
Tisztelt Sporttársak! Közeledik az 
újabb versenyszezon. A következő 
Olimpián való eredményes részvétel 
érdekében a 2018-as versenyeken 
elért eredmények az FCI és a Magyar 
szabályoknak maximális betartása 
mellett kell, hogy megszülessenek! 
Ezért szeretném felhívni a versenyek 
lebonyolításával és a versenyeken 
aktívan résztvevő Sporttársak figyel-
mét a következő aktuális teendőkre. 
Melyek közül bármelyik elmaradá-
sa esetén, probléma merülhet fel a 
kimagaslóan teljesítő Galamb és 
Tenyésztő eredményének hitelesíté-
sénél!

Kérem a Sporttársakat akik 
érdekeltek, hogy a feladatokat a 
határidők lejárta előtt végezzék el.

Április 15-ig az Alapnevezések 
feltöltése a galambom.hu oldalra.

Április 15-ig a Versenyengedélyek 
befizetése a Sportszövetséghez.

Április 15-ig a Versenykerül-
eti Közgyűlés által elfogadott 
versenyprogramok leadása, 

Régiók, zónák és a Nemzeti Baj-
nokságba beszámító egy röpcso-
port ,kijelölése

A Nemzeti (csapat és ász galamb) 
Bajnokságba nem beszámító ! 
csak kiállítási eredményekre 
a kerületi közgyűlés által lé-
trehozott csoportok feltöltése a 
galambom.hu-ra 

Április 15-ig a több kerületnél 
versenyző Tagoknak a Nemzeti 
Bajnokságba beszámító Tag-
szövetség, Versenykerület 
megjelölése, és írásban elküldése 
az SVB-nek.

Aki a megjelölést elmulasztja nem 
lesz besorolva a Nemzeti Bajnok-
sági sorrendbe.

Április 30-ig a galambszállító 
autók új GPS kódjainak elkül-
dése a Sportszövetségbe.

Verseny szabályzat:„4. § A verse-
nyengedély illetve a versenyeken 
való részvétel feltételei

1.A Sportszövetség tagjai az 
adott versenyévre versenyengedé-
lyt válthatnak. Versenyengedélyt az 
egyesületben, civil társaságban, klub-
ban kell kérni az adott versenyévre, 
és a Versenykerületi, Tagszövet-
ségi Versenybizottságon keresztül, a 
Sportszövetségben regisztráltatni. A 
versenyeken részt vehet minden ter-
mészetes és jogi személy, amennyiben 
a Sportszövetség Tagszövetségeinek, 
Versenykerületeinek, Egyesületeinek, 
Civil társaságainak alapszabály 
szerint szabályosan igazolt tagja és 
az adott évre versenyengedélyt vál-
tott. Versenyzése a Sportszövetség 
alapszabályával nem ellentétes. A 
versenyezni szándékozó személy a 
versenyzéstől nincs eltiltva. A verse-
nyengedély, törvényi szabályozás 
alapján, feljogosítja a tagokat, hogy 
Magyarországon a Versenyszabály-
zat szerinti hivatalos postagalamb 
versenyeken részt vegyenek. Tage-
gyesület, civil társaság csak egy 
versenykerület, Tagszövetség tag-
jaként vehet részt a Sportszövetség 
hivatalos versenyein. Versenykerül-
eten, Tagszövetségen belül csak egy 
egyesület, civil társaság tagjaként 
versenyezhet természetes személy.

2.Minden évben a Sportszövet-
ség Elnöksége megállapodik a 
Versenyszervezők vezetőségével 
a Sportszövetségi értékelésű és 
szervezésű versenyek rendezésében, 
időpontjában.

3.A versenyengedély éves díját 
évente az Elnökség határozza meg, 
befizetési határideje a Sportszövet-
ség felé minden év Április 15. az 
öreg galambok versenyeire és au-
gusztus 15. a fiatal galambok verse-
nyeire. Aki több Versenykerületben, 
Tagszövetségben versenyez, annak a 
tagnak is csak egy versenyengedélyt 
kell váltani. A Nemzeti Bajnokság-

ban csak egy csapattal értékelhető a 
több helyen versenyző tag, és előre 
(04.15-ig) meg kell neveznie a Verse-
nykerületet, Tagszövetséget.”

A versenyek szabályosságának 
ellenőrzése.

A kimagaslóan teljesítő galam-
bok (többször a lista élén szereplő) 
ellenőrzése, gyűjtéskor, érkezéskor 
stb.!

Verseny szabályzat 10. § A 
versenyellenőrzés szabályai 

„1. A versenyek tisztaságának, 
sportszerűségének és az elért ered-
mények hitelének megőrzése céljából 
a Versenybizottságok ellenőröket 
bíznak meg célfeladattal. A kiugró 
eredményt elért versenyzőt és galam-
bját (több első díj), országos, nemze-
ti, maraton klubok versenyein az 
él-galambokat kötelező ellenőrizni. 
A feladat megkezdése előtt megbízó-
levelet kell kiállítani, amelyen fel 
kell tüntetni az ellenőrző tevékeny-
ség vezetését végző személy nevét. A 
vezető ellenőr belátása szerint kérhet 
fel közreműködőket, de ügyeljen arra, 
hogy a kiválasztott személyek ellen 
alapos kifogást az ellenőrzött ne te-
hessen. Versenyek ellenőrizését nem 
csak a Sportszövetség tagjai végezhe-
tik, de minimum egy fő Sportszövet-
ségi tag kell, hogy legyen. Közös 
versenyek esetén, előzetes egyeztetés 
alapján a társegyesületek, társ-tag-
szövetségek. társ-Versenykerületek 
vezetői megbízást adhatnak egymás 
tagjainak ellenőrzésére. Az SVB min-
den Egyesület, Tagszövetség és Verse-
nykerület versenyének ellenőrzésére 
megbízást adhat ki.”

Az ellenőrzésekről készült 
jegyzőkönyveket a Sportszövetségbe 
le kell adni 2018. 08. 31-ig az öreg 
galamboknál, és okt. 15-ig a fiatal 
galamboknál.

Konrád János 
SVB. elnök

Egyesületi, Tagszövetségi, Versenykerületi 
Vb. Elnökök és versenyző tagok részére tájékoztató!


