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Postagalambsport

A Magyar Postagalamb Sportszövetség meghirdeti
az egyéves galambok nemzeti versenyét
Liberec feleresztési helyről 2018. július 15. vasárnap
(középtávú hétvége 1 éves nemzeti és 1 éves derby gyűrűs galambok)
A versenyen kizárólag 2018-ra versenyengedélyt váltott
tenyésztők szabályosan alapnevezett 2017. évi lábgyűrűs
galambokkal vehetnek részt.
Részvételi díj: 500 Ft/galamb
A költségek levonása után maradó összeg díjazásra kerül.
A zónában indított galambok száma alapján lesz felosztva
a díjalap! A versenyről készül összevont egyéni lista is! Az
első 5 helyezett serlegdíjazásban részesül!
Csapat- és az egyéni díjak a zóna díjalapok 50-50 %-a
a küldött létszám alapján zónánként a következő arányban:
1. helyezett
az 50 % 25 %-a
2. helyezett
az 50 % 20 %-a
3. helyezett
az 50 % 15 %-a
4-10. helyezett egyforma arányban a 40 %-on osztozik
I. zóna		
II. zóna		
III. zóna
IV. zóna		

420 km-ig
500 km-ig
580 km-ig
580 km felett

A csapatverseny: tenyésztőként csak egy csapat, helyezésarányos pontosztással (versenyjegyzőkönyv első 5 helyére írt
galamb) 5/3 befutó. A további galambok csak az egyéni versenyben vesznek részt!
A tervezett gyűjtési helyek és időpontok:
2018. július 13. péntek
A kocsi továbbindulása:
1. Szeged
11 ó 00 p
2. Kecskemét
13 ó 00 p
3. Tiszafüred
15 ó 00 p
3. Hatvan
16 ó 00 p
4. Budapest
17 ó 30 p
5. Tatabánya
18 ó 30 p
6. Székesfehérvár
19 ó 00 p
7. Szombathely
21 ó 30 p
8. Győr
19 ó 00 p
9. Orosháza		
10. Debrecen		
11. Nyíregyháza		
12. Záhony		
13. Pécs		

Liberec távolsága
635 km
557 km
551 km
485 km
470 km
434 km
479 km
418 km
398 km
628 km
611 km
577 km
577 km
582 km

HAMBURG - 2018. július 28. szombat
A Kisalföld Postagalamb Versenykerület nyílt, aznapos
hosszútávú versenyt hirdet meg, melyre a 2018. évre versenyengedélyt váltott tagok nevezését várja.
Gyűjtés dátuma:
Feleresztési hely:
Feleresztés ideje:

2018. július 26. csütörtök.
Hamburg (53°37’42” - 09°50’41”)
2018. július 28-án, reggel.

Zónák: 		
		

I. zóna: 800-890 km között lévő dúcok
II. zóna: 890 km felett lévő dúcok

Nevezési díj:
		

1-6 db-ig:
7. galambtól

500 Ft/db
250 Ft/db

ÉRTÉKELÉS:
Egyéni: zóna és összevont országos lista sebesség szerint
rangsorolva.
Csapat: 6 nevezettből 3-as befutó, a zónában elért helyezésből koefficienssel számolva.
Díjazás: a 2 zónában befolyt nevezési díjakból, a szállítás
önköltségi árának levonása után, a küldött galamblétszám
arányában pénzdíjak.
- egyéni - zónánként min. 1-5-ig.
- csapat - zónánként min. 1-5-ig.
Díjkiosztó: a 2019. évi zóna díjkiosztókon.

Gyűjtési menetrend:
előnevezések alapján kijelölt központi gyűjtőhelyeken, melyeket a verseny előtti héten a szövetségi honlapon teszünk
közzé.
Előnevezéseket kérjük 2018. július 13-ig jelezzék a
folding.norbert@jankovits.hu e-mail címre,
vagy Takács Gábornak a
+36-30/989-4943 telefonszámon.

