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ORSZÁGOS VERSENYSZABÁLYZAT – 2019  

 

1. § Az Országos Versenyszabályzat rendeltetése és alapelvei 

/a. Az Országos Versenyszabályzat (a továbbiakban: Versenyszabályzat) a Magyar Postagalamb Sportszövetség (a továbbiakban: 

Sportszövetség) tagjai és szervezetei által, versenysport (a továbbiakban: hivatalos verseny) jelleggel rendezett sporttevékenységének 

kötelező szabályait rögzíti. 

Hivatalos versenynek minősül a Sportszövetség, valamint a Sportszövetséggel megállapodást kötött versenyszervezők által a Sportszövetség 
engedélye alapján,a szabályok maradéktalan megvalósításával folytatott versenytevékenység. 

/ b. A Versenyszabályzatban foglaltak a Sportszövetség valamennyi szervezetére és tagjára kötelező. 

/c. A Versenyszabályzat módosítása csak a 15. § a. és b. pontja szerint lehetséges. Valamely szabályzati pont szándékos, vagy tudatos 

figyelmen kívül hagyása, megsértése esetén az érvényes szabályok szerinti vizsgálatot a tudomásra jutástól számított 15 napon belül el 

kell kezdeni és a kezdéstől számított 30 napon belül döntést kell hozni. Ezt a határidőt az Elnökség 1x 30 nappal meghosszabbíthatja. 

A vizsgálat ideje alatt a tag és a dúc versenyzési jogát fel lehet függeszteni. 

/d. Az egyesülés és versenyzés szabadsága a Sportszövetség minden tagja számára az Alapszabályban rögzítve biztosított. 

/e. A Versenyszabályzat létrehozására az Alapszabály és a sportbaráti tisztelet és együttműködés alapján került sor. Ezért a versenyek 

résztvevői tartózkodnak attól, hogy az érvényben lévő szabályzatokat bármi módon megkerüljék, önmaguknak meg nem engedett előnyt 

szerezzenek, vagy hallgatólagosan kihasználjanak olyan helyzetet, aminek következményeként eredeti szándékukkal nem egyező módon 
bármilyen kedvezményben részesülnének. 

/f. A Versenyszabályzatot minden hivatalos verseny esetében a versenyt rendező, szervezet köteles betartani, a Versenyszabályzatban 

rögzített általános és a versenyszervezőkre vonatkozó egyedi szabályoktól nem térhet el. A Versenyszabályzatban rögzítettektől való eltérés a 
verseny érvénytelenítését és törlését vonja maga után. 

2. § A Versenyszabályzat alkalmazásának szervezeti rendje 

/a. A Versenyszabályzat alkalmazásának gyakorlati feladatait a Sportszövetség Alapszabályában felsorolt szervezeti egységek saját 

alapszabályuk szerint választott Versenybizottságaikkal látják el. A versenyirányítás, versenyfelügyelet a Sportszövetség szervezeti 
egységeiben két lépcsős eljárásban valósul meg. A Maraton Klubok versenyeinek ellenőrzését a Versenykerületek, Tagszövetségek 

Versenybizottságai végzik. A Versenybizottsági feladatokat a közösségekben a Sportszövetség tagjai láthatják el.  

Kivétel lehet a kijelölt központi gyűjtő helyeken a gyűjtés és bontás. 

/ b. Minden szintű Versenybizottság egy vezetőből és legalább két tagból áll. A versenyekkel kapcsolatos operatív irányítást a 

tevékenység helyszínén a Versenybizottság elnöke vagy az általa kijelölt személyek végzik. 

/c. Az egyesületi és a civil társasági tagok postagalambversenyekkel kapcsolatos tevékenységét alapvetően az Egyesületek vagy civil 

társaságok Versenybizottságai szervezik. Az Egyesületek és a civil társaságok Versenybizottságai a Sportszövetség helyi teljes jogú 
hivatalos képviselői. Ebben a minőségükben biztosítják a versenyrendezés szervezeti és technikai feltételeit. Felügyelik a tagok 

tevékenységét, felelősséggel tartoznak a Tagszövetség, Versenykerület és a Sportszövetség felé a szabályok betartásáért és betartatásáért, 

valamint hitelesítik és képviselik az eredményeket. Az Egyesületek, civil társaságok a gyűjtőhelyeik címét, a gyűjtések, bontások idejét 
kötelesek lejelenteni az első hivatalos versenyig a Tagszövetségi, Versenykerületi Versenybizottságnak. 

/d. A második lépcsőben eljáró szerv a Tagszövetségi, Versenykerületi, Versenyszervezői Versenybizottság, melynek alapvető 

feladatai a következők: 
– Az éves Tagszövetségi, Versenykerületi versenyprogram összeállítása, a versenyek kiírása, szabályozása, szervezése, lebonyolítása, 

felügyelete; 

– felügyelet és az ellenőrzés az Egyesületi és civil társaságok Versenybizottsági munkája felett; 
– az versenydokumentáció központi kezelése és 2 évig történő megőrzése; 

– a hivatalos listák elkészíttetése és kiadása; 

– döntés a Tagszövetség, Versenykerület egészét érintő közös érdekeltségű ügyekben, ha azok írásban lefektetett és elfogadott 
megegyezésekkel kapcsolatosak; 

– minden Tagszövetség, Versenykerület köteles minimum 2 központi gyűjtőhelyet kijelölni a versenyek megrendezéséhez. 

A központi gyűjtőhelyek listáját, címét, telefonszámát kötelesek lejelenteni a Sportszövetségbe a versenyek megkezdése előtt, de legkésőbb 
május 1-ig. 

Központi gyűjtőhely: 

– A Tagszövetségi, Versenykerületi versenyeken a Sportszövetség versenyengedélyt váltott tagja, az alapnevezett galambjaival részt vehet a 
központi gyűjtőhelyen történő gyűjtésben – bontásban, a versenyszabályoknak megfelelően 

- Az Országos versenyeken a Sportszövetség versenyengedélyt váltott tagja, az alapnevezett galambjaival részt vehet a központi 

gyűjtőhelyen történő gyűjtésben – bontásban, a versenyszabályoknak megfelelően. 

– A központi gyűjtőhelyen, vagy a szabályzat szerinti kötelező 5 (14 éven felüli) fő végzi a gyűjtési – bontási munkálatokat, vagy a 

versenyszervezők által előre felkért, szakmailag megbízható valamennyi mechanikus versenyórával és chipes elektromos rendszer 
ismeretével rendelkező, a versenyszabályzatot ismerő minimum 3 fő a versenytől független sporttárs (alkalmazott) is végezheti. Munkájukat 

anyagilag honorálni kell. Pártatlanságuk és megbízhatóságuk megkérdőjelezhetetlen legyen. A központi gyűjtőhelyeken tevékenykedő 

sporttársak (alkalmazottak) neveit - akik nem feltétlenül postagalambászok - le kell adni a Sportszövetségbe a versenyek megkezdése előtt, 

de legkésőbb május 1-ig. 

– Tagegyesületi, Civil társasági, Tagszövetségi, Versenykerületi versenyszabályzat nem lehet ellentétes a Sportszövetségi 

Versenyszabályzattal. 

/ e. Országos hatáskörű szerv a Sportszövetségi Versenybizottság. Alapvető feladatai: 

– irányítás az általános szabályalkalmazás terén; 

– versenyügyekben döntéshozatali jogosultság; 
– felügyelet, ellenőrzés és segítés az alacsonyabb szintű Versenybizottságok munkájához; 

– a Sportszövetségi szervezésű versenyek kiírása, szabályozása, lebonyolítása, felügyelete; 

– Sportszövetségi értékelésbe számító versenyek esetében a kiemelkedő eredmények teljes dokumentációjának kötelező ellenőrzése, 
hitelesítése; 

– állásfoglalások kiadása az aktuális és vitás esetek egységes kezelése érdekében; 

– versenyengedélyek kiadása; 
– fellebbezések felülvizsgálata, szabálytalanságok kivizsgálása és határidőn belüli döntéshozatal. 

/f. A tag egyesületi, Civil társasági tevékenységével kapcsolatosan felmerülő kérdésekben, szabálytalanságnál az Egyesületi, Civil társasági 

Versenybizottság első fokon azonnali döntéshozatalra jogosult és köteles eljárni. Az eljárást köteles írásban, jegyzőkönyv formájában 
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rögzíteni. Az érintettekkel írásban közölni a határozatot. Fellebbezésre a hiteles tudomásra jutástól számítva 7 napon belül, írásban 

kerülhet sor, amelyet másodfokon a, Tagszövetség, Versenykerület Versenybizottsága vizsgál ki és arról a hiteles tudomásra jutástól 15 

napon belül határozatot hoz, melyet írásban eljuttat az érintetteknek. 
A tag, Tagszövetségi, Versenykerületi, Zóna, Régió vagy Országos szinten elért eredményével kapcsolatban első fokon a Tagszövetségi, 

Versenykerületi VB. jár el. A határozat ellen fellebbezni írásban a hiteles tudomásra jutástól számítva 7 napon belül lehetséges a 

Sportszövetségi Versenybizottság felé, másodfokon a Sportszövetségi Versenybizottság jár el, a hiteles tudomásra jutástól számítva 30 

napon belül. 

/g. Amennyiben az Egyesületi, civil társasági Versenybizottság sérti meg a versenyszabályt, első fokon a Tagszövetségi, Versenykerületi 

Versenybizottság, a hiteles tudomásra jutástól számítva 7 napon belül köteles határozatott hozni és az érintettekkel írásban közölni. 

Fellebbezni írásban a tudomásra jutástól számítva 7 napon belül a másodfokon eljáró Sportszövetségi Versenybizottság felé lehetséges, az 
SVB: a hiteles tudomásra jutástól számítva 30 napon belül köteles határozatott hozni. 

Ha a Tagszövetségi, Versenykerületi Versenybizottság sérti meg a versenyszabályt, első fokon a Sportszövetségi Versenybizottság, a hiteles 

tudomásra jutástól számítva 15 napon belül megkezdi az eljárást, másodfokon az Elnökség jár el. 
Sportszövetségi szervezésű versenynél a Sportszövetségi Versenybizottság is eljárhat első fokon úgy az Egyesületi, Civil társasági tag, 

valamint az Egyesület,Versenykerület, Tagszövetség ügyében, ekkor az Elnökséghez lehet fellebbezni. 
A másodfokú határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, a kihirdetéssel azonnal jogerőssé és végrehajthatóvá válik. 

/h. Különleges esetekben szakértő bevonása is szükségessé válhat. A szakértő olyan személy, aki a postagalamb sportban szaktekintély 

vagy hozzáértése a témában általánosan elfogadott. 

Tevékenysége tények vizsgálatára irányul, illetve azokból következtetéseket fogalmazhat meg. 

/j. A szakértői költségek viselésére azt kötelezzük, akit a vizsgálat elmarasztalt, vagy aki eredménytelen vizsgálatot kezdeményezett. A 

szakértői vizsgálat elindítása előtt az eljáró szervnek joga van a kezdeményezőtől a várható költséget óvadékként elkérni. 

/k. Bizonyított szándékos fegyelmi vétség, csalás esetén az Egyesület, Civil társaság, Versenykerület, Sportszövetség felé felmerült összes 

költség, kiadás - gépkocsi, ügyvéd, telefon stb. - az elkövetőt terheli. 

/l..  A versenybizottságok szakszerűtlen eljárásainak vizsgálatára szakértői bizottságot lehet felkérni. 

 

3. § A versenyek általános rendezési feltételei 

 

/a.  Hivatalos postagalambversenyeket a Sportszövetség és annak tagjai, akikkel érvényes megállapodást kötött, írhatnak ki, hirdethetnek, 

rendezhetnek az adott versenyszezonban versenyengedélyt váltottak részére, az FCI és jelen szabályzat előírásai figyelembevételével.  

A versenyek szervezésére minden évben új megállapodást kell kötni a Szövetség és a versenyszervezők között.  

A megállapodás megkötése, annak betartása, valamint a Versenyszabályzat és az adott évi Nemzeti Bajnokság kiírásának a 

versenyszervező részéről történő teljes betartása alapfeltétele a szervező által rendezett versenyek hivatalos versenyként való 

elismerésének!  

A versenyek kiírását kötelező a versenyeken részt venni szándékozókkal előre megismertetni, tájékoztatást adni a technikai feltételek, 

gépkocsik, kísérők a felügyelet és ellenőrzés biztosításáról a versenyek minden fázisában. 

Az esély egyenlőség érdekében hivatalos versenyeket kiírni csak hétvégi időpontra lehet. (péntek, szombat, vasárnap)  

A verseny kiírt időpontjának a megváltoztatása, csak akkor lehetséges, ha azt az időjárási körülmények alaposan indokolják. 

(Egyértelműen kedvezőtlen előrejelzés esetén a verseny előre hozható, vagy halasztható) 

Az indokoltan elmaradt verseny ismételten megrendezhető. Szlovákiában, Csehországban, Németországban, Ausztriában, Magyarországon, 

Lengyelországban az illetékes szövetségek által megadott koordinátákról köteles rendezni a versenyt a szervező. A kiadott koordinátáktól 

eltérni a 8 § f. pontja alapján lehet. 
A Régiókban, Zónákban együtt versenyző közösségek, ha ugyanazon feleresztési helyen vannak kötelesek a feleresztést egymással, vagy a 

Sportszövetségi Versenybizottsági Elnökkel koordinálva lebonyolítani. Közös lista a résztvevők közös akaratával készíthető. 

/b. A hivatalos versenyeket minden rendező szervnek minden év Március -31-ig kötelező a Sportszövetségi Versenybizottság felé jelenteni. 

Tartalmaznia kell a versenyszervezők megegyezését a Régiós, Zóna versenyekről! 

A Nemzeti értékelésben:  

a rövidtávú 100-400 km 

a középtávú 300-600 km 
a hosszú-távú 500 km fölött 

a marathon  800 km fölött utak kerülnek értékelésre 

A verseny utakat úgy kell megtervezni, hogy a kilométer távolság a tagszövetség legrövidebb és leghosszabb dúctávolságú tagjának is 
megfeleljen a Nemzeti Bajnokság értékeléséhez. 

A versenyek központi távolsága – a versenyen résztvevő legrövidebb és leghosszabb- tag dúctávolságának összességéből átlagolva. 

 /c. A versenyeket minden szinten úgy kell tervezni, hogy az a várható résztvevők mindegyike számára azonos esélyt biztosítson. 

/d. a versenyt kiíró, rendező szervnek jogában áll feltételekkel változtatni a résztvevők összetételét és tevékenységét, az alábbi témákban: 

– egyedi vagy eseti értékelési módot alkalmazhat; 

– minimális távolságot vagy lakóhely szerinti területi beosztást előírhat; 

– eseti vagy egyedi ellenőrzést rendelhet el; 
– speciális eljárásokat alkalmazhat az eredmények védelme érdekében a galambok azonosítására, a technikai tevékenységek végrehajtására 

és az adatkezelésre vonatkozóan. Versenyeket közvetett módon is lehet rendezni, ekkor helyi szervezetek hajtják végre a részfeladatokat. (Pl. 

Maraton Klubok, Nemzeti Verseny) 

/e. Általános rendezési feltétel hogy minden versennyel kapcsolatos tevékenységnél 

-- minimum öt (5) 14 év feletti versenyző tag legyen jelen Amennyiben ez a létszám feltétel nem teljesül az egyesület, civil társaság 

köteles a kijelölt központi gyűjtőhelyen, vagy a legközelebbi Egyesületben, civil társaságnál a versennyel kapcsolatos tevékenységeket 

elvégezni! Versenyző tagnak számít, aki versenyengedélyt váltott és az adott helyszínen és időben, az adott hivatalos a versenyre galambot 

kosaraz be. Az egy dúcból több néven röptető tagok abban az esetben, ha egy alapnevezést adnak le, csak egy versenyző tagnak számítanak. 

Az azonos címre bejegyzett dúcból versenyző közeli hozzátartozók (szülő-gyermek, nagyszülő-unoka, házastársak), még külön 

alapnevezés esetén is e tekintetben 1 személynek minősülnek. A versenyzéssel kapcsolatos teendők abban az esetben kezdhetők meg, ha 

öt versenyző tag már jelen van. A versenyző tagoktól a versenyek megkezdése előtt aláírás mintát kell kérni, melyet egész évben használni 

fognak az eredmények hivatalos igazolására. 

Az a versenyző tag, aki megbízottja által képviselteti magát a versenygyűjtésen és órabontáson, nem számít bele a kötelező 5 versenyző 

létszámába! 
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/f. Minden versenyzéssel kapcsolatos dokumentáció magánokiratnak minősül, és a magánokiratokra vonatkozó előírások szerint kell eljárni, 

azaz 

–önigazolás nem fogadható el; 

–javításokat minden iraton áthúzással, a helyes adat ismételt leírásával, a javítást végző aláírásával, bélyegzéssel kell végezni. Az áthúzást 
úgy kell végezni, hogy az eredeti adat is olvasható maradjon. 

/g. Kijelölt ellenőrzés nélkül senki nem vehet részt saját eredményeivel közvetlenül kapcsolatba hozható tevékenységben. Kiterjed ez a 

tilalom a verseny minden fázisára, a gyűjtéstől a szállításon át a versenylisták készítéséig, lezárásáig. Ugyancsak nem megengedett az adott 
tevékenységben az érintett versenyzővel közeli rokonságban lévők részvétele, vagy az olyan személyeké, akiktől valamilyen oknál fogva 

tárgyilagos tevékenység nem várható el. 

Saját eredménnyel közvetlenül kapcsolatba hozható tevékenység: 
– minden hitelesítési, óravizsgálati, órazárási és órabontási művelet; 

– versenygyűrűzésnél saját galambok jegyzőkönyvezése, az ellenőrző papírok és gumigyűrűk, chipes elektromos rögzítők kezelése; 

–saját galamb kosárba pakolása (fogása); 
–saját galambok versenyre (vagy átpakolásra) egyedüli szállítása, minimum 3 fő, ellenőrzött bepakolással; 

–bontásnál a tárcsa kiürítése, a versenygyűrű és az ellenőrző cédulák egyeztetése, elektromos rendszerek kezelése; 

–saját órabontás, jegyzőkönyvírás, gyűrűzés elektromos rögzítő kezelése; 
–adatfeldolgozás. 

Ha az eredményszámoló, vagy a szállítást végző személy postagalambász versenyző, akkor az ő és egyesületének eredményeit egész évre 

kijelölt ellenőrök vagy versenybizottsági tagok ellenőrizzék le, ugyanez vonatkozik a versenybizottsági elnökre is. 

/h. Közös versenylistán csak a közös akarattal, azonos feleresztési helyről és azonos időpontban felengedett galambok szerepelhetnek. 

Minden fenti feltételnek megfelelő állandó vagy alkalmi szervezeti egység jogosult önálló lista készíttetésére, ha annak költségeit viselik, 

szándékukat előre bejelentik, minden év Április-15-ig az Országos Versenybizottság részére az adatokat megadják, és az ellenőrzésre módot 
adnak, 

/i.  A Sportszövetség Elnöksége és Versenybizottsága az előző év november 30.-ig közzéteszi a következő évre vonatkozó aktualizált 

Nemzeti Bajnokság kiírását. 

 
4. § A versenyengedély illetve a versenyeken való részvétel feltételei 

 

/ a. A Sportszövetség tagjai az adott versenyévre versenyengedélyt válthatnak. A versenyengedély befizetését a tagok a 

versenykerületek/tagszövetségek felé teljesítik. Ezt igazolni kell a versenykerületeknek / versenyszervezőknek a tagok felé. A 

versenyengedély, versenyszervezők általi befizetés határideje a Sportszövetségbe: Április 15. a főversenyekre és augusztus 31. a 

fiatalok versenyére.  A határidőn túli befizetés a sportszövetségbe, a beérkezést követő első versenytől érvényes! Versenyengedélyt az 
egyesületben, civil társaságban, klubban kell kérni az adott versenyévre, és a Versenykerületi. Tagszövetségi Versenybizottságon keresztül, a 

Sportszövetségben regisztráltatni. A versenyeken részt vehet minden természetes és jogi személy, amennyiben a Sportszövetség 

Tagszövetségeinek, Versenykerületeinek, egyesületeinek, civil társaságainak alapszabály szerint szabályosan igazolt tagja és az adott évre 
versenyengedélyt váltott. Versenyzése a Sportszövetség alapszabályával nem ellentétes, a versenyezni szándékozó személy a versenyzéstől 

nincs eltiltva. A versenyengedély törvényi szabályozás alapján feljogosítja a tagokat, hogy Magyarországon a Versenyszabályzat szerinti 

hivatalos postagalamb versenyeken részt vegyenek. Tagegyesület, civil társaság csak egy, versenykerület, Tagszövetség tagjaként vehet részt 
a Sportszövetség hivatalos versenyein. Versenykerületen, Tagszövetségen belül csak egy egyesület, civil társaság tagjaként versenyezhet 

természetes személy. 

/b. Minden évben a Sportszövetség Elnöksége megállapodik a Versenyszervezők vezetőségével a Sportszövetségi értékelésű és szervezésű 

versenyek rendezésében, időpontjában. 

/c. A versenyengedély éves díját évente az Elnökség határozza meg. Aki több Versenykerületben, Tagszövetségben versenyez, annak a 

tagnak is csak egy versenyengedélyt kell váltani. A Nemzeti Bajnokságban csak egy csapattal értékelhető a több helyen versenyző tag, és 

előre (04.15-ig) írásban meg kell neveznie a Versenykerületet, Tagszövetséget. 

 Ennek elmaradása esetén a versenyző eredménye nem értékelhető az adott versenyévben a Nemzeti Bajnokságban!  

A fiatalok versenyeire csak annak kell versenyengedélyt váltani, aki az öreg galambok versenyein nem váltott. 

Versenykerületi, Tagszövetségi bajnokot minimum 70 Versenyengedélyt váltott tag esetében ismer el a Sportszövetség!. Versenyzési jogot 
csak az alapszabály szerint az Egyesületben, civil társaságban szabályosan igazolt, vagy átigazolt tagok kaphatnak. 

/d. Országos és Maraton Klubok versenyein a gyűjtések, órabontások vagy az Egyesületekben / civil társaságoknál, vagy a központi 

gyűjtőhelyeken történhetnek (3 § pontjainak figyelembevételével) a rendező szervezettel egyeztetve. Indokolt esetben hivatalos igazolással a 
versenyző más Egyesületben, civil társaságnál is rakodhat, illetve kezeltetheti az óráját. Ebben az esetben kiállított minden dokumentációt 

zárt, a ragasztáson lepecsételt, két aláírással hitelesített borítékban kell az anyaegyesületbe eljuttatni. Aki csak a maraton klubok versenyein 

vesz részt, annak is kell alapnevezést leadni és versenyengedélyt váltani (04.-15-ig) az adott versenyévre. 

/e. Postagalamb versenyen csak olyan galamb indítható, amely egy magyar vagy külföldi leolvasható szabványos lábgyűrűvel van ellátva, 

és a tulajdonosi viszonyt a tenyésztő igazolni tudja az alapnevezéskor az egyesületben. A 2015-ben 2016-ra rendelt nem FCI- is gyűrűk 
hivatalos versenyeken elfogadhatóak! 

A vitatott galamb tulajdoni viszonyának igazolására mindenkor a gyűrűhöz tartozó igazolólap, vagy a tulajdonos lemondó nyilatkozata 

szükséges. A szaklapi illetve a galambom.hu oldalon való meghirdetés versenyzési (nem tulajdon) jogot adhat. A galamb jogosulatlan 

versenyeztetése esetén a versenyző egész évi eredményét törölni kell. 

/f. A versenyeken indított galambok egészségesek láthatólag tünetmentesek legyenek, az előírt állategészségügyi előírásoknak 

megfeleljenek. Csak a hatályos állategészségügyi rendeletek szerinti védőoltással ellátott galambok vehetnek részt versenyen melyek orvosi 
igazolását Március 31-ig, a fiatal galambok oltási igazolását augusztus 15-ig a Versenykerületi, Tagszövetségi Versenybizottságnak le kell 

adni. Az előírt időpontig minden tartott galamb védőoltását el kell végezni vagy végeztetni. 

A galambokat doppinglistán szereplő szerekkel kezelni tilos. A tilalmat megszegőket felelősségre kell vonni, a versenyévi eredményeit 
törölni kell. A Sportszövetség ÁEÜ Bizottsága minden év közgyűlésén tájékoztatást ad a doppinghelyzetről. 

/g. Egy adott galambot egy versenyszezonban csak egy tenyésztő versenyeztethet. Fiatalok versenyén öreg gyűrűs galamb csak külön listán 

értékelhető. 10 évnél idősebb lábgyűrűvel rendelkező galamb nem versenyeztethető. 

/h. . Egy versenyző által egy nevezésen röptetett versenygalambok elhelyezésére szolgáló dúcok 100 méteren belül kell, hogy legyenek. Új 

dúc koordinátáihoz kötelező a műszeres bemérés, amelyet a Tagszövetségi Versenybizottság végez, és a Sportszövetségben van 

nyilvántartva. Egy dúcból maximum két fő versenyezhet külön csapattal, külön nevezési lappal, de a versenyző galambok tulajdon viszonyait 

minden évben nyilván kell tartani. 
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Egy versenyző csak egy koordinátájú dúcból versenyezhet a megkezdett versenyszezonban a fő- és a fiatalok versenyén egyaránt (kivétel a 

versenyző párosok és a lakóhely változások). 

/j. Alapnevezést, versenyengedélyt, bemérést indokolt esetben az első versenyig el lehet fogadni.. 

/k. Kedvezőtlen időjárási előrejelzés esetén a Sportszövetség elnöksége az SVB. javaslatára a kiírt versenyeket elhalaszthatja, vagy a 

versenytávokat korlátozhatja. 

 

 

5. § A versenyek technikai kellékei 

/a. Hivatalos versenyeken csak a Sportszövetségi Versenybizottság által rendszeresített és a Sportszövetség által forgalmazott 

nyomtatványok használhatók. A versenyeken indítani szándékozott galambokról a versenyzőnek a versenyek előtt a Sportszövetségi 

Versenybizottság előírása szerinti egyéni alapnevezési lapot, kell leadnia, határideje az alapnevezést készítők felé március 31-ig, 
fiatalgalambok esetén augusztus 15. 

 Minden versenyen versenyjegyzőkönyvet kell kiállítani és a tenyésztőnek a gyűjtés és bontás után aláírásával igazolni a valódiságát. 
Ez a versenyjegyzőkönyv minden esetben tartalmazza a versenyző nevét, Egyesületét, Civil társaságát, Versenykerületét, Tagszövetségét, 

Sportszövetségi regisztrációs számát, csapatkódját, a gyűjtés, óraindítás, órabontás dátumát és idejét az óra pontosságát, a feleresztés helyét, 

és az indított galambok kétség nélkül azonosítható felsorolását, a kerékpáridőt. Nem fogadható el az a versenyjegyzőkönyv, amelyen 
valamely bejegyzés utólagosan vitatható. A chipes elektromos rögzítő rendszereknél az órabontásnál nyomtatott, a galambok érkezési idejét 

tartalmazó versenylistához minden esetben csatolni kell az oda vonatkozó gyűjtési jegyzőkönyvet is. Elektromos rendszerek gyűjtési- és 

bontási versenyjegyzőkönyveibe tilos kézzel javítani, vagy beírni az alábbi adatokat:  

tenyésztő nevét és azonosítóját, a galamb gyűrűszámát és kódját, chipgyűrű számát, dátumot, érkezési időt, órakésést 

Az alapnevezés során minden galamb kódszámot kap, és ezt a kódszámot a versenyév folyamán megváltoztatni tilos 

Az alapnevezéseket a Versenykerület/Tagszövetség (Versenyszervező). Versenybizottsága koordinálja,felügyeli, ellenőrzi. 

/b. Az indított galambokat a rendező testület által előírt vagy jóváhagyott fajtájú és számú, a versenyeredmény időrögzítéséhez levehető 

gumigyűrűvel (4 + 3 számmal ellátott), vagy chipgyűrűvel kell ellátni. Az egy hétvégén több helyről vagy más értékelési módszerben indított 

versenygalambokat Tagszövetségi versenyeken más színű versenygyűrűvel kell ellátni, hogy azonnal és vita nélkül szétválaszthatóak 

legyenek az órabontáskor. Az alkalmazott versenygyűrűk között nem lehet azonos számozás. Hivatalos versenyeken csak a Sportszövetség 
által forgalmazott gumi versenygyűrű használható. A versenygyűrű forgalmazási rendje megegyezik a lábgyűrűk forgalmazásával. 

Versenygyűrűt a Sportszövetségtől csak a Tagszövetségek, Versenykerületek vásárolhatnak. 

/c. A kiállított iratok és a verseny tisztaságához szükséges eszközök biztonságos tárolása a Rendező Verseny bizottság feladata! A 

verseny gyűjtési adatait tartalmazó jegyzőkönyv 1 példányát a gyűjtés befejeztével a gyűjtőhelyen leragasztott, a ragasztásnál 

aláírásokkal és pecséttel ellátott, azonosítható borítékban a szállítmány kísérőjének átadni. A borítékra ráírni a gyűjtőhely címét, 

dátumot, a résztvevő tenyésztők és galambok számát és a tervezett verseny nevét! Az adatokhoz, iratokhoz szükséges eszközökhöz a 

titkossági idő (a verseny ideje alatt) csak a Versenybizottság férhessen hozzá. 

/d. A versenygyűrűzött galambokat szállítókosárban kell szállítani. A szállítókosár hozzávetőleges belmagassága 24 centiméter legyen, és 

egy galambra 24 óránál rövidebb benntartózkodási időt tervezve minimum 280 négyzetcentiméter, ennél több, 24 órán túli benntartózkodást 

tervezve 350 négyzetcentiméter terület jusson. A szállítókosár alját hullámpapírral kell borítani, hogy a galambok által hullajtott trágya 
mielőbb megszáradjon, és könnyen takarítható legyen. 

A szállítókosár valamelyik oldalát úgy kell kialakítani, hogy szükség esetén a galambok takarmánnyal és vízzel való ellátása megoldható 
legyen. A szállító kosarakat a szállító konténerbe a versenyeket megelőzően a nevezési számadatok ismeretében kell felosztani a 

Tagszövetségi/Versenykerületi VB-nek és az Egyesületek, civil társaságok részére utanként, vagy egész évre meghatározni a pakolási rendet. 

A galambok elosztása kosaranként közel azonos kell, hogy legyen! 

/e. A versenyeredmények rögzítésére postagalamb versenyórát és gumigyűrűket vagy a Sportszövetség által engedélyezett chipes 

elektromos rögzítő berendezést és chipgyűrűket kell használni. A versenyóra és a chipes elektromos rögzítő gyári kialakítási formájában 

legyen alkalmas versenyzésre, évente ellenőrizni kell, és az alábbiaknak feleljen meg: 

– időmérő szerkezete hagyományos óra esetén 24 óránként 5 percet siethet vagy késhet, chipes elektromos rögzítő esetén 24 óránként 20 
másodpercet siethet vagy késhet, a teljes késést korrigálni kell; 

A hagyományos órát: 

– az indítási tevékenység végén le lehessen plombálni, és a lezárt óradobozba vagy a már elfordított tárcsarészbe semmiféle módon vagy 
eszközzel ne lehessen behatolni, azaz az óramű, az óraszalag és a tárcsa állapotát és működését kívülről ne lehessen módosítani; 

– a tárcsa elfordulása előzze meg az idő bélyegzését vagy elektronikus rögzítését; 

– minden esetben határozottan jelezze, ha az órát valaki szabályellenesen felbontotta; 
– konstrukciója olyan legyen, hogy egy adott időrögzítéshez a hozzá tartozó versenygyűrű tároló hüvely egyértelműen kapcsolódjon; 

– a blokkolási időket akár papíron, akár elektronikus úton tárolja, és azok jegyzőkönyvezését tegye lehetővé; 

– a tenyésztő dúcánál szükséges részek: chipes elektromos óra, dúcantenna; 
– az eszközök kijelzőin szereplő feliratok, kinyomtatott adatok magyar nyelvűek legyenek; 

– a gumigyűrűket az adott versenyévben többször is fel lehet használni, ha a versenybizottság a fésűre visszahelyezte és a minősége 

megengedi. 
– a chipes elektromos versenyóra rendelkezzen alapnevezéssel, amely a chipgyűrűnek a galamb állandó lábgyűrűjéhez való hozzárendelését 

foglalja magában, ez csak számítógéppel és kijelölt személyek által végezhető. A chipgyűrű írható kell, hogy legyen.  

Az alapnevezés során a tenyésztő 4 jegyű azonosítóját a gyűrűbe kell írnia a szoftvernek, 2016. január 1- től csak a Hitag S jelű 

chipgyűrű használható. 

– az egyes versenytevékenységek folyamatai határozottan leolvashatók legyenek a kijelzőről; 

– az chipes elektromos óra tőle független, kijelzővel rendelkező un. anyaórával vagy GPS vevőnek egy kijelzővel rendelkező 

egyesületi rendszerhez való csatlakoztatásával végezze az óraindítást és az órazárást; 

– minden esetben határozottan jelezze, ha az órát valaki szabályellenesen felbontotta; 
– a rögzítési időket elektronikus úton tárolja és azok jegyzőkönyvezését, nyomtatását tegye lehetővé; 

– a kinyomtatott anyagok magyar nyelvűek legyenek a feliratok, fejlécek egyértelműek – Magyarországon valamennyi chipes elektromos 

rögzítő esetében egységes formátumúak; 
– chipgyűrű cserével vagy bármely más okból megváltozatott nevezésnél a galambok kódjai nem változhatnak; 

– a nyomtatott jegyzőkönyvön az indított anyaóra száma jelenjen meg. 

Az chipes elektromos rögzítőket az FCI elektromos rögzítőkre vonatkozó szabályainak megfelelően a nemzeti sajátosságok 
figyelembevételével lehet a versenyzésre használni. Valamennyi forgalmazott és használatban lévő elektromos rendszernek alkalmasnak kell 

lennie a versenyadatok internetes továbbítására. 
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/f.  A Versenybizottságok feladata, hogy a versenyzésre alkalmatlan órákat ki vonja a versenyzésből, ezekről a Sportszövetségi 

Versenybizottságot értesíteni kell A tagságot pedig a szaklapon keresztül. 

/g. A feldolgozáshoz a versenyszervezetek az indított tagok adatait adatjelentőkben összegzik. Az adatjelentő tartalmazza az óra indítását 

és bontását, az indult tagok számát, az indított galambok és csapatok számát, az órákra vonatkozó nyilvántartási adatokat, a tagok versennyel 
kapcsolatos tevékenységét, a különleges feljegyzéseket, a felelős vezető hitelesítését. A központi adatjelentő tartalmazza a feleresztés helyét 

és idejét, a versenyen részt vevők létszámát és az indított galamb létszámát. 

/h. A versenyeredményekről a feldolgozás után versenylista készül, amely a versenyen eredményt elért galambokat és a kapcsolódó 

információkat tartalmazza. A versenylistát két lépcsőben, - először egy ellenőrző-korrigáló példányt, amely után, az esetleges reklamáció 
javítását követően a reklamálási idő lejárta után (15 nap) a javított adatokat tartalmazó végleges példányt- kell elkészíteni. 

A versenylista tartalmazza a rendező szerv nevét, a feleresztés helyét és idejét, a versenyen részt vevők létszámát és az indított galamb 

létszámát, a verseny alatt tapasztalt időjárási viszonyokat, a résztvevők összesítő adatait, a besorolást és a sebességet méter/percben 
meghatározva, 

/j. Valamennyi Versenyszervező a saját honlapján köteles a versenyinformációkat közzétenni, valamint a versenyeredményeket a 

galambom.hu oldalra 8 napon belül feltölteni. 

 

6. § A versenyeredmények hitelessége 

 

/a. Hiteles a versenyeredmény, ha a versenyszervezés minden fázisában előírás és szabály szerint jártak el a rendező testületek, a két 

lépcsős ellenőrzés során kifogás nem merült fel, és az eredményekhez kapcsolódó minden dokumentumot felszólításra fel lehet mutatni. 

Ezért minden dokumentumot a verseny lezárásától kezdve két évig meg kell őrizni a Tagszövetség, Versenykerület 

(Versenyszervező) Versenybizottsági elnökének. 

-Az FCI. által elfogadott  Benzing Live, Bricon és a galambom.hu alkalmazást a versenyrendező előírásai szerint 

Magyarországi versenyeken is használhatják a tenyésztők. Ha minden egyéb versenyszabályzati előírásnak megfelelnek. 

Amennyiben a bontási versenyzői létszám meglétéhez szükség van az alkalmazást használók jelenlétére kötelesek megjelenni. 

Ha az Ö hiányuk miatt szabálytalan lesz a bontás az elektromos alkalmazás eredményét is törölni kell!   

/b. A két éves elévülési időn belül a felügyeletre jogosult versenyszervezet valamely utólagosan megállapított szabálysértés miatt írásbeli 

határozatban törölheti vagy módosíthatja az eredményt. 
/c. A rendező szerv köteles kizárni a versenyből akár utólagosan is azt a versenyző tagot vagy azt a szervezetet aki, vagy amely a versennyel 

kapcsolatosan a versenyt megelőzően, a verseny közben vagy a verseny után bármely szempontból eltért a szabályozott feltételektől, és 

mulasztásának illetve szándékos vagy gondatlan magatartásának következményeivel mások érdekeit hátrányosan befolyásolná. Az így nyert 

díjakat, serlegeket és nyereményeket vissza kell szolgáltatni. A fentiekből származó törölt eredmény tényét az érdekeltekkel közölni kell. A 
törlés következtében a törölt galambok utáni listasorrend nem változhat, a töröltek helye üresen marad. 

 

7. § A gyűjtés és óraindítás szabályai 

- A V.SZ. 3 § / e. előírásait kötelezően alkalmazni kell! 

/a. A versennyel kapcsolatos tevékenységek helyét és idejét a versenyt megelőzően a Tagszövetségek, versenykerületek az Egyesületi vagy 

civiltársasági Versenybizottságokkal közösen határozzák meg. 

 /b. A versenygyűrűket a Tagszövetségi, Versenykerületi Versenybizottságok különböző színekkel, a számokat feljegyezve juttatják el az 

Egyesületi, civil társasági Versenybizottságokhoz, akik kiosztják a versenyt megelőző gyűjtésen a gyűrűző bizottságnak. 

 /c. A versenygyűrűzés a választott technológiának megfelelő gyűrűző szerszám segítségével történik, az adatokat a jegyzőkönyvbe 

rögzítik, a galambokat azonnal szállítóketrecbe teszik. Ezt a szállítóketrecet úgy kell elhelyezni, hogy azt a gyűrűző bizottság akadálytalanul 
és folyamatosan szemmel tarthassa. 

 /d. Hagyományos és chipes elektromos óra esetén a versenyző kiveszi a szállító ketrecéből a galambjait, majd galambjait átadja a gyűrűző 

bizottságnak. A gyűrűző bizottság 3 tagból áll. Az egyik tag kézbe veszi a galambot a másik tag leolvassa a galamb gyűrűszámát és azt 

bediktálja a jegyzőkönyvet vezetőnek. A galamb lábgyűrűjének egyeztetését követően bediktálja a versenygyűrű nagyobbik számát, a 
versenygyűrűt felteszi a galamb lábára, és figyelemmel kíséri a galamb szállítókosárba helyezését. A tenyésztő saját galambjainak 

gyűjtésében nem vehet részt, galambjait a gyűrűzésnek megfelelő sorrendben a saját kosarából kivéve át kell adnia a gyűjtést 

végzőknek. A szabály nem alkalmazása esetén jegyzőkönyvet kell felvenni és a szabályt nem követő tenyésztő versenye érvénytelen. 
A jegyzőkönyvvezető a nevezési íven a megfelelő sorba beírja a galamb lábára feltett gumigyűrű nagyobbik számát, a gyűrű számait 

tartalmazó papírfésűt a versenyző borítékába helyezi. A gyűrűzés befejezésekor a borítékot lezárja és a gyűrűzővel közösen aláírásával 

hitelesíti, a jegyzőkönyvön összesíti a darabszámot, a gyűrűzővel közösen aláírja a jegyzőkönyvet, majd a dokumentációt átadja a 
versenybizottsági elnöknek. Hagyományos órával történő versenyzés esetén előre megírt versenyjegyzőkönyvvel köteles a gyűrűzést 

megkezdeni a postagalambász versenyző. 

 /e. Az elektronikusan megjelölt galambok gyűjtésénél a következő eljárást kell pontosan követni: 

A tenyésztő az általa átadott galambjainak gyűjtésében nem vehet részt. 

A tenyésztő előkészítheti az elektromos rögzítőt és a gyűjtési rendszert. 

A chipes elektromos rögzítő órának az egyesületi rendszerhez való csatlakoztatásakor a versenyóra vagy az egyesületi rendszer kijelzőjén 
megjelenik az adott tenyésztő neve és azonosító száma. A gyűrűző bizottságnak ellenőriznie kell az adatok helyességét. 

Az chipes elektromos rögzítő óra az indításkor automatikusan szinkronba kerül az anyaóra által adott idővel és dátummal. Ez az anyaóra 

vagy az egyesületi rendszer kijelzőjén megjelenik. A gyűjtés megkezdésekor meg kell bizonyosodni arról, hogy a versenyóra egyeztetése 

megtörtént, és a helyes időt mutatja, valamint az előző versenyek adatai törlésre kerültek. Ezt úgy lehet megtenni, hogy a versenyóra 

adatait összevetik a jelenlevő anyaórával vagy a kijelzővel rendelkező egyesületi rendszerrel. 

A verseny lezárását követően a versenyóra kiértékelt adatait törölni kell. (Óraindítás, órazárás) 
A gyűjtés során a galamb chip-gyűrűjét az antenna fölé kell tartani. A chipes elektromos rögzítő óra kijelzőjén megjelenik a galamb állandó 

lábgyűrűjének a száma. A galambot csak azután lehet begyűjteni, miután a gyűjtést végző a számot ellenőrizte. 

A tenyésztőnek mindig meg kell adnia saját galambjainak csapatsorrendjét. Miután egy tenyésztő galambjait begyűjtötték, kinyomtatják a 
versenyjegyzőkönyvet, amely tartalmazza a tenyésztő, az óra, a chipes elektromos rögzítő óra adatait, a központi anyaóra adatait és a 

begyűjtött galambok listáját a gyűjtés sorrendjében. 

A gyűjtőlisták kinyomtatása után egy példányt a szállító gépkocsi a feleresztési helyig köteles magával vinni, amely az ellenőrzés céljait 

szolgálja, majd hazatérve a Versenyszervező Versenybizottsághoz eljuttatni. 

A gyűjtőlista többi kinyomtatott példányát el kell zárni. Senki nem vihet haza belőle a verseny bontásáig 

A kinyomtatott versenyjegyzőkönyvön a csapatokat láthatóan el kell választani egymástól, vagy csapatonként kinyomtatni külön-külön. 
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A kinyomtatott versenyjegyzőkönyvet az elektronikus órát kezelő két sporttárs írja alá. A tenyésztő a helyszínen köteles felülvizsgálni a 

kinyomtatott jegyzőkönyvet, lehetősége van észrevételezni, majd egyetértése esetén aláírásával jelezni annak elfogadását. A 

Versenybizottsági elnök (vagy helyettese) aláírásával hitelesíti és lebélyegzi a jegyzőkönyvet. 

 /f. A versenyző köteles elfogadni a Versenybizottsági elnök utasításait mind a kijelölt gyűrűző hely, mind a bepakolásra kijelölt ketrecek 

tekintetében, viszont a közreműködő személyek kijelölésekor kifogással élhet. A kifogást a Versenybizottsági elnök vagy a megbízott vezető 

lehetőség szerint vegye figyelembe egy alkalommal. Ezen túlmenően senki nem tarthat igényt egyedi eljárásra. 

 /g. Az adatok titkosságának védelme érdekében az alábbiakat kell betartani: 

–a versenygyűrűket a gyűjtő bizottság adja ki a gyűrűzőknek; 

–a titkos versenygyűrű számokról a versenyző a verseny lezárásáig nem szerezhet ismereteket; 

–a felgyűrűzött galambot vagy a versenygyűrűt a versenyző a felgyűrűzés után ne tudja a versenyből kivonni, ezért nem vehet ki galambot a 
szállítóketrecből; 

–a szállítóketrecbe indokolt esetben, meghatározott céllal csak a Versenybizottsági elnök, vagy megbízottja nyúlhat bele, a 8.§./a. 

bekezdés szerinti módon; 
–a szállítóketrecben csak szabályosan dokumentáltan versenygyűrűzött galambok lehetnek, ennek megsértése a tag, illetve az egyesület 

verseny eredmény törlését vonhatja maga után; 

–gyűjtésen kiszökött és még időben visszahozott galambot újra kell gyűrűzni, illetve a chip gyűrűvel rendelkező galamb esetén a gyűjtő 
szettel történt ellenőrzés után tehető újra a szállítóketrecbe; 

–a kiszökött és versenyre már nem küldhető galambot hazaérkezése után azonnal jelenteni kell; 

–nem készíthető semmilyen formájú saját jegyzet semmilyen gyűjtési adatról; 

–a versennyel kapcsolatos irat, másolat vagy indigó a verseny lezárásáig nem vihető el; 

–a gyűjtés befejezésekor a plombafogót és a bélyegzőt, valamint a verseny dokumentumait el kell zárni; 

– a 3.§./g. pontja szerinti összeférhetetlenségi előírás alkalmazása kötelező. 

 /f. A galambok rögzítésére szolgáló versenyórát a tenyésztő a gyűjtőhelyen készíti elő, azaz: 

–az indigót karbantartja, a papírszalagot betölti; 

–az órát felhúzza, mutatóit a kijelölt indítási idő szerint beállítja. A napszakmutatónak minden esetben a megfelelő helyzetben kell állnia, 
ennek elmulasztása okán kiesik a versenyből a versenyóra; 

–a papír bevezető szakaszánál nevét, címét, a tervezett verseny adatait felírja, a papírt beleteszi az órába, de nem fűzi végleges helyére, majd 

az órát átadja a Versenybizottságnak. 
A Versenybizottság kivezeti a szalagot olyan hosszan, hogy azon természetes, vízszintes helyzetben lehessen elvégezni a hitelesítést. A 

hitelesítést minden esetben a Versenyszabályzat mellékletében szereplő módon kell elvégezni (ld. tépőszalag). A hitelesítésre a VB elnök 

által kijelölt két személy aláírása és az Egyesület bélyegzője szolgál. 
Ezután az órát visszaadja a versenyzőnek, az a papírt befűzi, a kiegészítő dobozkellékeket (általában záró üvegeket) és a tárcsát helyére teszi, 

majd adott rádió vagy műholdas anyaóra időjelre az indítóbélyegzést elvégzi. 

A Versenybizottság ellenőrző bélyegzést végez, megállapítja és jegyzőkönyvezi azt a tárcsalyuk sorszámot, ami az első időbélyegzéshez 
lesz használható. Az indító- és ellenőrző bélyegzéseket és az utolsó bélyegzési helyet kötelezően le kell zárni (dugózni), ezért minden 

esetben a versenyző felel. Ellenőrzi az indítóbélyegzés lenyomatát és a mutató beállítást, majd az órát leplombálja. Az elektronikus órák 

kijelzőjéről a típus szerinti elektronikus kódot kinyomtatja, a kinyomtatott kódot a tenyésztő aláírásával tudomásul veszi (pl. a Benzing 
Paloma óránál). Ettől az időponttól kezdve az óra az órabontásig hivatalos eredményrögzítőnek minősül. 

Egy versenyző több órával is versenyezhet, chipes elektromos használata esetén a mechanikus csak ellenőrzésre szolgálhat. Egy versenyző 

csapatot csak egyfajta órával lehet rögzíteni, vagy elektromos, vagy mechanikus! 

 /h. Ha az óra nem indul el valamilyen műszaki ok miatt, vagy rosszul lett beállítva, azt fel lehet bontani, és fél órán belül bármikor, de 

maximum háromszor újra lehet indítani. Az érvénytelen indításoknak az óraszalagon szerepelnie kell. 

 

8. § A szállítás és feleresztés szabályai 

 /a. A szállítókosárból felgyűrűzött galambot a rendező testület által kijelölt Versenybizottság legalább két tagjának jelenlétében, általuk 

megbízott személy, vagy a Sportszövetség elnöksége illetve Versenybizottsága által írásban megbízott versenyellenőrök vehetnek ki, a 

tenyésztő tudta, jelenléte nélkül, ellenőrzés céljából. A galamb kivételét óvatosan fokozott körültekintéssel kell végezni, nehogy a galamb 
tollazata megsérüljön. Az ellenőrzés helye és ideje a rendező testület által szabadon megválasztható. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell 

felvenni, és azt a verseny lezárása (órabontás) után ki kell értékelni és valamennyi érintett félnek átadni. Ha a gépkocsi vezető vagy kísérő 

aktív versenyző postagalambász az ő galambjait tartalmazó  ketreceket kötelező leplombálni a startig. 

 Valamennyi hivatalos verseny szállítókonténerében csak az adott versenyen hivatalosan résztvevő galambok szállíthatók az öreg 

és fiatal galambok versenyén egyaránt. Ezen szabály megszegése a tag, illetve az egyesület, versenyszervezői szinten elkövetett ilyen 

szabálytalanság esetén a teljes versenyeredmény törlését vonja maga után. Vélelmezve a versenyszervezők szabálykövető 

magatartását, a teljes verseny törlésétől el lehet tekinteni, ha az ellenőrzés során csak 1-2 db., a hivatalos versenyre nem nevezett 

galambot találnak az ellenőrök a szállítmányban. (Pl. hét közben beült idegen galambot tesz be valaki.) Ez ugyancsak tilos és ha 

megállapítható, hogy mely egyesület/ct. gyűjtőhelyén került be a galamb, akkor csak az adott egyesület/ct. eredményét kell törölni. A 

nyomon követhetőség miatt a kísérőnek és a gépkocsivezetőnek tudnia kell, hogy mely gyűjtőhelyen hová pakoltak. Célszerű egy 

pakolási rend táblázat használata, mely bizonyítja, hogy mely egyesület, mely ketreceket használta az adott versenyen.  

 

 

 /b. Amennyiben a gyűjtőhely nem azonos a berakodási hellyel, a ketrecek szállítása vagy őrzésre hagyása érdekében azokat plombával le 

kell zárni. Ki kell jelölni a szállítás vagy őrzés megbízott végrehajtóit, és azoknak 2 pld.-os átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell nyitni. Ebben 
fel kell tüntetni a lezáró szervezet nevét, a küldött darabszámot, és az átadással megbízottak nevét, valamint a lezárás és útnak indítás 

időpontját, a 3 §/e. - f. pontok figyelembevételével. 

Az átrakodást vezető ellenőrzi a szállítóládák lezárását, a darabszámot, a galambokat szemrevételezi, és megvizsgálja, hogy nincs-e chip 
vagy verseny gumigyűrű nélküli galamb a ketrecben. Ezután igazolja a jegyzőkönyvön az átvételt, és annak időpontját. 

A szállítási jegyzőkönyv eredeti pld.-a az átrakodást vezető személynél (átvevőnél) marad, aki azt a versenyév végéig köteles megőrizni. A 

másod pld.-t az átadó az órabontást követően, a versenydokumentációval együtt a Tagszövetségi, Versenykerületi Versenybizottságnak küldi 
meg. A dokumentumot a VSZ. 6. § /a. pontja szerint kell kezelni. 

 /c. A galambok szállítása során kötelező a GPS rendszer megléte, fontos a szellőztető rendszer, takarításhoz, itatáshoz, takarmányozáshoz 

szükséges eszközök megléte. A sofőröknél, illetve kísérőknél legyen készpénz (forint, euro, cseh korona). A sofőrökre és a galambokra 
vonatkozó kötelező pihenőidőt be kell tartani. 

Minden versenyre kötelező kísérőt küldeni az első gyűjtőhelytől a startig bezárólag, az időjárásnak és versenytávnak megfelelően etetni, 

itatni. A GPS használata során kötelezően jelezze: a gépkocsi indulása, útvonala, megállások ideje, starthely érkezési idő, pihenőidő, startidő. 
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A starthelyen a GPS működése kötelező. Ahol nem működik a GPS, először figyelmeztetjük a versenyző közösséget, a továbbiakban a 

versenyt töröljük. A start: egy versenyautóból minden postagalamb egyszerre, egy időben (maximum 2 percen belül) történő kiengedése. 

 /d. Az utazás közbeni galambellátásra vonatkozóan a kiküldő rendező szerv adjon eligazítást a kísérőnek, az érvényes állatvédelmi, 

állategészségügyi, környezetvédelmi előírásokról. A szállítóeszköz rendelkezzen az érvényben lévő állategészségügyi dokumentációkkal és a 
versenyjegyzőkönyvek egyik példányaival, a tenyésztő aláírásával ellátva. 

A gépkocsivezetőknek és a szállítmányt kísérőknek képzési, felkészítési ismereteket nyújtó szakmai napot kell szervezni. 

 /e. A starthelyek kijelölésénél kötelező figyelembe venni a Sportszövetség és a versenyhelyszíni illetékes külföldi szövetségek által javasolt 

starthelyszíneit, koordinátáit. A problémás feleresztési helyeket jelezni kell a változtatások elrendeléséhez. Németország, Csehország, 

Szlovákia, Ausztria, Lengyelország és Magyarország területéről csak a Nemzeti szövetségük által megadott koordinátájú feleresztési 

helyekről lehet a versenyeket megrendezni. 

 /f. A szállítóeszközt a starthelyre való megérkezéskor lehetőség szerint végleges indítóhelyzetben kell leállítani. Kerülendő a start előtti 

időpontban a helyzetváltoztatás, és különösen a forgolódás. 

A tervezett verseny előtt, minimum 2-3 óra pihenőidőt kell biztosítani a helyszínen, és legalább egy órát javasolunk a starthelyen 

tölteni, ha a kiállás a hajnali órákban történik az éjszakai pihenőhelyről. A starthelyen a galambok maximális ellátásáról – etetés, itatás – a 

szállítmány kísérője köteles gondoskodni. 

A feleresztési helyeken a megadott koordinátáktól maximum 1 km sugarú körben lehet a galambokat felengedni. 
A Magyarországi és külföldi feleresztési helyek koordinátáit a Sportszövetségi honlapra fel kell tenni, amelyeket a versenyszervezők 

jelentései alapján évente a Sportszövetségi Versenybizottság felülvizsgál. 

Valamennyi szállító járművet olyan nyíló szerkezettel kell ellátni jobb oldal - bal oldal esetében, hogy képes legyen a rendszer valamennyi 

ketrecet maximum 2 percen belül kinyitni. 

 /g. A startigazolás kötelezően a verseny alapdokumentációjához tartozik. 

A startigazolás lehetséges módja: A szállító konténerbe beépített GPS helymeghatározó eszköz és a minimum 1 kamerával készült videó 

felvétel a galambok ellátásáról az időjárásról, a start pontos időpontjáról! A galambok kirepüléséről a kocsiból! 

Ezeket minden hivatalos versenyen kötelező rögzíteni. A közzétett felvétel hossza legalább 10 perc legyen, amelyen látszik a 

galambok ellátása és a felengedés körülményei. 

Az eszközök út közbeni meghibásodása esetén elfogadható a helyi starter írásos igazolása, vagy a feleresztési hely 20 perces körzetében 
lévő üzletbe, benzinkútnál történt vásárlás számlája. De a következő versenyig el kell hárítani a hibát. Nem lehet sorozatosan 

meghibásodásra hivatkozni. Utánfutóra, pótkocsira külön verseny szervezésekor külön GPS és videó kamera szükséges. 

A startot rögzítő videó felvételt és a GPS-es adatait a Tagszövetségben, Versenykerületben a VSZ. 6. § a. pontja szerint kell kezelni. A 
videó felvételeket a startot követő 7 napon belül a Galambom.hu eredményszámoló programon nyilvánossá kell tenni, a hozzáférést az 

óvási határidőig (2 év) mindenki számára biztosítani kötelező. Ezek be nem tartása a verseny Nemzeti Bajnokságba  versenyekből  

(kiállításról is) történő kizárását vonhatja maga után. 

 /h. A Sportszövetség saját honlapján startajánló időjárási programot üzemeltet. Az időjárási előrejelzést minden versenyszervező köteles 

figyelembe venni a verseny startjának elrendelésekor vagy elhalasztásakor. 

 /j. A galambkiszökés rendkívüli esemény, melyet jegyzőkönyvezni és jelenteni kell a versenyszervezőknek (Gyűjtés - bepakolás - starthely 

- gumigyűrűs - chipes). 

 /k. Ha a verseny napjára szélsőséges időjárás várható (nagy területű esőzés, hőségriadó) a galambok feltételezett útvonalán, 

Akkor az előrejelzésnek megfelelően a versenyszervezők saját belátásuk szerint a feleresztést módosíthatják! 

A szállító ketrecekbe minimum 10%-al kevesebb galambot pakoljanak a szabályok előírásaihoz képest. Lehetőleg a szállító jármű a 
legmelegebb órákban mozogjon így használva fel a menetszél hűsítő hatását. 

 

9. § A verseny alatti szabályok 

 /a. A galambok lábán hazahozott versenygyűrűket az óra kialakítási módjának megfelelően kell a tárcsába helyezni és rögzíteni. Az órát a 

gyári kialakításnak megfelelően kell használni. Hüvelyes rögzítésnél a hüvelyt nyitott részével lefelé kell betenni.  

 /b. Az üres tárcsahüvelyhez rendelt rögzítést meg kell semmisíteni, ki kell húzni a szalagon. A versenyzőnek az üres blokkolást előre 

jelezni kell. 

 /c. Chipes Elektromos rendszerrel való rögzítés során a dúcantennáknak aktív kapcsolatban kell lenniük az chipes elektromos rögzítő 

órával. A dúcantennákat úgy kell elhelyezni, hogy a rögzítés után 5 percen belüli ellenőrzéskor a galambot be lehessen mutatni. 

 /d. Ha az óra verseny közben megáll, vagy más módon teszi lehetetlenné a rögzítést, az addig rögzített versenygyűrűk áttehetők más, 

szabályosan indított órába, más versenyző jelenlétében, de az eseményt az órabontás előtt jelenteni kell az illetékes Versenybizottság 
vezetőjének és a felbontott versenyóra szalagját kötelező leadni, a felbontott versenyórát is kötelező bemutatni. 

 /e. Ha több versenyen való részvétel céljából lett indítva az óra, és a kitűzött bontási időre az egyik verseny befejeződött, lehetőség van a 

már befejezett verseny eredményeinek és a folyamatban lévő verseny addigi eredményeinek jegyzőkönyvezésére. Ebben az esetben az órát 
nem szabad leállítani, az időmérés folyamatossága a korrekt számolási eljáráshoz szükséges. A szalagot újra kell hitelesíteni, valamint az 

órán az értelemszerű előkészítési tevékenységet el kell végezni, majd ismét le kell zárni és plombálni. 

A tárcsában versenygyűrű nem maradhat, a tárcsát indítóhelyzetbe kell tenni, és rádió időjelre egy ellenőrző bélyegzést kell végezni. 
A folyamatban hagyott verseny jegyzőkönyvét részlegesen le kell zárni, azaz a lapszélen egyértelműen fel kell írni az addig felvett adatsorok 

számát. A második bontásnál jól láthatóan, más színű tollal kell a bontást végezni. 

 /f. Valamennyi versenyről az érkező galambot a hagyományos óra esetén is korlátozás nélkül lehet rögzíteni. A dupla, vagy többes 

stopokat azonos idővel, de folyamatosan emelkedő helyezési számmal kell rangsorolni, a tárcsából véletlenszerűen kiemelt gumigyűrűk 

beazonosítása alapján. Holtversenyes helyezés nem lehet.  

Elektromos rögzítés esetén a versenyóra által megadott rögzítési sorrend a kötelező, de a besorolási helyezési szám ez esetben sem 

lehet azonos.  

Aláírók - az Egyesületi VB tagjai. A chipes elektromos rögzítő óra:- az egyesületben szükséges részei: egyesületi antenna, anyaóra vagy GPS 

vevő, nyomtató. 

 /g. Hagyományos órák esetén többnapos versenyeknél a starttól számított 72 óra után, majd 48 óránként időszakos ellenőrző rögzítést kell 

végezni, amelyen az chipes elektromos rögzítőkkel versenyzőknek is meg kell jelenni, ha a szabály szerinti 5 fő meglétéhez ez szükséges. 

 /h. Bezáródik a verseny a Tagszövetségekben a feleresztéstől számított 96 óra elteltével, amennyiben a központi távolság 500 km alatti, és 

144 óra elteltével az efölötti távolságoknál, függetlenül az érkezett galambok mennyiségétől. A Maraton és a Sportszövetségi rendezésű 
hosszú-távú versenyeken ettől el lehet térni. 
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 /j. Amennyiben a titkosító eszközökre, dokumentumokra szükség van a Versenybizottság jelenlétében elő vehetőek, majd a 

tevékenység után, a korábban leírt eljárási rend szerint el kell zárni.. 

 

10. § A versenyellenőrzés szabályai 

 /a. A versenyek tisztaságának, sportszerűségének és az elért eredmények hitelének megőrzése céljából a Versenybizottságok ellenőröket 

bíznak meg célfeladattal. A kimagasló eredményt elért versenyzőt és galambját (több első díj), országos, nemzeti, maraton klubok versenyein 

az él-galambokat kötelező ellenőrizni. A feladat megkezdése előtt megbízólevelet kell kiállítani, amelyen fel kell tüntetni az ellenőrző 
tevékenység 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 tehessen. Versenyek ellenőrizését nem csak a Sportszövetség tagjai végezhetik, 

de minimum egy fő Sportszövetségi tag kell, hogy legyen. Közös versenyek esetén, előzetes egyeztetés alapján a társegyesületek, társ-
tagszövetségek. társ - Versenykerületek vezetői megbízást adhatnak egymás tagjainak ellenőrzésére. Az SVB minden Egyesület, 

Tagszövetség és Versenykerület versenyének ellenőrzésére megbízást adhat ki. 

 /b. Az ellenőrök a kiküldő szervezet utasításai szerint hajtják végre az ellenőrzést. Lehetőség van az ellenőrző tevékenység többszöri 

megismételtetésére is. Az ellenőrzést minimum két fő végezze, akik megbízólevéllel ellenőrizhetnek saját / Versenykerületen, 

Tagszövetségen belül, illetve országos versenyeken. 

Az ellenőrzést nem kell előre jelezni. 

 /c. Az ellenőrzés csak a Versenyszabályzatban foglaltak betartására irányulhat. 

./ Dúcellenőrzéskor ellenőrizni kell például 

– a galambok tulajdoni viszonyát; 

– azonos-e a dúc a bejelentettel; (koordináták) 
– a versenyen jelentett galamb (galambok) azonosítását, beszoktatását; 

– a telepített elektromos rögzítő berendezés előírás szerint működtetését; 

-- A tenyésztőnek a galamb gyűrűkártyájával, vagy a tulajdonjogot igazoló dokumentummal rendelkeznie kell. 
./ Az egyesület ellenőrzésekor ellenőrizni kell például /mint a mellékletben/ 

– a versennyel kapcsolatos tevékenység végzésének szabályosságát; (gyűjtőláda, kulcs…) 

– az öt fő versenyzői létszám jelenlétét. 
– az aláírás mintával rendelkezők jelenléte; 

– saját galamb gyűjtése; 

– egészségügyi előírások és rendeletek betartása. 
./ A versenygalambok érkezésének ellenőrzésekor 

– az érkező galambok bemutatását, a versenygyűrű meglétét, az órába rögzítést; 

– az ellenőrzött galambot, galambokat egyeztetés után a dúctól 15-20 méter távolságról fel lehet engedni a verseny végeztével, hogy azok 
oda térnek-e vissza; 

– a versenyórát,az óra versenyre kész állapotát. 

Helyszíni ellenőrzés során a rögzített galambot 5 percen belül be kell tudni mutatni. Amennyiben a tenyésztő ezt nem tudja teljesíteni, az 
adott galamb eredményét törölni kell. 

./ Bejelentett él-galamb ellenőrzésekor 

– a bejelentésben közöltek ellenőrzését; 
– a galambbal kapcsolatos észrevételek rögzítését; 

– a versenyórát, az óra versenyre kész állapotát. 

galambok ellenőrzésére a Sportszövetségtől igényelhető Sorszámos ellenőrző matricát is lehet használni 

Hosszú-távú versenyeken, valamint az egynapos országos versenyeken, maraton versenyeken, az él-galambokat jelenteni kell fél órán belül 

(telefon, e-mail, fax) az Egyesületi civil társasági VB-nek aki tovább jelenti az él-galambot a Tagszövetségi VB-nek, vagy a verseny 
szervezőknek. . A pénzdíjas versenyek él-galambjait a rendező szervezet által előírt külön kiírás szerint kell jelenteni Minden tenyésztő csak 

az első galambját kell, hogy jelentse. Amennyiben ez nem történik meg, a galamb eredményét törölni kell. 

 Galamb érkezésének jelentésére a Galambom.hu oldalt kötelezően használni kell. A versenyzőnek vagy a VB-k-által megbízott 

személynek. 
Az él-galambok jelentése alapján közzé tett lista tájékoztató jellegű, nem jelent előzetes listát. 

 /d. Joga van a szakmai ellenőrző szervezetnek a versenygyűjtés megkezdésétől a startig bezárólag bárhol és bármikor a szállító gépkocsi és 

az abban utaztatott galambok út közbeni ellenőrzésére. A versenyjegyzőkönyv aláírásával a versenyző tag beleegyezését, jóváhagyását adja 
az ellenőrzéshez. 

Ez a tevékenység állhat: 

– az előírt útvonal és menetterv betartásának ellenőrzéséből; 
– a szállítóketrecek állapotának ellenőrzéséből; 

– szükség esetén a galambok ketrecből történő kivételéből, ellenőrzéséből, vagy átgyűrűzéséből. 

Valamennyi ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, és minden érintett félnek és a Sportszövetségbe is el kell juttatni. 

Ellenőrzés céljából elrendelhető, hogy az ellenőrzött tag egy tartalék órába párhuzamos rögzítéssel és második versenygyűrű használatával 

versenyezzen. A második rögzítés csak ellenőrzésre szolgál, a versenyeredményhez a saját óra adata használható (egy szezonban maximum 

két alkalommal és csak indokolt esetben). 
Ha az ellenőrző bizottság létszáma eléri a három főt, jogosultak a versenyórát pontos időhöz igazodva a helyszínen felbontani, és az abban 

talált versenygyűrűket és a hozzájuk tartozó időket jegyzőkönyvezni. Ebből a jegyzőkönyvből az órabontáskor a szükséges adatokat a 

versenyjegyzőkönyvre át kell másolni. 
Kötelező ellenőrizni Tagszövetségi, Versenykerületi és Sportszövetségi szinten az élversenyzőket, illetve az olimpiai várományos 

galambokat. 

 /e. Az ellenőrök ténymegállapításokat végeznek, döntési jogkörük nincs. Az ellenőrzésen tapasztaltakról két példányban kiállított 

jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt az ellenőrzött taggal vagy szervezeti vezetővel alá kell íratni. Az ellenőrzést végzőnek és az 

ellenőrzöttnek egyaránt joga a jegyzőkönyv tartalmát különvéleménnyel 
kiegészíteni, de mindenképpen törekedni kell arra, hogy a vitatott pontokban még a helyszínen megszűnjön a nézetkülönbség. A 
jegyzőkönyv amelynek minden oldalát mindenkinek alá kell írni (ellenőrző, ellenőrzött) egy példánya az ellenőrzöttet illeti meg. 

Az ellenőrzést az ellenőrzött nem gátolhatja, de kifogással élhet. Amennyiben az ellenőrzött az ellenőrzést megtagadja, vagy nem működik 

közre az ellenőrzés során, ki kell zárni a versenyből az adott úton, a hátralévő versenyekre pedig felfüggeszthető a versenyzési joga a 

kivizsgálás idejére. 

 /h. Az ellenőrzési jegyzőkönyvet és az esetleges szóbeli kiegészítést a kiküldő Versenybizottság értékeli ki. Ha döntése vagy intézkedése 

az ellenőrzött számára elmarasztaló, erről 15 napon belül köteles írásban értesíteni az elmarasztaltat. 
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 /j. Az ellenőrzöttet nem érheti sporthátrány az ellenőrzési tevékenység miatt, ezért azt úgy kell elvégezni, hogy a galambok rögzítésénél 

ne legyen akadályoztatva. Az ellenőrzést mindig udvariasan, de határozottan és következetesen kell végezni. Az ellenőröknek tartózkodni 

kell a véleménynyilvánítástól és a felesleges vitáktól, de kötelesek a kiküldő szerv utasításai szerinti követelményeket végrehajtani. 

Ugyancsak tartózkodniuk kell az ellenőrzés után különvéleményük terjesztésétől, annak kívülállókkal való megvitatásától. 

 /k. Az ellenőrzésre bizonyos esetekben úgy kerül sor, hogy az ellenőrzött nem lehet jelen, vagy személye az adott helyszínen nem 

tisztázható. Ilyenkor olyan jegyzőkönyvet kell felvenni, amiből a lényegi dolgok később maradéktalanul felderíthetők. Előírás, hogy ezt a 

jegyzőkönyvet legalább három fő írja alá, és valamennyien minden jegyzőkönyvezett tényt egymástól függetlenül egybe-hangzóan 
tapasztalják. 

 /l. Minden Versenykerület, Tagszövetség egy versenyévadban minimum 5 általa végzett ellenőrzésről, egyesületi tevékenységről, él-

galamb, vagy élversenyző ellenőrzésről a Sportszövetségi Versenybizottság részére köteles jegyzőkönyvet küldeni az ellenőrzést 

követő 8 napon belül! 

 

 

 

11. § Az órabontás szabályai 

 /a. Órabontás helyének csak olyan helyszín és időpont választható, ahol a körülmények elektronikus eredmény nyomtatására, írásra, 

gyűrűazonosításra alkalmasak. 
Az órabontás időpontját az Egyesületek/civiltársaságok a Tagszövetség, Versenykerület engedélyével határozzák meg. 

 /b. A Versenybizottság vezetője és segítője ellenőrzi a titkosító jeleket, majd ki osztja bontó bizottságnak a versenydokumentációt. 

. Ha a tag tőle független okból késik, és ezt jelzi az eredményét az egyesületi VB. elfogadhatja, de el is utasíthatja (ha többször ismétlődik) A 
műszaki hiba miatt megállt órák, vagy rögzítés nélkül érkezett versenyórák szalagjait összegyűjtik. A hibás szalagot olyan hosszúságúan kell 

leadni, hogy megállapítható legyen a hiba bekövetkezésének ideje és előzménye. 

Nem használt, de szabályosan indított óra szalagját is le kell adni a rendező testületnek, és csatolni kell hozzá a nevezési jegyzőkönyveket. 
Ennek elmulasztása a következő versenyről való kizárást is maga után vonhatja indokolt esetben. (Többszöri előfordulás esetén) 

 /c. Versenyóra (mechanikus is) verseny közbeni meghibásodása esetén egy előre kijelölt és elfogadott szakértő bizottság dönthessen az 

esetleg vitatott eredmény elfogadásáról vagy elutasításáról.(javasolt tagjai az SVB. elnöke, az érintett versenyóra forgalmazója, a mechanikus 

óra szakértője és az érintett Versenyszervező VB.elnöke, 

 /d. Rádió időjelre vagy az anyaórával történő egyeztetéssel a tagok elvégzik a záró rögzítést, majd az órákat átadják a 

Versenybizottságnak,  a kijelölt személyek a látható szabad hüvely számát jegyzőkönyvezik és az órákon ellenőrző bélyegzést végeznek el, 

a második rögzítést minden esetben az Egyesületi Versenybizottság végzi. Az elektronikus rögzítésű órákban rögzített időket a nyomtatón 
kiíratják, az indításkor kinyomtatott kódot ellenőrzik. 

Az ellenőrző bélyegzésnél a következőket kell vizsgálni: 

– a tárcsa elfordulása előzze meg a bélyegzést; 
– az óra azonos legyen az elindítottal. 

Ezután a Versenybizottság vezetője a versenyjegyzőkönyveket, a tenyésztők versennyel kapcsolatos jegyzeteit és a hozzájuk tartozó 

versenyórákat a bontóbizottságnak sorban kiadja. 

 /e. A bontóbizottság előtt csak egy óra lehet bontott állapotban, új óra bontása előtt az előző bontás minden kellékét el kell rakni onnan. 

A bontóbizottság négy tagból áll. 

 -.A bontóbizottság vezetője bontja fel az órát, osztja szét a kellékeket, irányítja az asztalnál dolgozók munkáját. 
 -/Először ellenőrzi az óra plombálását, egyezteti a szabad hüvely számát a jegyzőkönyvön felírttal. 

Ezt követően felbontja és szemrevételezéssel szerkezetileg is átvizsgálja az órát, majd kifűzi a szalagot. A tárcsát leveszi, és átadja a 

bizottság kijelölt tagjának. 
Bontás közben elszakított szalag összeragasztható, de a jegyzőkönyvben ezt a tényt rögzíteni kell. 

 -/A szalagot végignézi, és meggyőződik arról, hogy azon a hitelesítés eredeti, az érvényes rögzítések az indító- és záró-lyukasztás között 

vannak, és nincs az indító- és záró-rögzítés között fölös számú lyuk, indítókarika lenyomat, papír deformáció a lyukasztó magasságában, 
elállított követőháromszög, rossz vagy aszinkron mutatóállás, stb. A záró-ellenőrző rögzítésbe való lyukasztás nem kizáró ok. 

 -/Ezt követően megírja a szalagot. Érvényes az a bélyegzés, ahol a mutatók állása vita nélkül leolvasható. Olvashatatlan bélyegzés esetén a 

kapcsolódó galambot a következő leolvasható bélyegzéshez kell írni. Ebben az esetben a két galambot egy másodperc eltérő idővel lehet 
felírni. Ez lehet a záró bélyegzés is. Záró-ellenőrző rögzítés kötelező, de ha annak elmulasztása a Versenybizottság hibájából történt, akkor 

az nem tekinthető kizáró oknak, de jegyzőkönyvezni kell. 

 -/A versenyidő bélyegzések jobb oldali szabad mezőjébe felírja az óra, perc és másodperc leolvasást, több napos versenynél a dátumot is 
számmal (pl.: 07.11.) Ez alá felvezeti a hüvelyben talált versenygyűrű mindkét számát, és a hozzá tartozó galambot, annak speciális 

kiegészítő jeleivel. (Csapatkód, , stb.) Több versenyző egy órában való rögzítésénél a versenyző nevét is ki kell írni. 

Az órabélyegzést a kapcsolódó hüvely sorszámával azonosan sorszámozza, ezt folyamatosan egyezteti a tárcsakezelővel. 
A záró bélyegzésnél csak leolvasott időt ír, és alá a késést másodpercben, vagy az óra sietése esetén „pontos” minősítést. 

 -/Ezután a szalagot lezárja. A zárás tartalmazza, hogy mennyi galamb van értékelve, és azok milyen csapatbeosztásúak és egyezteti a fésűn, 

valamint a jegyzőkönyvben felvett galambok számával. 
A lezárásnál a tárcsakezelő ír alá második helyen – az óraszalag elől és a hátul lévő aláírói az aláírás mintával rendelkezők közül kerülhetnek 

ki, de nem lehetnek azonosak. Több óra használata esetén mindig a kedvezőtlenebb órajárást kell jegyzőkönyvezni, vagyis a nagyobb késést. 

-.A bontóbizottság második tagja a tárcsakezelő. Feladata a tárcsában levő hüvelyek kiürítése. 
A versenygyűrűket a legkisebb sorszámú hüvelytől előrehaladva, sorban kell kiszedni. Üres hüvelyt a versenyző előre köteles bejelenteni, és 

azt a szalagon áthúzással érvényteleníteni kell. 

Egyszerre csak egy hüvely lehet a kiértékelés alatt, és csak egy versenygyűrűt lehet azonosítani. 
A tárcsakezelő diktálja a nagyobb, majd a kisebb számot, hogy azt a szalagra és a jegyzőkönyvre is fel lehessen írni, illetve az ellenőrző 

papírokat ki lehessen keresni. 

 -/.Versenygyűrűről leolvasott számokat a bontóbizottság harmadik tagja egyezteti a versenyző borítékjából kivett ellenőrző papírokkal. 
Csak olyan versenygyűrű fogadható el, ahol a külső és belső szám megegyezik az ellenőrző papírokon levőkkel. 

  -/. Egyeztetett versenygyűrűt a belső háromjegyű számot kifelé fordítva felhúzzuk az ellenőrző papírra (fésűre). Az óraszalagra felírjuk, 

hogy a gumigyűrű melyik rögzítéshez tartozik. 
 -.A bontóbizottság negyedik tagja a jegyzőkönyvvezető. 

 -./Kitölti a versenyző adatait, sorban felírja a galambokhoz tartozó versenygyűrű számokat, és a rögzítési időket úgy, hogy a napot dátum 

formátumban írja ki. 
-./Kiállítja a jegyzőkönyv fejlécét, azaz  beírja az esetleg hiányzó vagy módosult adatokat, az óra késését és a kerékpáridőt másodpercben; 
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– a gyűrűtovábbításért időjóváírás jár, amit az igénybevett eszköz fajtájától függően a versenybizottság állapít meg. Ehhez kerékpár esetén 

5,5 m/mp, gépjármű esetén 13,9 m/mp tényleges útvonalhosszhoz tartozó sebességet, futárgalambbal történő továbbítás esetén légvonalban 

számított 16,6 m/mp sebességet lehet figyelembe venni. A jóváírás maximum 5 perc lehet; 
– több dúc használata esetén a rövidebb dúctávolságot kell jegyzőkönyvezni, de gyűrűtovábbításért időjóváírás ez esetben nem adható; 

– több azonos típusú versenyóra óra használata esetén egy versenyről a nagyobb késést kell jegyzőkönyvezni. 

– Órabontáskor az érkezési időket és a gumigyűrűk titkos számait a versenyjegyzőkönyvben kell felsorolni. 
 -/A versenyjegyzőkönyv lezárásánál áthúzással érvényteleníti a nem értékelt galambok rovatait, melyekhez rögzített idő nem tartozik. Felírja 

a felvett darabszámot, és a versenyjegyzőkönyvet aláíratja a versenyzővel. 

A hitelesítés első helyén aláír a bontási jegyzőkönyvvezető, második helyen a versenygyűrű egyeztető tag. 
Súlyos szabálytalanság a versenyóra versenyző általi indokolatlan felbontása. Ilyen esetben az adott évi versenyektől azonnal el kell tiltani a 

versenyzőt! 

Az óra hitelesítésénél és a bontásnál nem szerepelhetnek ugyanazok az aláírások, és nem megengedett a bontásban részt nem vevőkkel való 
utólagos aláírattatás. A tenyésztő a helyszínen köteles megvizsgálni a kiállított iratot, lehetősége van észrevételezni azt, majd egyetértése 

esetén aláírásával jelzi a felvett adatok elfogadását. 

Az aláírt versenyjegyzőkönyvvel kapcsolatban utólagos reklamációnak a tenyésztő részéről helye nincs. 
 -.A kiállított versenyjegyzőkönyvet a Versenybizottság vezetője veszi át a szalaggal együtt. Ismételten ellenőrzi vagy ellenőrizteti a szalagot 

és a versenyjegyzőkönyvet és aláírásával igazolja a szabályszerűséget. 

 -.A versenyek bontási munkálatait az elektromos rendszerek bontásával célszerű kezdeni (viharos időjárás, áramkimaradás...) 
-.Az elektronikus órát csak egyesületi antenna segítségével lehet bontani. A bontás során a következő eljárást kell követni: 

Az egyesületi rendszerhez csatlakoztatott versenyóra automatikusan szinkronba kerül az anyaórával vagy GPS eszközzel. Az anyaórán 

kijelző található, amelyről leolvasható a dátum és az időpont. 
A versenyórán megjelenik az adott tenyésztő neve és azonosítója. A bontást végzőnek ellenőriznie kell az adatok helyességét. 

A bontáskor versenylista kerül kinyomtatásra, amely tartalmazza a tenyésztő adatait, az órazárás dátumát és idejét, az anyaóra dátumát és 

idejét, az esetleges órakésést, a chipes elektromos rögzítő óra adatait, a rögzített galambok listáját a rögzítés sorrendjében valamint a 
galambok gyűjtési sorrendjét. 

A versenylistát úgy kell az eredményszámoló felé eljuttatni, hogy a csapatonkénti galambok külön-külön, egyértelműen legyenek 

elválasztva. 

A versenylistának a Tagszövetség, Versenykerület felé továbbküldendő példányához hozzá kell tűzni a gyűjtéskor kinyomtatott 

versenyjegyzőkönyv egyik példányát. 

Az adatok elektronikus úton is továbbíthatók eredmény-feldolgozás céljából, de kötelező bontáskor kinyomtatni a 

versenyjegyzőkönyvet. 

A kinyomtatott versenyjegyzőkönyvet az elektronikus órát kezelő két sporttárs írja alá. A tenyésztő a helyszínen köteles felülvizsgálni a 

kinyomtatott versenyjegyzőkönyvet lehetősége van észrevételezni, majd egyetértése esetén aláírásával jelzi annak elfogadását. Végül a 
Versenybizottsági elnök (vagy helyettese) aláírásával hitelesíti és lebélyegzi a versenyjegyzőkönyveket. 

Gyűjtési és bontási versenyjegyzőkönyvek csak a gyűjtés és a bontás helyszínén, a verseny résztvevői jelenlétében, hitelesítve 

érvényesek. 

 -.A Versenybizottság vezetője a versenyjegyzőkönyvek alapján összeállítja az adatjelentőt, az egyesületi összesítőt, illetve a korábban 

beírtakat ellenőrzi vagy szükség szerint módosítja. 

 -.A Versenybizottság vezetője saját iratai kezelését nem végezheti és azokat nem írhatja alá, erre helyettesét kell felkérnie. 
 -.A bontás során a tenyésztő versenyfeljegyzései irányadóak, amennyiben azok kétséges helyzetek tisztázására vonatkoznak, de nem vehetők 

figyelembe, ha azok a jegyzőkönyvezett adatokkal ellentétesek. 
Minden rendkívüli eseményt, ami az órabontás során előfordul (például: értékelhetetlen óra, hibás szalag, érvénytelen rögzítés, stb.) a 

versenyjegyzőkönyvekre, illetve az óraszalagokra rá kell vezetni. Minden rendkívüli eseményt például a tárcsaborulást is jegyzőkönyvezni 

kell és a tenyésztővel alá kell írattatni. 
- Az óraszalagokat és a hozzájuk kapcsolódó valamennyi versenyiratot a Tagszövetségi, Versenykerületi Versenybizottság köteles 

ellenőrizni vagy ellenőriztetni, ezért azokat az Egyesület a bontás utáni első munkanapon továbbítani köteles. 

A versenyzésre alkalmatlan, eltiltott versenyórákat nyílván kell tartani, a nyilvántartást közre kell adni a Sportszövetség Szaklapjában és a 
honlapján. 

 

12. § A díjlista készítés szabályai 

 /a. A díjlista az érkező galambok teljesítményének összehasonlítása céljából készül. A galambok besorolására a hazatérésük során elért 

átlag sebességük alapján kerül sor. 

A Sportszövetség által kiírt, elismert hivatalos verseny eredmény számolásához a Szövetség által biztosított számoló program 

használata kötelező valamennyi hivatalos Versenyszervező részére! 

 /b. A átlag sebesség számolásához a dúctávolságot el kell osztani a hazatérésre felhasznált röpülési idővel, a számítás eredményét 

méter/perc mértékegységben, két tizedes pontosságig kell megadni. 

 /c. A számlálóban alkalmazott dúctávolság a feleresztési helytől számított, az otthoni dúcig tartó távolság, méterben. A távolság a 

Sportszövetség által használt eredményszámoló programban van nyilvántartva. A dúctávolságokat a hivatalos dúcbemérés alapján tartunk 
nyílván, amelyet az illetékes Versenykerület, Tagszövetség (Versenyszervező) Versenybizottsága végez el és juttat el a Sportszövetséghez. 

 /d. A nevezőben szereplő röpülési idő a feleresztés idejétől a galamb gyűrűjének órába rögzítéséig eltelt időtartamot jelenti, amelyet 

befolyásol az órajárás. Az óra működésénél egyenletes késést kell feltételezni az indítási és a záró rögzítés között. A röpülési időből 
levonásra kerül a jóváírható kerékpáridő. A számolási módszert a melléklet tartalmazza. 

 /e. Többnapos versenyeken a feltételezett éjszakai pihenőidőre holtidőt kell megállapítani. A holtidő számításához a hazai szervezésű 

versenyek esetén mellékelt táblázata szerint kell eljárni. A Nemzetközi szervezésű versenyek esetén a versenyt rendező felek 
megállapodásának rögzítetteknek megfelelően. Ezt a holtidőt a röpülési időből le kell vonni. 

A számolási módszer magyarázó példája a mellékletben. 

 /f. A Sportszövetség hivatalos versenyein díjlistára kerül az indított galambok 20 százaléka. 

Ha a díjlistán azonos sebességű galambok találhatók, akkor az a tenyésztő kerül előbbre, amelyiknek dúctávja nagyobb. Ha az utolsónak 
értékelhető galamb sebességével több galamb rendelkezik, valamennyi listára kerül. Többes stop esetén kialakuló azonos sebességnél sem 

lehet holtverseny. A helyezési számokat folyamatosan emelkedő sorrendben kell megadni. Elektronikus rögzítő rendszerrel való 

rögzítés esetén a rendszer által megadott sorrendet, gumigyűrűs rögzítés esetén a tárcsákból véletlenszerűen kiemelt és beazonosított 

gumigyűrűk által kialakult sorrendet kell alkalmazni! 

A holtidőben rögzített galambok mindegyikét a holtidő reggeli kezdetével számított sebességgel kell besorolni. 
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 /g. A galambok teljesítménykülönbségét pontadással, koefficienssel, ászponttal vagy egyéb módon lehet differenciálni, a kiíró szerv, 

vagy a résztvevők által előre elfogadott módon. 

 /h. A csapatbajnokságok számolására és az ászgalambok értékelésére a mellékletben találhatók javaslatok. 

 /j. A kiíró vagy rendező szerv jogosult a 12. § f.,g,-h. bekezdésekben leírtak helyi szabályozására. 

 

13. § A kijavítás, óvás és fellebbezés eljárási szabályai 

 /a. A versenyzőnek lehetősége van az órabontási jegyzőkönyv kiállítása után, de még a jegyzőkönyv általa történő aláírása előtt szóban 

előterjeszteni kifogását a felvett adatokkal kapcsolatban. A Versenybizottság köteles megvizsgálni a kifogásolt adatot, és ha a kifogás 
megalapozott, a szükséges módosításokat azonnal el kell végezni. Ha a versenyző egy ezt követő időpontban terjeszt elő kijavítási kérelmet, 

a Versenybizottság vizsgálat nélkül elutasíthatja azt. Elírt, szabálytalanul javított, vagy olvashatatlan adat hibás adatszolgáltatásnak minősül, 

ennek elfogadását, vagy továbbítását a rendező testület megtagadhatja. 

 /b. A végleges elkészült listán feltüntetett dátumtól számított 15 naptári napon belül minden tenyésztőnek joga van saját vagy mások 

eredményét megkifogásolni, ha ez az adatfeldolgozás hibájára vezethető vissza. 

 /c. Óvásnak minősül az, ha valaki a listán feltüntetett kiadási dátumtól számított 30 naptári napon belül az illetékes Versenybizottsággal egy 

általa megismert szabályellenes eseményt vagy adatot közöl. Az óvást írásban kell beterjeszteni. 
Az óvási alapdíj tízezer forint, amelyet a bejelentéssel egyidejűleg a kivizsgálásra felkért szervezethez be kell fizetni. Alaposság esetén az 

óvási díj visszajár, ellenkező esetben az óvást kivizsgáló szervezetet illeti meg. A szabályos óvás bejelentés után 15 napon belül az óvás 

kivizsgálását meg kell kezdeni, a megkezdéstől számított 30 napon belül határozatot kell hozni, és a vizsgálat eredményét minden érintettel 

írásban közölni kell. 

 /d. Ha a vitatott eredmény nyilvánvaló eljárási hibából származik, az illetékes első fokú Versenybizottság hivatalból köteles kijavítására 

intézkedni és erről az érintetteket értesíteni. 

 /e. Ha a tag fellebbezését, kijavítási kérelmét vagy óvását elutasította valamely szerv, az Alapszabály szerint lehetőség van fellebbezésre a 

felügyelő szerv felé. A fellebbezést írásban és az elutasító határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül kell megtenni. Az óvással 

kapcsolatos határozat ellen benyújtott fellebbezés esetén az óvási alapdíj minden lépcsőben duplázódik. 

 

14. § Sportfegyelmi eljárás szabályai 

 /a. Sportfegyelmi eljárást a versenyzői közösségben (egyesület, civil társaság, versenykerület, tagszövetség) kell első fokon 

kezdeményezni. 

 /b. Sportfegyelmi büntetés nélkül kell a versenyekről kizárni az eredményt, ha az figyelmetlenség, műszaki hiba vagy más előre nem 

tervezhető ok miatt szabálysértő. Alapvető kizáró okok: 

– verseny közbeni szalagszakadás; 

– olvashatatlan óraszalag; 
– azonosíthatatlan versenygyűrűk; 

– hibás vagy olvashatatlan versenyjegyzőkönyvezés; 

– a javítás aláírással történő igazolásának elmulasztása; 
– dokumentumok elvesztése; 

- kézzel javított elektromos versenydokumentum rögzítési eredményei; 

 /c. Súlyos szabálysértésnek tekintendő a versenyszabályok szándékos megsértése a következő meghatározásokban: 

 -Tilos a felgyűrűzött galamb versenygyűrűjének, vagy a versenygyűrű (chipp) bármi módon készített másolatának megszerzése és 

felhasználása a szállítókosárba rakás ideje és a galamb verseny lezárása közötti időben. 

 -Tilos a versenyóra gyári kialakításának megváltoztatása, amely hamis idő bélyegzése, vagy rendeltetésellenes tárcsaműködtetés céljából 
történik. 

 -Tilos a versenygalambnak a bejelentett és bemért dúctól eltérő helyszínről való versenyeztetése. 

 -Tilos a dokumentáció kitöltése, vagy tovább használata során illegális adatok beírása, vagy az adatok illetéktelen személy által történő 
megváltoztatása. 

 -Tilos a galambok doppingszerekkel való serkentése. Évente 3 alkalommal kötelező doppingellenőrzéseket végezni. Sportszövetségi 

szinten A doppingnak minősülő szerek listáját a Sportszövetség Állategészségügyi Bizottsága teszi közzé, vagy módosítja a Sportszövetségi 
honlapon, illetve az újságban. 

 -Súlyos szabálysértés, ha a begyűrűzött vagy begyűjtött galamb nem kerül be a versenykosárba (galambcsere). 

 -Súlyos szabálysértés, ha a legyűrűzött vagy begyűjtött galambot illetéktelenek a versenykosárból kiveszik. 
 -Súlyos szabálysértés a versenyóra versenyző általi indokolatlan felbontása. 

 -Súlyos szabálysértés az ellenőrzés megakadályozása, az együtt működés megtagadása 

 - minden olyan cselekmény, amely a versenyeredmény tudatos megváltoztatására irányul. 

 /d. A versenyről történő kizárásnál az eredmény szándékos befolyásolását kell kivizsgálni, a nyilvánvaló manipulációra történő törekvést 

kell szankcionálni. Egy hibás adattal kapcsolatos eredmény kizárását csak indokolt mértékig lehet végrehajtani, azaz a kizárás nem 

terjeszthető ki a tag olyan eredményeire, ahol az adatok vita nélkül értelmezhetők. 
A fenti szabályok kiemelt fontosságúak a versenyeredmény hitelessége szempontjából, ezért bizonyítottság esetén már a végrehajtásukra tett 

kísérlet, vagy előkészítési tevékenység is a befejezett cselekménnyel azonos elbírálás alá esik és sportfegyelmi eljárásban kizárás büntetést 

von maga után. A büntetés kiterjedhet a tenyésztőre, a dúcra, a versenygalambokra és utódaikra. Az eltiltott személy megbízottként se vehet 
részt a postagalambokkal versenyzés semmilyen részében. 

 /e. A fegyelmi eljárás rendjét fegyelmi szabályzat tartalmazza, de az eljárás speciális sportvonatkozású előírásai a következők: 

  ./A szabálysértési eljárást a tudomásul jutástól számított 30 napon belül, de legkésőbb az esemény napjától számított hat hónapon belül; a 
14. § /. a.-e. pontjaiban felsoroltak esetében két éven belül meg kell kezdeni, és azt az eljárás kezdésétől számított hat hónapon belül le kell 

zárni. A szabálysértéssel kapcsolatban kezdeményezett bírósági eljárás az elévülést megszakítja. 

 -/A sportszabálysértést az illetékes Versenybizottságnak nagy körültekintéssel kell kivizsgálnia. Sportfegyelmi büntetést csak kétség nélküli 

bizonyítékok alapján lehet kezdeményezni. Bizonyítottnak akkor tekinthető a sportszabálysértés, ha a megtörtént események és tények 

figyelembe vételével más lehetőség nem képzelhető el. 

 -/A sportszabálysértés vizsgálati és bizonyítási eljárásának lefolytatása azt a szervezetet illeti, amely a szabálysértést felfedezte. Az 
eljárásban az érintetteket közreműködési kötelezettség terheli. 

 -./A szándékosnak vélt szabálysértés feltárása során az alábbiakat kötelezően tisztázni kell a Versenybizottság jóhiszemű hozzáállásával: 

– mi volt a motiváció, azaz az elkövetőnek milyen módon fűződött érdeke a szabálysértés elkövetéséhez; 
– milyen módon volt alkalma elkövetni azt, és milyen körülmények segítették ebben; 
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– milyen módszerrel követte el a szabálysértést. 

-./ A szabálysértések kivizsgálása során szakértői tevékenységet lehet igénybe venni. 

 

15. § Záró rendelkezések 

 /a. A Versenyszabályzat létrehozásának, kiegészítésének és módosításának javaslattételi joga az OVB-t illeti meg, ennek elfogadása az 

Országos Elnökség hatásköre. Ezért helyi szervezetek azt nem módosíthatják, vagy a szabályzattól eltérő tevékenység jóváhagyására nincs 

jogosítványuk. 

 /b. Az Elnökség fenntartja a kizárólagos jogot, indokolt esetben a Versenyszabályzat módosítására a Sportszövetségi Versenybizottság 

javaslata alapján. 

 /c. A jelen szabályzatot és mellékleteit a Sportszövetség Elnöksége 2019 02.19-én jóváhagyta, és közzétételét elrendelte. A közzététel 

időpontjától minden korábbi Sportszabályzat érvényét veszti. 

/d.A Magyar Postagalamb Sportszövetség minden Tagegyesülete / civiltársasága  és Tagszövetsége / Versenykerülete  köteles jelen 

szabályzatot alkalmazni és a saját versenyszabályzatát ennek megfelelően átdolgozni, módosítani, vagy kiegészíteni. 

 
 Hegyi György sk. Dr Deim Zoltán sk. Gál Ottó sk. 

    MPS. elnöke MPS. alelnöke  SVB. elnöke 

 
 

 

 
 

 

 
 

Mellékletek 

I. A bajnokságok osztályozása 

1.A bajnokságok általánosságban egyesületi, röpcsoporti, Versenykerületi, Tagszövetségi, régió, zóna, nemzeti és nemzetközi szintűek. 

Formájukat tekintve lehetnek csapatbajnokságok és egyéni (champion) bajnokságok, a versenyt kiíró szerv feltételei szerint 

A Nemzeti csapatbajnokságokban minden tenyésztő csak az 1-es számú csapatával vehet részt. 
a./ Egyesületi, civil társasági bajnokság: az egyesület tagjai, illetve galambjaik között; 

b./ Röpcsoporti bajnokság: a röpcsoportot alkotó tagok, illetve galambjaik között; 

c./ Versenykerületi, Tagszövetségi bajnokság: a Versenykerület, Tagszövetség tagjai, és galambjaik között; 
d./ Zóna bajnokság: több (legalább kettő), azonos feleresztési helyről és időben versenyt rendező Versenykerület, Tagszövetség tagjai illetve 

galambjai között minimum 50 tenyésztő, 1000 db galamb 

e./ régió bajnokság: több, azonos feleresztési helyről és időben versenyt rendező Versenykerület, Tagszövetség tagjai illetve galambjai között 
minimum 100 tenyésztő, 2000 db galamb 

 

f./ Nemzeti bajnokság (Szuper Kupa) egy azonos helyről és azonos időben felengedett Tagszövetségek, Versenykerületek részvételével 
rendezett verseny minimális induló létszám 3000 db galamb. 

g./ Nemzetközi bajnokság: egy azonos helyről és időben felengedett, több ország részvételével rendezett versenyen a résztvevő tagok és 
galambjaik között lehetséges. 

Minden bajnokság számítása a kiírás szerint megrendezett versenyekről az indított galambok előre meghatározott százalékát tartalmazó 

versenylistákon szereplő adatokra épül. 
 2.  Csapatbajnokság és championbajnokság lehet rövid-, közép- és hosszú-távú bajnokság. A különböző csapatbajnoksági 

feltételrendszereket a kiíró vagy rendező testületek előre határozzák meg. 

 Az FCI által (2017-ben) elfogadott távolsági kategóriák:  
– rövidtáv 95 és 420 km között, 

– középtáv 285 és 630 km között, 

– hosszútáv 475 km fölött 
– Maraton 665km A magyar NB. 800 km fölötti. 

Az Elnökség által 2019-re elfogadott Magyar bajnokságokban alkalmazott távolsági kategóriák: 

– rövidtáv 100 és 400 km között, 
– középtáv 300 és 600 km között, 

– hosszútáv 500 km fölött 

– Maraton NB. 800 km fölött. 
 3. Csapatbajnokság kiírásánál a csapatlétszámokat, a pontszerzők számát, és az egyéb feltételeket (pl. hány út számít az adott 

bajnokságba, van-e előrenevezett galamb külön feltételekkel, stb.) a versenyek kiírásakor a tagokkal félre nem érthető módon a rendező szerv 

írásban köteles közölni. 
A csapatbajnokság besorolásának két lehetséges módja: 

a./ a pontadásos eljárásnál a csapatversenybe beszámítható pontszámok összegzésével; 

b./ koefficiens használatánál a több helyezés alapján. 
5. Egyéni bajnokság (Championbajnokság) az év folyamán az adott versenytávon a legeredményesebb galambok elismerésére szolgál, 

besorolása a több elért helyezés vagy a galamb által gyűjtött pontok alapján történik. 

 A galambok értékelhetők nemenként és meghatározott évjáratonként is. Ezen belül: 
a./ cím elismeréséhez a kiírt versenyek minimum 50%-át kell a galambnak eredményesen teljesítenie azokon a versenylistákon, amelyekhez 

az eredmény tartozik; 

b./ A kihirdetett egyéni bajnok galambok száma a versenyenként átlagosan indított galambok számának 5 ezrelékéig terjedhet, de legalább 
nemenként 5-5 galamb legyen; 

c./ Ászgalamb címet nyerhet az a galamb, amely a nevezett kategória minden beszámított meghirdetett versenyén helyezést ért el. 

II. Sporteredmény Évkönyv 

A szövetségi szervezésű nemzetközi, nemzeti, zóna, régió, tagszövetségi, és röpcsoporti versenyek tárgyévi kivonatos ismertetése a 

Szövetség Évkönyvében történik meg. Az Évkönyv az újság különszámaként jelenik meg. Az Évkönyvbe kerülő eredményeket a 

tagszövetségek által közölt adatok alapján a Szövetségi Versenybizottság elnöke hagyja jóvá és engedélyezi. 

Az eredmények időbeni leadásáért és azok valóságáért a beküldő tagszövetségek felelősek. 
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A leadási határidő minden év október 31. Késedelmes adatszolgáltatás esetén a közlés megtagadható. Az Évkönyv ára nem tartozik az 

előfizetési díjba, azt külön kell megfizetni. 

A tagszövetségek a kiváltott versenyengedélyekkel arányos oldalszámot kapnak az eredményeik közlésére. 

Az évkönyvbe az alábbi adatok kerülhetnek: 

1.A Versenykerületek, Tagszövetségek (minimum 70 versenyengedélyt váltott tenyésztő) bajnokainak bemutatkozó írása. 

Az írásban nem közölhető sem nyílt, sem burkolt reklám, vagy másokat sértő szöveg vagy megjegyzés. 
2.Versenykerületi csapatbajnokságok első tíz százaléka: rövid, közép, hosszútáv, fiatalok csapatbajnoksága. (sorrend, név, egyesület, 

helyezések száma, pontszám) 

3.A nemenkénti első öt-öt tagszövetségi champion és az ászgalamb és az első öt fiatal champion. (Sorrend, tenyésztő neve, galamb száma, 
elért helyezés, pontszám) 

4.Az év folyamán megrendezett hivatalos versenyek első öt díjazott galambjának eredménye. (A versenyadatoknál a feleresztés helye, 

dátuma, központi távja, az indult tagok és galambok száma, a galamboknál a sorrend, a tenyésztő neve, csapatkódja, galamb száma, 
sebessége) 

5.Az egyéb címek és kupák nyertesei, a verseny legfontosabb tudnivalóival. 

6.Az Elit Klub első 5 tagja. 
7. TOP 100-as lista 

III. Sportcímek 

Az Elnökség az alelnök előterjesztése alapján magasabb szintű elismerésként sportcímeket adományozhat a versenyzés és a 
standardtenyésztés területén élenjáró tenyésztőknek, ha a kiírt feltételeket teljesítették a sportcímre pályázók. Az Elnökség hatáskörébe 

tartozik a Magyar Mesterversenyző, a Junior Első Osztályú Versenyző és a Standardtenyésztés Országos Mestere cím adományozása. 

A pályázóknak részletes kimutatást kell készíteniük a mellékelt táblázatok pontjainak összegzésével, azt igazoltatniuk kell a Tagszövetségi 
Versenybizottság vezetőjével, majd továbbítaniuk kell az alelnöknek. 

A címhez szükséges pontokat az előző három évben megrendezett országos röp- vagy kiállítási versenyeken elért díjak és helyezések alapján 

lehet összegyűjteni. 
Az elért cím után a pontgyűjtés újra kezdhető, és a sportcím többszörözhető. Az egyszer már felhasznált eredmények többször nem 

szerepelhetnek az értékelésben. 

Sikeres pályázat esetén az alelnök írásban értesíti a díjnyertest. 
Az elért címet az elnyerés évének megjelölésével lehet használni, és azt a szaklapban közzé kell tenni. 

Magyar Mesterversenyző 

Szövetségi szervezésű versenyen (Nemzeti Versenyen, Szuper kupán) elért röperedmények alapján gyűjthetők a pontok. A cím eléréséhez 
legalább 15.000 pontot kell összegyűjteni. 

Junior Első Osztályú Versenyző 

A cím odaítélését a versenyző kérheti a Tagszövetségi Versenybizottságnál. 
Azt a huszonkét év alatti tenyésztőt, aki a cím adományozását megelőző két évben tagszövetségi csapatbajnokságban első osztályú 

eredményt ért el, a 

Tagszövetségi Versenybizottság az eredmények igazolásával egyidejűleg javasolhatja Junior Első Osztályú Versenyző címre. 
A címet az Elnökség adja meg, és a cím elnyerését a Szövetség elnöke hivatalos iratban igazolja. 

Standardtenyésztés Országos Mestere 

Országos vagy nemzetközi kiállításokon elért eredmények alapján érhető el. A cím eléréséhez legalább 1000 pontot kell összegyűjteni. 

Tagszövetségi, Versenykerületi Mesterversenyző 

A tagszövetségi/ versenykerületi Mesterversenyző címért a tagszövetségi vagy röpcsoport listán elért röperedmények alapján lehet pályázni, 
az utolsó három év eredményei alapján. A lista legalább 100 tenyésztő 1000 indított galambja esetén ismerhető el. 

A pályázó az elért eredményeket kigyűjti, azt a Tagszövetségi Versenybizottságnak igazolásra előterjeszti, az igazolás után a tagszövetségi 

közgyűlés a címet megadja. 
A cím elnyeréséhez legalább 2000 pont elérése szükséges. A cím az átadás évének megjelölésével használható. 

A pontok gyűjtése újrakezdhető, és a cím többszörözhető. Az egyszer már felhasznált eredmények többször nem szerepelhetnek az 

értékelésben. 
Átszervezés vagy tagszövetség váltás esetén a korábbi helyen elért eredmények értékelhetők. 

Tagszövetségi Elit Klub 

Az utolsó három versenyévben elért tagszövetségi általános csapatbajnoki végeredmények alapján lehet összeállítani a Tagszövetségi Elit 
Klubot. A besorolás a 

helyezési számok összegzése alapján történik. Minél kisebb a számok összege, annál előbbre kerül a tenyésztő a versenyző tagok tíz 

százalékát, de legalább tíz főt 
tartalmazó listán. 

A versenyzőnek minden számításba vett évben rendelkeznie kell versenyeredménnyel. 

Ha több csapattal indult, a tenyésztő a neki kedvezőbb adatot veheti figyelembe, de neve mindenképpen szerepeljen a listában. Állandó 
társversenyzői viszony 

esetében a címet a közös néven kell kiadni. 

Korábban más tagszövetségben elért eredmény is beszámítható. 

A Magyar Mesterversenyző cím számítási feltétele 

A figyelembe vehető helyezések számának felső határát, illetve az azokhoz tartozó pontszámokat az indított létszám alapján az alábbi 

táblázat szerint lehet kigyűjteni: 
1000 galambig 1- 5. helyezettig, 

2000 galambig 1-10. helyezettig, 

3000 galambig 1-15. helyezettig, 
4000 galambig 1-20. helyezettig, 

5000 galambig 1-25. helyezettig, 

6000 galambig 1-30. helyezettig, 
7000 galambig 1-35. helyezettig, 

8000 galambig 1-40. helyezettig, 

9000 galambig 1-45. helyezettig, 
felette 1-50. helyezettig. 

A Magyar Mesterversenyzői cím ponttáblázatai 

Egyéni díj és csapatbajnoki sorrend után számítható pontok 

Versenyek távolsági kategorizálása 

Nemzeti és Régió, Zóna Verseny csapatbajnoki, Jubileumi Kupa, Szuper-Kupa, 
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Legjobb Dúc eredménye, Anker Alfonz bajnokság, Magyarország élgalambásza 

. Nemzeti Versenyek eredménye 

FCI kategóriák 
– rövidtáv 95 és 420 km között, 

– középtáv 285 és 630 km között, 

– hosszútáv 475 km fölött 
– Maraton 665km A magyar NB. 800 km fölötti . 

 

Az Elnökség által 2019-re elfogadott Magyar bajnokságokban alkalmazott távolsági kategóriák: 
– rövidtáv 100 és 400 km között, 

– középtáv 300 és 600 km között, 

– hosszútáv 500 km fölött 
– Maraton NB. 800 km fölött. 

 

az első ötven helyezett galambnak járó pont valamint az úti csapatversenyben az első ötven helyezetnek járó pont 
1. 220 240 260 280 300 600 300 

2. 218 238 258 278 298 598 298 

3. 216 236 256 276 296 596 296 
4. 214 234 254 274 294 594 294 

5. 212 232 252 272 292 592 292 

6. 210 230 250 270 290 590 290 
7. 208 228 248 268 288 588 288 

8. 206 226 246 266 286 586 286 

9. 204 224 244 264 284 584 284 
10. 202 222 242 262 282 582 282 

11. 200 220 240 260 280 580 280 

12. 198 218 238 258 278 578 278 
13. 196 216 236 256 276 576 276 

14. 194 214 234 254 274 574 274 

15. 192 212 232 252 272 572 272 
16. 190 210 230 250 270 570 270 

17. 188 208 228 248 268 568 268 

18. 186 206 226 246 266 566 266 
19. 184 204 224 244 264 564 264 

20. 182 202 222 242 262 562 262 

21. 180 200 220 240 260 560 260 
22. 178 198 218 238 258 558 258 

23. 176 196 216 236 256 556 256 

24. 174 194 214 234 254 554 254 
25. 172 192 212 232 252 552 252 

26. 170 190 210 230 250 550 250 
27. 168 188 208 228 248 548 248 

28. 166 186 206 226 246 546 246 

29. 164 184 204 224 244 544 244 
30. 162 182 202 222 242 542 242 

31. 160 180 200 220 240 540 240 

32. 158 178 198 218 238 538 238 
33. 156 176 196 216 236 536 236 

34. 154 174 194 214 234 534 234 

35. 152 172 192 212 232 532 232 
36. 150 170 190 210 230 530 230 

37. 148 168 188 208 228 528 228 

38. 146 166 186 206 226 526 226 
39. 144 164 184 204 224 524 224 

40. 142 162 182 202 222 522 222 

41. 140 160 180 200 220 520 220 
42. 138 158 178 198 218 518 218 

43. 136 156 176 196 216 516 216 

44. 134 154 174 194 214 514 214 
45. 132 152 172 192 212 512 212 

46. 130 150 170 190 210 510 210 

47. 128 148 168 188 208 508 208 
48. 126 146 166 186 206 506 206 

49. 124 144 164 184 204 504 204 

50. 122 142 162 182 202 502 202 

Nemzeti Versenyek Champion galambjai, 

Senior és Junior eredmények és a Magyar Kupa Ászgalambjai, 

verseny után számítható pontok 

1. 300    6. 250 

2. 290    7. 240 

3. 280    8. 230 
4. 270    9. 220 

5. 260  10. 210 

Nemzeti Versenyek Derby galambjai, 

Derby csapat után számítható pontok 

1. 150     6. 100 
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2. 140     7. 90 

3. 130     8. 80 

4. 120     9. 70 
5. 110   10. 60 

Standardtenyésztés Országos Mestere ponttáblázat 

Standard kategória, hím és tojó 

Országos kiállítás/ Nemzetközi kiállítás 

1. 200/ 300 

2. 190 /290 
3. 180 /280 

4. 170 /270 

5. 160 /260 
6. 150 /250 

7. 140 /240 

8. 130 /230 
9. 120 /220 

10. 110/ 210 

A Tagszövetségi Mesterversenyzői cím ponttáblázatai 

Csapatbajnokságok végeredménye 

Rövid, közép, hosszú távú / fiatal galambok csapatbajnoksága 

1. 200/ 150 
2. 190 /140 

3. 180 /130 

4. 170 /120 
5. 160 /110 

6. 150 /100 

7. 140 /90 
8. 130 Z80 

9. 120 /70 

10. 110/ 60 

 

 

Champion galambok ponttáblázata 

Rövid, közép, hosszú távú / fiatal galambok csapatbajnoksága 

1. 80/ 50 

2. 70/ 40 
3. 60/ 30 

4. 50 /20 

5. 40 /10 

Utankénti első öt galamb ponttáblázata 

1. 50 
2. 40 

3. 30 

4. 20 
5. 10 

Többletpontok meghatározott címek elnyerése után 

Életteljesítmény 100 pont 
Emlékversenyek győztese 100 pont 

Az évben legtöbb díjkm-t szállt galamb 100 pont 

A Tagszövetségi Elit Klubban elfoglalt sorrend alapján az első tagnak 200 pont jár, a tíz százalékot záró tag 10 pontot kap. A közbensők a 
létszámnak megfelelő arányban csökkenő pontszámot kapnak. 

A számolási képlet: 

D (a pontszámok különbsége) = (200-10) / (a tíz százalékot alkotó tagok száma - 1) 
P (elit pont) = 200 - (D * [besorolási sorrend - 1]) 

Egész számra kell kerekíteni. 

IV. Eredményszámítási példák 

1. Az éjszakai pihenőidő (holtidő) kezdő és záró időpontjai 

A táblázat adatai nyári időszámításra vonatkoznak. A pihenőidő a jelölt naptári dekádidő átlagos csillagászati napnyugtája után 45 perccel 

kezdődik és a napkeltéje 
előtt 15 perccel zárul. A megkezdett verseny minden további napján azonosan a feleresztés napjához tartozó holtidőt kell alkalmazni. A 

számítógépes feldolgozás 

során a holtidőn belül rögzített galambok idejét a reggeli kezdő időpontra kell a listában elhelyezni. A táblázatot a számítógépes adatbázisban 
munkaállományként el kell helyezni. 

Naptári időtartam holtidő kezdete holtidő vége összesen 

IV.11.- IV.20. 20:15 5:45 9:30 
IV.21.- IV.30. 20:30 5:30 9:00 

V.01.- V.10. 20:45 5:00 8:15 

V.11.- V.20. 21:00 4:45 7:45 
V.21.- V.31. 21:15 4:45 7:30 

VI.01.- VI.10. 21:15 4:30 7:15 

VI.11.- VI.30. (20 nap) 22:30 4:30 6:00 
VII.1.- VII.20. (20 nap) 22:30 4:45 6:15 

VII.21.- VII.31. 21:15 5:00 7:45 

VIII.1.- VIII.10. 21:00 5:15 8:15 
VIII.11.- VIII.20. 20:45 5:30 8:45 

VIII.21.- VIII.31. 20:30 5:45 9:15 
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IX.01.- IX.10. 20:00 6:00 10:00 

IX.11.- IX.20. 19:45 6:00 10:15 

IX.21.- IX.30. 19:30 6:15 10:45 
X.01.- X.10. 19:00 6:30 11:30 

2. Sebesség és korrigált útidő számítási mintapéldája 

A számítógépes programok sebességszámító rutinjának ellenőrzésére szolgál. 
Kiinduló adatok: 

Feleresztés: 1. nap 6:00, június 05-én. 

Óraindítás 1. nap 08:00, zárás 3. nap 18:00. 
Átlagtávolság 507.000 m. 

Dúctávolság 513.345 m, órakésés 34 mp, kerékpárút 120 mp. 

A galamb érkezése 06.06. 11 óra 12 perc 45 mp. 
Órajárás összesen: 

1. nap=16 óra, 2. nap=24 óra, 3. nap=18 óra, 

összesen (16+24+18)*3600=208.800 mp. [1] 
A galamb érkezéséig eltelt órajárási idő: 

1.nap=16 óra, 2. nap=11 óra 12 perc 45 mp, 

összesen (16+11)*3600+12*60+45=97.965 mp. [2] 
Relatív órakésés: 

[2]/[1], azaz 97.965/208.800*34=15,9521 mp. [3] 

A galamb röpideje: 
1. nap=18 óra, 2. nap=11 óra 12 perc 45 mp, 

azaz (18+11)*3600+12*60+45=105.165 mp. 

Ebből levonjuk a holtidőt (7:15, 7*3600+15*60=26.100 mp), és hozzáadjuk a [3] relatív órakésést, valamint a kerékpáridőt jóváírásként 
levonjuk. 

105.165-26.100+15,9521-120=78.960,9521 mp. [4] 

A sebesség a dúctáv osztva a röpidővel, és szorozva 60-nal, a méter/perc mértékegységre való átszámításhoz. 
s=513.345/78.960,9521*60=390,07506, két tizedesre kerekítve 390,08 m/p. [5] 

Ez kisebb, mint 500 m/p, ezért a galamb korrigált útiideje alapján lesz besorolva. A dúctáv nagyobb, mint az átlagtávolság, ezért az 500 m/p, 

azaz 8,333 m/mp 
sebességgel számított időkülönbözetet levonjuk a röpidőből. 

Az időmódosítás mértéke (513.345-507.000)/8,333=761,4 mp. [6] 

A korrigált útiidő tehát: [4]-[6], azaz 78.960,9521-761,4=78.199,5521 mp, egész számra kerekítve 78.200 mp. 

3. Bajnokságok pontszámítási elve 

A sebességek alapján besorolt galambok közötti teljesítménykülönbséget pontszám vagy koefficiensérték adásával ismerik el. A rendező 

testületek többféle számítási módszert alakítottak ki a helyi igényeknek megfelelően. Törekvésünk, hogy a számítási módszer egységes és 
előre meghatározott elvekkel legyen alkalmazva, a számított eredmény ellenőrizhető legyen, és a kapott számérték a listában megjelenjen. 

Általános elvek 

A pontszámítás módja független attól, hogy hány galamb alkotja a listát. 
Helyezett galambok száma: a versenyen résztvevő galambok számának 20%-a. 

Utolsó galamb az, amelyiknek besorolási sorszáma azonos az előző sor szerint kiszámítottal. Ha az utolsó sebesség több galambnál azonos, 
az összes galamb listára kerül az 

utolsó sorszámmal és ponttal. 

A Sportszövetség csak a központi eredményszámoló program használatát fogadja el a tagszövetségi eredmények számításánál. 

 

Pontszámítási eljárások 

Helyezésarányos pontosztás 

A módszer alapértelmezésben feltétel nélkül egyenes arányban csökkenő módon rendeli a pontértékeket a listán elhelyezkedő galambokhoz. 

a./ Minden verseny egyenrangú és 100 pontból indul a pontosztás. 

b./ Az első galamb pontszáma a versenytávtól függ, az alábbi ajánlott táblázat szerint: 
100- 200 km 20 pont 

200- 300 km 22 pont 

300- 400 km 24 pont 
400- 500 km 26 pont 

500- 600 km 28 pont 

600- 700 km 30 pont 
700- 800 km 32 pont 

800- 900 km 34 pont 

900-1000 km 36 pont 
1000-1100 km 38 pont 

1100 km felett 40 pont 

A közbenső értékeket arányosan lehet differenciálni. 
c./ A listán utolsónak helyezett galamb az első pontszám 40%-át kapja. 

A pontérték csökkenés = (első pont – utolsó pont) 

helyezett galambok száma -1 
d./ Két tizedes jegy pontosságra kell számolni. 

Hagyományos pontszámítás 

A pontérték két részből alakul ki. 
a./ A helyezési sorrendben elfoglalt helyért az első 10 pontot, a további helyezett pedig nulláig egyenes arányban csökkenő mértékű 

pontszámot kap. 

b./ Távolsági pontszámként a megtett távolság minden 50 kilométere után egy pont jár. 
Ászpont számítás – az összes versenyúton szerzett pontok összege, külön a hímek, külön a tojók részére 

A módszer lényegét tekintve a koefficiens számítás megfordítása, de minden galamb 100 helyezési pontszámot is kap alapértékként. 

listán megelőzött galambok száma+1 
p=------------------------------------------------- * 100 + 100 

listán helyezett galambok száma 
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A minden helyezett galamb után járó +100 pont nélkül is alkalmazható a képlet. 

Mintapélda: 

Indult a 20%-os listán 2416 galamb, helyezve 2416/5=483,2, kerekítve 483 galamb. 
482+1 

az első galamb ---------- * 100 + 100= 200,00 pontot kap. 

483 
481+1 

A második galamb ----------- * 100 + 100= 199,79 pontot kap. 

483 
480+1 

A harmadik galamb ----------- * 100 + 100= 199,59 pontot kap. 

483 

17 
Koefficiens számítás 

Azonos helyezési számot elért galambok vagy csapatok összehasonlíthatók oly módon, hogy az indított mezőnyben hány versenytársukat 

előzték meg, illetve 

bizonyos esetekben teljesítményükben a dúctávolságot is figyelembe vehetjük. Ehhez a következő képletek alkalmasak: 
a./ Csak létszámfüggőséget vizsgál a következő képlet: 

elért helyezés x 1000 

k=--------------------------- 
indított galamblétszám 

b./ Nagyobb dúctávolságot is elismerő képlet: 

elért helyezés x 1000 

k=--------------------------------------------------- 

indított galamblétszám x dúctáv km-ben 

Az 1000 állandó értéke távolsági kategóriánként változhat. Jobb az a teljesítmény, amelynek kisebb a koefficiense. 
Megjegyzésre érdemes, hogy csak azonos helyezésszámhoz tartozó koefficiensösszeg hasonlítható össze, tehát a koefficienssel történő 

besorolást meg kell előzze a több helyezés szerinti besorolás. 


