb Sportszövetség ver-
senyszabályzatának a figyelembe vételével.”

A versenyek szervezésére minden év-
ben új megállapodást kell kötni a Szövet-
ség és a versenyszervezők között.

A versenyszervező közösségeknek egyér-
telműen ki kell jelölni a startereket, akik a 
versenyek esetleges változtatásaiért megha-
talmazottak és felelősek.

A versenyek kiírását kötelező a versenyen 
részt venni szándékozókkal előre megis-
mertetni, tájékoztatást adni a technikai fel-
tételek, gépkocsik, kísérők, a felügyelet és 
ellenőrzés biztosításáról a versenyek min-
den fázisában. A versenyzési jogot minden 
hivatalos versenyszervező valamennyi tagja 
számára biztosítani köteles, amennyiben ki-
záró ok nem merül fel.

Hivatalos díjlista csak az FCI. előírásá-
nak megfelelő tenyésztő/galamb létszá-
mú versenyről készíthető.

Az adott évi versenyprogramot Már-
cius 31-ig kell beküldeni a Szövetségbe. 
(A Röpcsoportokat, és az összefésülendő 
versenyeket is tartalmaznia kell kiírásnak, 
minden résztvevő a Nemzeti Bajnokságban 
csak egy előre megjelölt röpcsoportban el-
ért eredményét számolhatja).

A Versenyprogramot a Versenykerületi 
adminisztrátornak fel kell töltenie a Ga-
lambom.hu oldalra 04.15.-ig.

 Ezen versenyekből hirdethetnek verseny-
kerületi eredményeket, versenykerületi baj-
nokságokat, és szerepelhetnek az Országos 
évkönyvben.

A versenykerületek által végrehajtott, 
és az SVB által Áprilisban elfogadott 
versenyekből számolva hirdeti a Magyar 
Postagalamb Sportszövetség a Magyar 
Nemzeti Bajnokságokat.

3/2. A Nemzeti hosszú távú régióverse-
nyek, feleresztési helyeit és az időpontjait a 
régiókba tartozó közös versenyeket rendező 
versenykerületek közös megegyezéssel vá-
lasztják ki. A Sportszövetség Elnöksége és az 
SVB. ajánlása alapján.

A legrövidebb dúctávnak is 500 km. felet-
tinek kell lennie.

Régiók besorolása
1. régió: 11-13-14-25-29-31VK
2. régió: 01-02-06-07-12-16-17-23 VK- 

G-21 Derby klub
3. régió: 04-05-08-10-15-19-20-21-26-

27-28-30 VK
Régió értékeléshez a versenyzői lét-

szám minimum 2 Versenykerület 100 te-
nyésztőjének, 2000 galambja

Az Elnökség és az SVB. ajánlása a Nem-
zeti hosszútávú Régió versenyek feleresz-
tési helyeinek:

Prága, Regensburg, Pilsen, Straubing, 
Döbeln, Halle, Dessau, Grimma, Platting, 
Vilshoffen, Neumarkt, Cheb, Radeburg, 
Wittenberge, Magdeburg, Scwabach, 
Asschaffenburg. Lipcse- Taucha
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A Nemzeti Bajnokság verseny útjait nem 
kell előre megjelölni, korlátlan számú ver-
senyből a lehet a Nemzeti Bajnokság ered-
ményeit kiszámolni a különböző kategóri-
ákban.

FCI. ± 5% km határ
Rövidtáv:95km-420km közötti versenyek
Középtáv: 285km-630km közötti versenyek
Hosszútáv:475km feletti versenyek
Javasoljuk, hogy a versenykerületek önál-

lóan csak a rövid és közép-távú versenyeket 
szervezzék meg és bonyolítsák le.

A hosszú távú versenyeket a régiókba 
tartozó versenykerületek közösen szervez-
zék és közösen szállítsák. 

Hosszú távú versenyeket a 2 Maraton 
klub és a Derby klub is szervez, amelyek 
nyílt versenyek.

II. Magyar Nemzeti Bajnokság
A Nemzeti Bajnokságok értékelése a Rö-

vid, Közép, Hosszú és Fiatalok kategóriában 
a következő számítással történik

koeff =    elért helyezés x 1000    
     indított galamb létszám

Magyarország Nemzeti 
Rövidtávú Bajnoka

- 95 km-420 km között távolságokról a 
versenykerületek által rendezett versenye-
ken a versenyző 1-es számú csapatának 
max.10 db. galambjából, utanként az első 3 
galamb eredménye számolható régió, ver-
senykerületi, előre (április 15-ig) kijelölt 
egy röpcsoporti listából. 

- Mindenkinek a három legjobb versenye 
számít.

- Minimum 50 versenyző és 1000 galamb 
részvétele szükséges. 

Díjazás bruttó: 
1 hely  100.000.- + Szaklap bemutatkozás
2 hely   70.000.-
3 hely   50.000.-

Magyarország Nemzeti 
Középtávú Bajnoka

- 285-630 km között távolságokról a ver-
senykerületek által rendezett versenyeken a 
versenyző 1-es számú csapatának max.10 
db. galambjából, utanként az első 3 galamb 
eredménye számolható régió, verseny-
kerületi, előre (április 15-ig) kijelölt egy 
röpcsoporti listából. 

- Mindenkinek a három legjobb versenye 
számít.

- Minimum 50 versenyző és 1000 galamb 
részvétele szükséges. 

- A három beszámított versenyből leg-
alább 1-nek 420 km felettinek kell lennie.

Díjazás bruttó: 
1 hely  100.000.- + Szaklap bemutatkozás
2 hely   70.000.-
3 hely   50.000.-

Magyarország Nemzeti 
Hosszútávú Bajnoka

- 475 km feletti távolságokról a verseny-
kerületek, a régiók, a Maraton klubok által 
szervezett versenyeken a versenyző 1-es 
számú csapatának max.10 db. galambjá-
ból, utanként az első 3 galamb eredménye 
számolható régió, versenykerületi és elő-
re (április 15-ig) kijelölt egy röpcsoporti 
listáról. 

- Mindenkinek a három legjobb versenye 
számít.

- Minimum 50 versenyző és 1000 galamb 
részvétele szükséges.

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

Díjazás bruttó: 
1 hely  100.000.- + Szaklap bemutatkozás
2 hely   70.000.-
3 hely   50.000.-

Magyarország Maraton Bajnoka

- 800 km feletti távolságokról a maraton 
klubokban és a versenykerületek által 
rendezett versenyeken és az előre kijelölt 
röpcsoporti versenyeken, a versenyző 1-es 
számú csapatának max. 5 db galambjából 
utanként az első 3 befutó galamb eredmé-
nye értékelhető.

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

számít.
- Minimum 50 versenyző és 800 galamb 

részvétele szükséges.
Díjazás bruttó:
1 hely  50.000.- + Szaklap bemutatkozás
2 hely  30.000.-
3 hely  20.000.-

Magyarország Fiatal Galambok 
Bajnoka

- minimum 100 km fölötti távolságról 
rendezett versenyeken, csak az aktuális évi 
gyűrűvel gyűrűzött fiatal galambokkal lehet 
versenyezni. Régiók és versenykerületek 
által rendezett versenyekből és az előre 
kijelölt röpcsoportokból 3 út figyelembe 
vételével, utanként. A versenyző 1-es csa-
patának max. 20 db versenygalambjából 
utanként az első 6 befutó galamb eredmé-
nye értékelhető.

- Minimum 40 versenyző és 600 galamb 
részvétele szükséges.

A hosszú távú versenyekhez hasonlóan ja-
vasoljuk megszervezni régiós keretek között 
a fiatalok nemzeti bajnokságát (Szállítás!).

Díjazás bruttó:
1 hely 50.000.- + Szaklap bemutatkozás
2 hely 30.000.-
3 hely 20.000.-

Magyarország bajnok galambjai

- Országos elismerés a Nemzeti Bajnok-
ság összesítésében a legjobb 9 helyezés, 
minimum 3500 díjkilométer - a rövid-, 
közép-, hosszútávokon elért eredmények 
alapján koefficienssel számolva két (hím-to-
jó) kategóriában (egy verseny egy kategóriá-
ban számolható).

Díjazás: Kategóriánként bruttó 
 1 hely  50.000.- + Szaklap bemutatkozás
 2 hely  30.000.- 
 3 hely  20.000.- 
 4-10 hely serleg

Junior Kupa

Külön nemzeti értékelés készül a magyar 
rövid-, közép-, hosszú-távú és fiatalok baj-
noki eredményeiből a 3 legeredményesebb 
21 év alatti versenyzők részére.

Díjazás: Serleg és Szaklap bemutatkozás

2. Anker Alfonz Bajnokság
Általános szabályok: A versenykerületek 

által rendezett főversenyeken elért eredmé-
nyek használhatóak fel, melyek egységes ér-
tékelési módszer segítségével vannak össze-
hasonlítva. Az összehasonlítás a galambok 
által elért helyezések száma alapján törté-
nik, régiós vagy versenykerületi listáról, a 
Dúc bármely 5 galambjának 7-7 helyezése 
alapján! Maximum 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 meg-
egyeznek a Nemzeti Bajnokságban szá-
molt utakkal, attól eltérni nem lehet. 

Feltétel még, hogy minimum 1 hosszú, 
1 közép, 1 rövid útnak szerepelnie kell !

Díjazás bruttó: 
1 hely 100.000.- + Szaklap bemutatkozás
2 hely 70.000.- 
3 hely 50.000.- 
Az első 3 pénzdíj mellett, kerületenként 

az első helyezett serleg jutalom.

3. Komlódy Ferenc 
Emlékverseny (Szuper Kupa)
- A Magyar Galambászok Hétvégéjén 

(2018.07.21.) a Sportszövetség által  meg-
rendezett országos hosszú-távú versenyek-
ből kerül értékelésre. Magyar Postagalamb 
Sportszövetség július 21-én - kiemelt nem-
zeti versenyeket rendez

Magdeburg és Lipcse-Tauchanból
az Ország minden Postagalambászának 

ha a 2018. évre versenyengedélyt váltott, és 
a kiírás egyéb feltételeinek megfelel.

Versenyzőként korlátlan számú galamb 
küldhető, de az első 10-nek gyűjtött ga-
lambból az első 3-nak érkező galamb 
pontja adja a szuper kupa csapat ered-
ményt, a versenyre nevezett minden ga-
lamb nyerhet egyéni díjat!
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A nem kerületi szervezésnél a szállítást 
a Sportszövetség szervezi, a darabszámot 
és a gyűjtőhelyet jelezni kell (július 16-ig)
az SVB-nek

Koefficiens = 
Zóna listán elért helyezés x 1.000

indított létszám x dúctáv (km)

Feleresztési hely Magdeburg 
Díjalap: bruttó 400.000 Ft + serleg díja-

zás
Díjazás:
- Szuper kupa Magdeburg egyéni az Ösz-

szes indult galamb alapján, az első 10 
galamb (Serleg, oklevél)

- Szuper kupa Magdeburg csapatverseny, 
tenyésztőnként az első 10-nek gyűjtött 
galambból 3-as befutó 

Feleresztési hely Lipcse- Taucha (I. és II. 
Zónában értékelve)

Taucha Segelflugplatz 51°.23’.56,4” -/- 
12°.32’.38,3” 

Kapcsolat: Roman Niezgoda Tel: 034298-
3 53 43 502 04425

Díjalap: 
I. Zóna bruttó 400.000 Ft + serleg díjazás
II. Zóna bruttó 600.000 Ft + serleg díjazás
Díjazás:
- Szuper kupa Lipcse-Taucha egyéni az 

Összes indult galamb alapján, az első 
10 galamb (Serleg, oklevél)

- Szuper kupa Zóna egyéni a két Zóná-
ban. (Pénzdíjazás.) 

- Szuper kupa Lipcse-Taucha zónánkénti 
csapatverseny. (1-5 csapat Serleg, okle-
vél)

- Szuper kupa Lipcse- Taucha csapatver-
seny, tenyésztőnként az első 10-nek 
gyűjtött galambból  3-as befutó galamb 
által a saját Zónában elért koefficien-
sek alapján. Az első 10 csapat (Pénz-
díjazás.) 

Központi távok:
 Szuper Kupa  Szuper Kupa
 Magdeburg:  Lipcse: I Zóna

 (Közép-magyarország)
 11 672 km 01 653 km
 13 743 km 02 652 km
 14 714 km 06 620 km
 25 648 km 07 682 km
 29 578 km 12 574 km
 31 639 km 16 614 km
   17 663 km
   23 632 km
   G-21 708 km

Szuper Kupa  Szuper Kupa
Lipcse II. Zóna  Lipcse II. Zóna
1. régió 2. régió
 08 690 km 04 715 km
 10 783 km 05 791 km
 26 726 km 15 794 km
 27 768 km 19 716 km
 28 688 km 20 705 km
 43 776 km 21 738 km
   30 739 km

Szuper kupa besorolást a kerületek 
tagjai csak a kerületüknek kijelölt helyről 
rendezett versenyen érhetnek el.

A versenyeken a következőképpen lehet 
részt venni

- A versenykerületek a versenyprogram-
jukba illesztve saját szállítással 

- Versenyzőként egyénileg, illetve egyesü-
letek/civilszervezetek közös nevezéssel Szö-
vetségi szállítással.

Nevezési díj 400 Ft/galamb a Szövetsé-
gi szállításkor

Versenykerületi szállításnál minden el-
küldött galamb után 100 Ft/db a Szövet-
ségi pénztárba fizetendő!

Részletes tájékoztatót a hatodik havi 
szaklapban adunk.

Az előzetes nevezések alapján szervez-
zük meg a gépkocsikkal történő szállítást, 
a férőhelyek korlátai miatt helyszíni neve-
zést nem fogadunk el.

Magdeburg:  400.000.-
Lipcse I. Zóna:  400.000.-
Lipcse II. Zóna:  600.000.- (létszámará-

nyosan a két régió díjazására)
Díjfelosztás a 2018. júniusi szaklapban 

4. Derby versenyek 
Kállay Ferenc Derby verseny 
Derby gyűrűs galambok egyéni nemzeti 

versenye.
A Magdeburgi és a Lipcsei verseny zónán-

kénti egyéni listák a összes Derby gyűrűs ga-
lamboknak.

Bruttó díjalap: 1.500.000 forint
Díjfelosztás a 2018. júniusi szaklapban

5. Nemzeti színű gyűrűs 
Pénzdíjas verseny 2018

A Magdeburgi és a Lipcsei Nemzeti 
versenyen az összes Olimpiai és Nemzeti 
színű gyűrűs galamb számára kerül kiírásra.

A galambot csak a gyűrűkártya szerinti tu-
lajdonosa versenyeztetheti, csak ő nyerheti 
a díjakat.

Bruttó díjalap 1.500.000 forint
Díjazva az összes Olimpiai és Nemze-

ti gyűrűs galambok külön listáján az 1-35 
galamb.

Díjfelosztás a 2018. júniusi szaklapban

Fiatal Nemzeti színű gyűrűs ga-
lambok versenye

- Az adott évi nemzeti színű lábgyűrű-
vel gyűrűzött fiatal galambok részére ren-
dezett versenykerületi verseny

- A versenykerület által rendezett 2018. 
évi fiatal galambok verseny sorozatában a 
leghosszabb távú verseny 

- A versenylista sebesség alapján készül.
- Csak egyéni értékelés van.
- A galambot csak a gyűrűkártya szerinti 

tulajdonosa versenyeztetheti, csak ő nyer-
heti a díjakat.

- A nemzeti színű gyűrű ára 2018-ban 
1200 Ft/db

Díjazás bruttó:
A nemzeti színű gyűrűs galambok részére 

a versenykerületek a 2018-ik évi nemze-
ti gyűrűk vásárlása után kapják meg a dí-
jazásra fordítható összeget (600 Ft/gyűrű) 
amelyből minimum az első 1-10 helyezett 
galambokat díjazni kell.

Díjátadás: A Zóna díjkiosztó ünnepségeken.
A díjakat CSAK személyesen lehet átvenni.

Bíró József Emlékverseny

2018-ban a Magyar Postagalamb Sport-
szövetség által rendezett Szuper Kupa ver-
seny három egyéni első helyezettje számára 
kerül kiadásra.

Díjazás: serleg díjazás

Pálmai Gábor Emlékverseny

Az aktuális Olimpián a legjobb eredményt 
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 helye-
zésnek megfelelően több díjat adunk ki.

Nyitrai Ferenc Emlékverseny:
Az Élversenyzők Bajnoksága 2018.

A Nemzeti Bajnokság 3 értékelési for-
májában (Rövid, Közép és Hosszú-táv) az 
Országos listán elért helyezési számok ösz-
szeadása utáni összesített Nemzeti sorrend 
alapján kerül kiosztásra. Beszámolandó a  
R+K+H távon a 10/3-as 

Díjazás: A család által felajánlott Brut-
tó: 500 000 Ft

Nemzet Élversenyzője: 
 1. hely 100 000.-
 2. hely 60 000.-
 3. hely 40 000.-
A 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.-
 4.-10. hely  20 000.-

Díjátadása az Országos díjkiosztón.

6. Országos Hosszútávú 
Régiós Bajnokság

Ujházy Péter Bajnokság
Régiók besorolása
1. régió: 11-13-14-25-29-31 VK
2. régió: 01-02-06-07-12-16-17-23 VK 

G-21 Derby klub
3. régió: 04-05-08-10-15-19-20-21-26-

27-28-30 VK
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Régió értékeléshez a minimum induló 
versenyzői létszám 2 Versenykerület 100 fő, 
2000 galamb

Értékelés: Ujházy Péter Bajnokság (a 3 
legjobb út alapján)

Helyezés arányos pontosztással, ahol az 
induló pontszám minden versenyen 100-
100 pont, a 20%-os díjlista utolsó galambja 
40-40 pont.

Minden tenyésztő korlátlan létszámban 
küldheti galambjait az adott hosszú távú 
versenyre.

Számítás alapjául a tenyésztő által küldött 
darabszám minden megkezdett ötödik ga-
lambja után egy eredménye számít, amely 
az 5 db, vagy annál kevesebb küldött ga-
lamb esetében minimum 2 db.

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

A 3 verseny összegzéséből megkapjuk az 
Ujházy Péter Bajnokság ranglistáját.

A HOSSZÚTÁVÚ UJHÁZY PÉTER BAJ-
NOKSÁGBAN CSAK A KÖZÖS RÉGIÓ-
LISTA VEHETŐ FIGYELEMBE A CSAPAT 
ÉRTÉKELÉSNÉL, VERSENYKERÜLETI ÉS 
RÖPCSOPORTI NEM. A régiókban elért 
eredmény összefésülése adja az országos 
végeredményt.

Díjazás az Országos lista bruttó: 
1 hely  100.000.-
2 hely   70.000.-
3 hely   50.000.-

Eredményszámolás!
Minden új értékelési igényt amely progra-

mozói beavatkozást igényel, külön kezeljük, 
azokért külön díjat kell fizetni.

III. rész A Magyar Postaga-
lamb Sportszövetség által hi-
vatalosan elismert versenyek 

kritériumai a 2018 évre
A Magyar Postagalamb Sportszövetség 

hivatalosan elismert versenyein az alábbi 
kritériumok szerint (Anker Alfonz Bajnok-
ság, Nemzeti Bajnokság, Kiállítási eredmé-
nyek, Országos évkönyv) lehet versenyezni 
és eredményeket elérni ahol elsődleges 
szempont az önkéntes szabálykövető és 
szabálybetartó magatartás.

Tagszövetségen vagy Versenykerületen 
belül Röpcsoport lehet minden olyan ver-
senytársulás, mely a résztvevők tájékozta-
tása mellett, versenyeredmények elérésére 
lett létre hozva a következők szerint:

- egyesületek, civil szervezetek, versenyző 
tagok versenyeredményeinek összefésülése. 
(Célzottan területi fekvés szerint ajánlott.)

- élversenyzőkre szabott csoportosulás 
(kizárólag kiállítási eredményhez használ-
ható)

Nemzeti Bajnokságban (Csapatverseny-, 
és Ászgalamb értékelés) minden versenyző 
tag csak egy előre kijelölt röpcsoportban 
szerepelhet, melyet Tagszövetsége / Ver-
senykerülete előre határoz meg a kiírások-
nak megfelelően.

- Valamennyi gyűjtésen 5 versenyző fő 
jelenléte kötelező, saját galambjai gyűjtésé-
ben senki, semmilyen formában nem vehet 
részt.

- A postagalamb versenyzés jövője: köz-
ponti gyűjtőhelyek megszervezése.

- Versenykerületek a közös Startos verse-
nyekről, közös listát, csak közös megegye-
zéssel készíthetnek. A közös lista készítési 
szándékot a start után kötelesek egy órán 
belül a Szövetségbe jelenteni.

- Kötelező ellenőrizni versenykerületi, il-
letve Szövetségi szinten az élversenyzőket, 
az olimpiai várományosokat. Az ellenőrzé-
sek jegyzőkönyveit 2018.08.31.-ig el kell 
juttatni a Szövetségbe. Olimpiára sportka-
tegóriában az évente több alkalommal az 
eredményszámoló program alapján ellenőr-
zött galamb juthat ki. Az ellenőrzés külön 
gumigyűrűzést, startellenőrzést, tartalmaz. 
Azt a versenyzőt aki megtagadja az ellenőr-
zést azt azonnal ki kell zárni a versenyzésből 
az adott úton és a hátralévő versenyeken 
egyaránt.

- Szövetségi versenyellenőrzésekre jogo-
sultak - elnökség tagjai, versenykerületi el-
nökök, versenykerületi versenybizottságok 
elnökei, országos versenybizottság tagjai, 
országos ellenőrző bizottságtagjai, országos 
fegyelmi bizottság tagjai - az egész ország 
területén megbízó levéllel ellátva.

- Versenyóra (mechanikus is) meghibáso-
dás esetén egy előre kijelölt és elfogadott 
szakértői bizottság dönt az esetleges vitatott 
eredmény elfogadásáról vagy elutasításáról 
(javasolt tagjai: országos VB elnök, az érin-
tett elektromos rendszer forgalmazó és a 
versenykerület versenybizottsági elnöke).

- A versenyek során a versenykerületi ver-
senybizottságoknak kötelessége jelenti a 
versenykerületek 1-3 helyezett galambjait, 
ha már két úton előfordult, hogy ugyanazon 
galamb (galambok) érik el a kiváló ered-
ményt.

- Az ÁEÜ elvárásainak megfelelő szállítási 
ketrecpakolást (db / m2) be kell tartani.

- Javasoljuk amennyiben a napi közép hő-
mérséklet magasabb mint 25°C a ketrecbe 
pakolt galambok számát 10%-al csökkente-
ni kell.

- Valamennyi hivatalos versenyre kötelező 
kísérőt küldeni a versenyszervezőknek az 
első gyűjtőhelytől kezdődően a startig be-
zárólag. A gépkocsivezetőknek is kötelező 
galambellátási ismereteket megtanulni.

- Valamennyi szállító jármű vagy konténer 
GPS rendszerrel van ellátva, a Szövetség ré-
szére a hozzáférési kód le van adva. Ahol 
nem tudunk ellenőrizni – azt a versenyt 
nem tekintjük hivatalos versenynek az ér-

tékelésből kizárjuk. Folyamatosan nyomon 
követhető legyen az útvonal – az ajtónyi-
tás – a start. A GPS koordinátákat a ver-
senybizottságnál 2 évig kötelező megőrizni 
nyomtatott formában. Ahol ezt nem tudják 
bemutatni, ott az eredményt a kiállításokon 
és a Nemzeti Bajnokságokban nem vesszük 
figyelembe.

- A Versenyre Szállító konténerbe, ketrec-
be csak orvosi igazolással rendelkező és ver-
senyjegyzőkönyvvel (gyűjtési jegyzőkönyv-
vel) dokumentált galambok kerülhetnek.

- Valamennyi szállító járművet olyan nyíló 
szerkezettel kell ellátni – jobboldal – balol-
dal esetében (központi nyitószerkezet) hogy 
képes legyen a rendszer valamennyi ketrec-
ből maximum 2 percen belül kiengedni a 
galambokat első galamb kirepülése után.

- Valamennyi szállító járművet 1-2-3 vi-
deó kamerával kell felszerelni. A felvétele-
ken látható kell legyen, hogy a galambok 
az előírásnak megfelelően el voltak látva, 
milyen időjárási viszonyok között történt a 
start, mennyi idő alatt jöttek ki a galambok 
a konténerből. A felvételt a versenykerület 
a starttól számítva 7 napon belül köteles 
a www.galambom.hu oldalon nyilvánossá 
tenni. CD-re elmenteni és ellenőrzés céljá-
ból egy évig köteles megőrizni. A felvétel hi-
ánya miatt a verseny nem hivatalos, a Nem-
zeti Bajnokságba nem számolható!

- Valamennyi versenykerület köteles 
honlapot működtetni és azon folyamatos 
versenykerületi és verseny információkat 
közölni.

- Egységes a Magyar Postagalamb 
Sportszövetség által biztosított ered-
ményszámoló program használata köte-
lező!

Az FCI. által elfogadott  Benzing Live 
alkalmazást a versenyrendező előírásai 
szerint Magyarországi versenyeken is hasz-
nálhatják a tenyésztők. Ha minden egyéb 
versenyszabályzati előírásnak megfelelnek. 
Amennyiben a bontási versenyzői létszám 
meglétéhez szükség van az alkalmazást 
használó jelenlétére, köteles megjelenni.

Amennyiben az Ö hiánya miatt sza-
bálytalan lesz a bontás a Benzig Live al-
kalmazás eredményét is törölni kell!  

- A kiállított iratok és a verseny tisztasá-
gához szükséges eszközök biztonságos táro-
lása a Rendező Verseny bizottság feladata!

Verseny gyűjtési adatait tartalmazó jegy-
zőkönyv 1 példányát a gyűjtés befejeztével 
a gyűjtőhelyen leragasztott, a ragasztásnál 
aláírásokkal és pecséttel ellátott, azonosít-
ható borítékban a szállítmány kísérőjének 
átadni. A borítékra ráírni a gyűjtőhely címét, 
dátumot, a résztvevő tenyésztők és galam-
bok számát és a tervezett verseny nevét!

Az adatokhoz, iratokhoz szükséges esz-
közökhöz a titkossági idő (a verseny ideje) 
csak a rendező Versenybizottság. férhessen 
hozzá.
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- A versenykerületben versenyző tag, ha 
a saját és közössége eredményszámolását 
végzi, eredményeit kötelező előre kijelölt 
egyesülettel leellenőriztetni.

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

- Szlovákiában, Csehországban, Német-
országban, Ausztriában, Lengyelországban, 
Ukrajnában, Szerbiában, Romániában, Ma-
gyarországon a szövetségek által megadott 
koordinátákról köteles engedni minden 
versenyt a versenyt szervező versenykerü-
let, illetve az országos szövetség. A kiadott 
koordinátáktól eltérni nem lehet. Aki nem 
a kijelölt hivatalos koordináták 1 km-es su-
garú körzetéből rendezi a versenyt, annak 
az eredményét töröljük. Az esetlegesen fel-
merült, előre nem tervezhető akadály ese-
tén a starthellyel kapcsolatos problémát 24 
órán belül jelezni kell a Szövetségbe. Ennek 
elmulasztása a verseny törlését vonja maga 
után.

- A Start: Egy versenyautóból minden 
postagalamb egyszerre, egy időben történő 
kiengedése.

- Valamennyi versenykerület több köz-
ponti gyűjtőhelyet köteles kijelölni és mű-
ködtetni.

- a központi gyűjtőhelyek listáját a saját 
honlapon közzé kell tenni.

A galambszállító autókat élőállat szál-
lításra kell levizsgáztatni a szükséges ál-
lategészségügyi igazolásokat és a sofőrök 
illetve kísérők, fuvarozók szükséges állat-
szállítási vizsga papírjaikat ajánljuk megsze-
rezni.  Ennek felelőse a versenyeket szervező 

versenykerület, egyesület, klub. (Konténe-
rek állapota.)

Figyelembe kell venni 
• a szállító jármű férőhelyeit
• etetési, itatási lehetőségeit
• levegő hőmérsékleti adottságait
• a start együttes, egy idejű lebonyolítását
- a szállító jármű sofőrje alapvető pos-

tagalambász ismeretekkel rendelkezzen 
amelynek felkészítési anyagát a Sportszö-
vetség Versenybizottsága elkészíti és az is-
meretek elsajátítását dokumentumokkal 
igazoljuk.

- a hivatalos kísérő lehetőleg ne legyen a 
sofőr családtagja – apa, fia, feleség, élettárs 
–, ha versenyző postagalambász az egyesü-
leti gyűjtőhelyen a berakott galambjait tar-
talmazó ketreceket kötelező leplombálni. A 
plombának a startig meg kell maradni.

- Képzéseket, tanfolyamokat kell szervez-
ni szövetségi szinten

• a gépkocsi kísérőknek
• az eredményszámolóknak
• a benevezéseket végzőnek
• állatvédelmi, állategészségügyi képzés, 

oktatás
- Falvakban, városokban faluház – tájház 

– múzeum működik. Mindezek közelében 
– mellette „faludúc” – „közösségi dúc” le-
gyen, ahol postagalambokat tart fenn a helyi 
egyesület, ahonnan esetleg versenyeztetné-
nek is, ahol a település lakói fiatalok-idősek 
ismerkedhetnek a postagalambokkal.

A Magyar Postagalamb Sportszövetség 
szervezeti felépítéséből adódóan a tagok 
az egyesületükön keresztül az egyesületek 
a versenykerületekhez, a versenykerületek 

a Magyar Postagalamb Sportszövetséghez 
kötelesek továbbítani minden szövetséget 
érintő kérdést, problémát, javaslatot spor-
tunk fejlődése érdekében.

Az évente tartott versenykerületi köz-
gyűlések jegyzőkönyveit a versenykerület 
egyesületeihez és a Magyar Postagalamb 
Sportszövetségnek kötelesek eljuttatni. 

Tiszteletben tartva a versenykerületek 
önállóságát, de azon versenykerületek-
kel, akik nem akarják betartani a Magyar 
Postagalamb Sportszövetség Alapszabályát 
és Versenyszabályzatát azzal vagy nem 
kötünk együttműködési megállapodást, 
vagy a már megkötött megállapodásokat 
felbontjuk. Nemzeti Versenyeket és Nem-
zeti Bajnoki értékeléseket csak úgy lehet 
megrendezni, kiértékelni, ha valamennyi 
postagalambászra, egyesületre, versenyke-
rületre egységes szabályrendszer vonat-
kozik, egységes szabályok szerint folynak 
a versenyek. A szabályokat szándékosan 
megszegő versenyzőket és vezetőket fel kell 
menteni és eredményeiket törölni kell. A 
szabálytalanságokat észlelő, jelző sporttár-
sakat a Magyar Postagalamb Sportszövetség-
nek meg kell védeni, akár saját közössége, 
vizsgálatok nélküli vádaskodó atrocitások 
ellen is. Elvárjuk a jogkövető magatartást, 
jelzést, figyelemfelhívást. Mindez figyelmen 
kívül hagyása szankcionálást, kizárást von-
hat maga után.

Magyar Postagalamb Sportszövetség el-
nöksége


