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Nemzeti Bajnokság 2019. évi versenykiírása, amely a Magyar Postagalamb Sportszövetség tagjai részére készült 
2019.04.23. 

 

I. Egy az Ország – Egy a Szabály! 

 

„A tudás, az érdeklődés közelebb visz ahhoz, hogy megszeressünk valamit. Ha megszeretjük, akkor már valamennyire 

magunkénak is érezzük, és fontos lesz nekünk, hogy óvjuk, őrizzük, tegyünk érte, gondozzuk.” 

 Ráday Mihály 

„A magyar postagalambsport most van azon a fejlődési fokon, amely a legszebb reményeinkre jogosítja azokat, akik ennek a 

sportnak a jövőjét a szívükön viselik. Ezért nekünk, vérbeli postagalambászoknak kétszeres kötelességünk ezt a fejlődést 

minden erőnkkel támogatni.”   

A postagalamb/Előszó- Malosik Ferenc (1936) 

 

Szervezeti sajátosságainkat, nemzeti hagyományainkat megtartva kívánunk a világhoz hasonló értékeléseket, elismeréseket, 

eredményeket számolni. 

A nemzetköziség első helyén az Olimpia áll, az olimpiai értékelés szerint elért eredményeink, a postagalambász és 

versenygalambja sikere, de minden Magyar postagalambász elismerése is. 

Magyarország versenyzési értékelési hagyományai a csapatversenyekre, és a championságra épülnek. 

Minden tenyésztő az 1-es számú csapat 10 db galambjával indulhat a Nemzeti, Rövid, Közép és Hosszú-távú 

csapatbajnokságokban az idős galambok versenyein. A többi küldött galamb csapaton kívüli, egyéni induló, 0-ás kóddal jelölve. 

Minden bajnokságban a küldött galambokból (az 1- 10-ig gyűjtöttek közül) elsőnek érkező 3 galamb (10/3 ) által utanként szerzett 

pontok  összegződnek.  

 

2019. évben: 

1. A versenyzőknek versenyengedélyt kell váltani az adott versenyévre. A Magyar Postagalamb Sportszövetség hivatalos 

versenyeire 2000 Ft minden versenyző versenyengedélye +50Ft minden benevezett galamb. Aki a főversenyre 

versenyengedélyt váltott, annak a fiatalokra új versenyengedélyt nem kell váltani, csak azoknak, akik a főversenyekre nem 

váltottak versenyengedélyt. Fiatalok versenyengedélye 1000 Ft / versenyző + 25 Ft / galamb. A versenyengedély befizetését a 

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

tagok felé. A versenyengedély, versenyszervezők általi befizetési határideje a Sportszövetségbe: Április 15. a főversenyekre 

és augusztus 31. a fiatalokra.  A határídőn túli beérkezés  a sportszövetségbe, a beérkezést követő első versenytől érvényes! 

2. MINDEN VERSENY-RENDEZŐ SZERVEZET a Magyar Postagalamb Sportszövetség által engedélyezett feleresztési 

helyekről rendezett versenyeikkel vesznek részt a Nemzeti Bajnokságban, neveznek a kiállításokra. A hosszú-távra régiónként, 

az odatartozó versenykerületek összefogásával, egyeztetve a Maraton és a Pannon Maraton klubok szervezőivel a hosszú távú és 

maraton bajnokságban, a feleresztési helyre való szállítást régiónként jól összehangolva a szállítási kapacitásaik gazdaságos 

kihasználásával lényegesen csökkenthetők a tenyésztőkre háruló versenyzési költségek. Több verseny is rendezhető egy verseny 

hétvégén. Hivatalos versenyek csak az adott ország postagalamb Szövetsége által megadott és a Magyar Postagalamb 

Sportszövetség által elfogadott feleresztési helyekről, feleresztési koordinátákról rendezhetőek. A versenyszervezők minden 

év december 1-vel adják be a tagnyilvántartásukat, amely a következő év április 15-el (a Versenyengedély váltással) 

véglegesítődik, mint versenyzői nyilvántartás.  

Orvosi igazolást csak a versenyszervező szervezetekhez kell leadni, a versenyre szállító autóban minden esetben kötelező az 

orvosi igazolásokat a gyűjtés és verseny időtartamára a galambokkal együtt szállítani. Paramixo elleni védőoltást csak a 

Magyarországon engedélyezett vakcinákkal lehet végrehajtani (Columba, Nobilis Paramyxo). 

Az engedélyezett vakcináktól eltérő oltásokból eredő problémákért az adott versenykerület a felelős. 

3. A Magyar Postagalamb Sportszövetség által a Nemzeti bajnokságban elismert versenyformák: 

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

A Nemzeti R. K. és H-távú csapatversenyekbe a maximum 10 db-os 1-es számú csapatból (több galambgyűjtése esetén az 

első 10 db) az első 3-nak érkező galamb eredménye számít. 

A galambok egyéni jobb koefficiens elérése céljából, az élversenyzőre (élversenyzőkre) alakított csoportok eredménye a 

Nemzeti csapatversenyekbe nem számolhatóak. Csak a kiállításhoz használhatóak az itt elért eredmények! 

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

„Hivatalos postagalamb versenyeket a Sportszövetség és annak tagjai, akikkel érvényes megállapodást kötött a Sportszövetség 

írhatnak ki, hirdethetnek és rendezhetnek meg az adott versenyszezonban versenyengedélyt váltottak részére az FCI előírásai és a 

Magyar Postagalamb Sportszövetség versenyszabályzatának a figyelembe vételével.” 

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

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

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

való elismerésének! 

A versenyszervező közösségeknek egyértelműen ki kell jelölni a startereket, akik a versenyek esetleges változtatásaiért 

meghatalmazottak és felelősek. 

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

feltételek, gépkocsik, kísérők, a felügyelet és ellenőrzés biztosításáról a versenyek minden fázisában. A versenyzési jogot minden 

hivatalos versenyszervező valamennyi tagja számára biztosítani köteles, amennyiben kizáró ok nem merül fel. 
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Hivatalos díjlista csak az FCI. előírásának megfelelő tenyésztő/galamb létszámú versenyekről készíthető. 

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 adott évi versenyprogramot a versenyszervezőknek Március 31-ig kell beküldeni a Szövetségbe. (A Röpcsoportokat, és 

az összefésülendő versenyeket is tartalmaznia kell a kiírásnak, minden résztvevő a Nemzeti Bajnokságban csak egy, előre 

megjelölt röpcsoportban elért eredményét számolhatja). A több szervezetnél is versenyző tagnak április 15-ig meg kell jelölni, 

melyik hivatalos versenykiírásból kéri a Nemzeti bajnoksági értékelést.  

A megjelölés elmaradása esetén a Tag és galambjai nem kerülnek értékelésre a Nemzeti Bajnokságban! 

A Versenyprogramot a Versenyszervező adminisztrátorának fel kell töltenie a galambom.hu oldalra 03.31.-ig. 

 Ez alapján hirdethetnek versenykerületi, egyéni és csapat eredményeket, szerepelhetnek az Országos évkönyvben. 

A versenykerületek, klubok által végrehajtott, és az SVB által Áprilisban elfogadott versenyekből számolva hirdeti a 

Magyar Postagalamb Sportszövetség a Magyar Nemzeti Bajnokságokat. 

3/2. A Nemzeti hosszú távú régióversenyek, feleresztési helyeit és az időpontjait a régiókba tartozó közös versenyeket rendező 

versenykerületek közös megegyezéssel választják ki. A Sportszövetség Elnöksége és az SVB. ajánlása alapján. 

A Régiókban a legrövidebb dúctávnak is 500 km felettinek kell lennie. 

Régiók besorolása 

1. régió: 11-12-13-14-25-29-31VK 

2. régió: 01-02-06-07-16-17-VK- G-21 Derby klub- 04-esből a Kunság  

3. régió: 04-05-15-19-20-21-30 VK 

4. régió:08-10-23-26-27-28-43 VK 

Régió értékeléshez a versenyzői létszám minimum 2 Versenykerület /Tagszövetség 100 tenyésztő, 2000 galamb. 

Az Elnökség és az SVB. ajánlása a Nemzeti hosszútávú Régió versenyek feleresztési helyeinek: 

Prága, Regensburg, Pilsen, Straubing, Döbeln, Halle, Dessau, Grimma, Plattling, Vilshofen, Neumarkt, Cheb, Radeburg, 

Wittenberge, Magdeburg, Schwabach, Aschaffenburg, Lipcse- Taucha, Chomutov. 

A Nemzeti Bajnokság verseny útjait nem kell előre megjelölni, korlátlan számú versenyből lehet a Nemzeti Bajnokság 

eredményeit kiszámolni a különböző kategóriákban. A Magyar értékeléseknél az FCI +,- 5 %-os szabályát nem alkalmazzuk! 

Rövidtáv: 100km-400km közötti versenyek 

Középtáv: 300km-600km közötti versenyek 

Hosszútáv: 500km feletti versenyek 

De az Olimpiai és más nemzetközi kiállításhoz alkalmazni kell a +,- 5%-os FCI szabályt! 

   Javasoljuk, hogy a versenykerületek önállóan csak a rövid és közép-távú versenyeket szervezzék meg és bonyolítsák le. 

A hosszú távú versenyeket a régiókba tartozó versenykerületek közösen szervezzék és közösen szállítsák.  

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

 

II. Magyar Nemzeti Bajnokság 

 

A Nemzeti Bajnokságok értékelése a Rövid, Közép, Hosszú és Fiatalok kategóriában a következő számítással történik 

koeff =    elért helyezés x 1000  

     indított galamb létszám 

 

Magyarország Nemzeti Rövidtávú Bajnoka 

- 100 km-400 km között távolságokról a versenyszervezők által rendezett versenyeken ,a versenyző 1-es számú csapatának max. 

10 db. galambjából, utanként az első 3 galamb eredménye számolható régió, versenykerületi, előre (április 15-ig) kijelölt egy 

röpcsoporti listából.  

- Mindenkinek a három legjobb versenye számít. 

- Minimum 40 versenyző és 800 galamb részvétele szükséges. 

Díjazás bruttó:  

1 hely  100.000 Ft + szaklapban bemutatkozás 

2 hely  70.000 Ft + szaklapban bemutatkozás 

3 hely  50.000 Ft + szaklapban bemutatkozás 

 

Magyarország Nemzeti Középtávú Bajnoka 

 

- 300-600 km között távolságokról a versenyszervezők által rendezett versenyeken, a versenyző 1-es számú csapatának max. 10 

db. galambjából, utanként az első 3 galamb eredménye számolható régió, versenykerületi, előre (április 15-ig) kijelölt egy 

röpcsoporti listából.  

- Mindenkinek a három legjobb versenye számít.  

- Minimum 40 versenyző és 800 galamb részvétele szükséges. 

- A három beszámított versenyből legalább 1-nek 400 km felettinek kell lennie. 

Díjazás bruttó:  



3 
 

1 hely  100.000 Ft + szaklapban bemutatkozás 

2 hely  70.000 Ft + szaklapban bemutatkozás 

3 hely  50.000 Ft + szaklapban bemutatkozás 

 

                        Újházy Péter Emlékverseny a Magyarország Nemzeti Hosszú-távú  Bajnokság 

 

- 500 km feletti távolságokról a versenykerületek, régiók, és a Maraton klubok által szervezett versenyeken a versenyző 1-es 

számú csapatának maximum 10 db. galambjából, utanként az első 3 galamb eredménye számolható régió, versenykerületi és 

előre (április 15-ig) kijelölt egy röpcsoporti listáról.  

- Mindenkinek a három legjobb versenye számít. 

- Minimum 40 versenyző és 800 galamb részvétele szükséges. 

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

Díjazás bruttó:  

1 hely  100.000 Ft + szaklapban bemutatkozás 

2 hely  70.000 Ft + szaklapban bemutatkozás 

3 hely  50.000 Ft + szaklapban bemutatkozás 

 

Magyarország Maraton Bajnoka 

 

- 800 km feletti távolságokról a maraton klubok és a versenykerületek által rendezett versenyeken, a versenyző 1-es számú 

csapatának max. 5 db galambjából (az első 5-nek gyűjtött galambjából) utanként az első 2 befutó galamb eredménye értékelhető. 

(koefficiens =    elért helyezés x 1000  

               indított létszám x dúc km) 

- Mindenkinek a kettő legjobb versenye számít. 

- Minimum 40 versenyző és 500 galamb részvétele szükséges. 

Díjazás bruttó: 

1 hely  50.000 Ft + szaklapban bemutatkozás 

2 hely  30.000 Ft + szaklapban bemutatkozás 

3 hely  20.000 Ft + szaklapban bemutatkozás 

 

Magyarország Fiatal Galambok Bajnoka 

 

- minimum 100 km fölötti távolságról rendezett versenyeken, csak az aktuális évi gyűrűvel gyűrűzött fiatal galambokkal lehet 

versenyezni. Régiók és versenykerületek által rendezett versenyekből és az előre kijelölt röpcsoportokból 3 út figyelembe 

vételével, utanként. A versenyző 1-es csapatának max 20. db versenygalambjából utanként az első 6 befutó galamb eredménye 

értékelhető. 

- Minimum 40 versenyző és 600 galamb részvétele szükséges. 

A hosszútávú versenyekhez hasonlóan javasoljuk megszervezni régiós keretek között a fiatalok nemzeti bajnokságát (Szállítás!) 

Díjazás bruttó: 

1 hely 50.000 Ft + szaklapban bemutatkozás 

2 hely 30.000 Ft + szaklapban bemutatkozás 

3 hely 20.000 Ft + szaklapban bemutatkozás 

 

Magyarország bajnok galambjai 

 

- Országos elismerés a Nemzeti Bajnokság összesítésében a legjobb 9 helyezést elért galamboknak. 

Feltétel: minimum 3500 díj-kilométer a 9 helyezés (3 rövid, 3 közép és a 3 hosszútávon)  alapján. 

A sorrend koefficienssel számolva két (hím-tojó) kategóriában (egy verseny csak egy kategóriában számolható). 

Díjazás:  

1 hely  50.000 Ft + szaklapban bemutatkozás 

2 hely  30.000 Ft + szaklapban bemutatkozás 

3 hely  20.000 Ft + szaklapban bemutatkozás 

 

Junior Kupa 

 

Külön nemzeti értékelés készül a magyar rövid-, közép-, hosszú-távú és fiatalok bajnoki eredményeiből a 3 legeredményesebb 

21 év alatti versenyző részére. 

Díjazás:  

serleg és a szaklapban bemutatkozás 
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2. Anker Alfonz Bajnokság 

 

Általános szabályok: Valamennyi olyan hivatalos nemzeti, zóna, régiós, kerületi, vagy röpcsoporti versenyen elért 

eredmény használható, melyeken minimum 40 tenyésztő, minimum 800 galambbal vett részt. További kikötés, hogy egy 

tenyésztő eredményénél csak egy, előre kijelölt röpcsoporti eredmény vehető figyelembe. A versenyszervezőknek úgy kell 

kialakítaniuk az Anker Alfonz Bajnokságban figyelembe veendő röpcsoportokat, hogy azok induló létszáma fenti 

kritériumoknak megfeleljen és minden tenyésztő csak 1 röpcsoportba legyen besorolva.  Az összehasonlítás a galambok 

által elért helyezések száma alapján történik, a Dúc bármely 5 galambjának 7-7 helyezése alapján! Maximum 5x7=35 

helyezés 20%-os listán szerzett koefficiens alapján. Feltétel még, hogy minimum 1 hosszú, 1 közép, 1 rövid útnak 

szerepelnie kell!  

A galambok egyéni jobb koefficiens elérése céljából, az élversenyzőre (élversenyzőkre) alakított csoportok eredménye az 

Anker Alfonz Bajnokságban sem számolhatóak.  

 

Díjazás bruttó:  

1 hely 100.000 Ft + szaklapban bemutatkozás 

2 hely 70.000 Ft + szaklapban bemutatkozás 

3 hely 50.000 Ft + szaklapban bemutatkozás 

 

3. Komlódy Ferenc Emlékverseny (Szuper Kupa) 

 

- A Magyar Galambászok Hétvégéjén (2019.07.20.) a Sportszövetség által megrendezett országos hosszú-távú versenyekből 

kerül értékelésre. Magyar Postagalamb Sportszövetség július 20-án - kiemelt nemzeti versenyeket rendez 

Magdeburg és Lipcse-Tauchanból 

az Ország minden Postagalambászának ha a 2019. évre versenyengedélyt váltott, és a kiírás egyéb feltételeinek megfelel. 

Versenyzőként korlátlan számú galamb küldhető, de az első 10-nek gyűjtött galambból az első 3-nak érkező galamb 

pontja adja a szuper kupa csapat eredményt, a versenyre nevezett minden galamb nyerhet egyéni díjat! 

A nem kerületi szervezésnél a szállítást a Sportszövetség szervezi, a darabszámot és a gyűjtőhelyet jelezni kell (július 16-

ig)az SVB-nek 

Koefficiens =  

Zóna listán elért helyezés x 1.000 

indított létszám x dúctáv (km) 

 

Feleresztési hely Magdeburg 

Díjalap: bruttó 400.000 Ft 

Díjazás: 

- Szuper Kupa Magdeburg egyéni az összes indult galamb alapján, az első 10 galamb (serleg, oklevél). 

- Szuper Kupa egyéni pénzdíjazás. 

- Szuper Kupa Magdeburg csapatverseny, tenyésztőnkét az első 10-nek gyűjtött galambból 3-as befutó (1.-5. csapat serleg, 

oklevél). 

- Szuper Kupa Magdeburg az első 10 csapat pénzdíjazás. 

 

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

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

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

Díjalap:  

- I. zóna bruttó 400.000 Ft 

- II. zóna bruttó 600.000 Ft 

Díjazás: 

- Szuper Kupa Lipcse-Taucha egyéni az összes indult galamb alapján az első 10 galamb (serleg, oklevél). 

- Szuper Kupa zóna egyéni pénzdíjazás a két zónában. 

- Szuper Kupa Lipcse-Taucha zónánkénti csapatverseny, tenyésztőnként az első 10-nek gyűjtött galambból 3-as befutó (1-5. 

csapat serleg, oklevél). 

- Szuper Kupa Lipcse-Taucha csapatverseny, tenyésztőnként az első 10-nek gyűjtött galambból 3-as befutó galamb által a 

saját zónájában elért koefficiensek alapján. Az első 10 csapat pénzdíjazás. 

 

Központi távok: 

 Szuper Kupa  Szuper Kupa 

 Magdeburg:  Lipcse: I Zóna 

 (Közép-magyarország) 

 11 672 km 01 653 km 

 12 706 km 02 652 km 

 13 743 km 06 620 km 
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 14 714 km 07 682 km 

 25 648 km 16 614 km 

 29 732 km 17 663 km 

 31 643 km G-21 708 km 

   04 Kunság röpcsoport 675 km  

 

Szuper Kupa  Szuper Kupa 

Lipcse II. Zóna  Lipcse II. Zóna 

1. régió 2. régió 

 08 690 km 04 Felső Bácska röpcsoport 731 km  

 10 783 km 05 791 km 

  26 726 km 15 794 km 

 27 768 km 19 716 km 

 28 688 km 20 705 km 

 43 776 km 21 738 km 

 23   632 km 30 739 km 

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

 

4. Derby versenyek Kállay Ferenc Derby verseny  

 

Derby gyűrűs galambok egyéni nemzeti versenyét hirdetjük meg a Galambászok hétvégén a 

 Magdeburgi és a Lipcsei verseny zónánkénti egyéni listái alapján a összes 1 évesnél idősebb Derby gyűrűs galambnak. 

Bruttó díjalap: 1.500.000 Ft 

 

5. Nemzeti gyűrűs galambok Pénzdíjas versenye 2019 

 

A Magdeburgi és a Lipcsei Nemzeti versenyen az összes 1 évtől idősebb Olimpiai és Nemzeti színű gyűrűs galamb számára 

kerül kiírásra. 

A galambot csak a gyűrűkártya szerinti tulajdonosa versenyeztetheti, csak ő nyerheti a díjakat. 

Bruttó díjalap: 1.500.000 Ft 

 

6. Egyéves galambok Nemzeti Versenye 2019 

 
Prága-észak 2019. 07. 20. 
A versenyen kizárólag 2019-re versenyengedélyt váltott tenyésztők szabályosan alapnevezett 2018. évi lábgyűrűs 

galambokkal vehetnek részt. 

 

Csapat és az egyéni díjak a zóna díjalapok 50 - 50%-a a küldött létszám alapján zónánként a következő arányban: 

1. helyezett az 50% 25%-a 

2. helyezett az 50% 20%-a 

3. helyezett az 50% 15%-a 

4-10. helyezett egyforma arányban a 40%-on osztozik 

 

I. Zóna 420 km-ig 

II. Zóna 500 km-ig 

III. Zóna 580 km-ig 

IV. Zóna 580 km felett 

A csapatverseny: tenyésztőként csak egy csapat, helyezésarányos pontosztással (versenyjegyzőköny első 5 helyére írt galamb) 

5/3 befutó. A további galambok csak az egyéni versenyben vesznek részt! 

 

 

Fiatal Nemzeti színű gyűrűs galambok versenye 

 

- Az adott évi nemzeti színű lábgyűrűvel gyűrűzött fiatal galambok részére rendezett versenykerületi verseny  

- A versenykerület által rendezett 2019. évi fiatal galambok verseny sorozatában a leghosszabb távú verseny  

- A versenylista sebesség alapján készül. 

- Csak egyéni értékelés van. 

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

- A nemzeti színű gyűrű ára 2019-ben 1200 Ft/db 



6 
 

Díjazás bruttó: 

A nemzeti színű gyűrűs galambok részére a versenykerületek a 2019-ik évi nemzeti gyűrűk vásárlása után kapják meg a 

díjazásra fordítható összeget (600 Ft/gyűrű) amelyből minimum az első 1-10 helyezett galambot díjazni kell. 

Díjátadás: A Zóna díjkiosztó ünnepségeken. 

A díjakat CSAK személyesen lehet átvenni. 

 

Bíró József Emlékverseny 

 

2019-ben a Magyar Postagalamb Sportszövetség által rendezett Szuper Kupa verseny három egyéni első helyezettje számára 

kerül kiadásra. 

Díjazás: serleg 

 

Pálmai Gábor Emlékverseny 

 

Az aktuális Olimpián a legjobb eredményt elért magyar postagalamb díja 2 évente, az Olimpiák után kerül kiosztásra. 

Amennyiben ugyanolyan helyezést ér el sport vagy standard kategóriában a legjobb magyar postagalamb, akkor az elért 

helyezésnek megfelelően több díjat adunk ki. 

 

 

Nyitrai Ferenc Emlékverseny: Az Élversenyzők Bajnoksága 2019. 

 

A Nemzeti Csapat Bajnokság 3 értékelési formájában (Rövid, Közép és Hosszú-táv) az Országos listán elért helyezési számok 

összeadása utáni összesített Nemzeti sorrend alapján kerül kiosztásra.  

Díjazás: A család által felajánlott Bruttó: 500 000 Ft 

Nemzet Élversenyzője:  

 1. hely 100 000.- 

 2. hely 60 000.- 

 3. hely 40 000.- 

 4.-10. hely 20 000.- 

A Nemzet Junior Élversenyzője.  

 1. hely 40 000.- 

 2. hely 20 000.- 

 3. hely 20 000.- 

Nemzet Senior Élversenyzője: 

 1. hely 40 000.- 

 2. hely 20 000.- 

 3. hely 20 000.- 

Díjátadása az Országos díjkiosztón. 

 

 

Eredményszámolás! 

 

Minden új értékelési igényt, amely programozói beavatkozást igényel, külön kezeljük, azokért külön díjat kell fizetni. 

 

 

III. rész A Magyar Postagalamb Sportszövetség által hivatalosan elismert versenyek 

kritériumai a 2019 évre 

 

A Magyar Postagalamb Sportszövetség hivatalosan elismert versenyein az alábbi kritériumok szerint (Anker Alfonz 

Bajnokság, Nemzeti Bajnokság, Kiállítási eredmények, Országos évkönyv) lehet versenyezni és eredményeket elérni ahol 

elsődleges szempont az önkéntes szabálykövető és szabálybetartó magatartás. 

Tagszövetségen vagy Versenykerületen belül Röpcsoport lehet minden olyan versenytársulás, mely a résztvevők tájékoztatása 

mellett, versenyeredmények elérésére lett létre hozva a következők szerint: 

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

ajánlott.) 

- élversenyzőkre szabott csoportosulás (kizárólag kiállítási eredményhez használható) 

Nemzeti Bajnokságban (Csapatverseny-, és a Magyarország legjobb galambjai értékelés) minden versenyző tag csak egy előre 

kijelölt röpcsoportban szerepelhet, melyet Tagszövetsége / Versenykerülete előre határoz meg a kiírásoknak megfelelően. 
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- Valamennyi gyűjtésen és bontáson 5 versenyző fő jelenléte kötelező, saját galambjai gyűjtésében senki, semmilyen formában 

nem vehet részt.  

Akkor számít hivatalosnak a gyűjtés/bontás, ha azon egy helyen, egy időben, azonos versenyre gyűjtő/bontó 5 tag jelen 

van! Senki nem képviselhet más személyt, még meghatalmazással sem. Az azonos címre bejegyzett dúcból versenyző közeli 

hozzátartozók (szülő-gyermek, nagyszülő-unoka, házastársak), egy dúcból közös néven versenyző társulások, e tekintetben 

1 személynek minősülnek, külön – külön nem számíthatók az 5 főbe. Ugyancsak nem számítható be a 14. életévét be nem 

töltött személy. 

Amennyiben előre nem látható módon a gyűjtés/bontás kiírt időpontjára nem jelenik meg az 5 versenyző tag, az 

egyesület/civil társaság a versenyszervező által előre kijelölt központi gyűjtőhelyen, vagy a hozzá legközelebb eső 

szomszédos egyesületnél végezheti el a gyűjtést/bontást. 

A versenyekkel kapcsolatos dokumentumokat (gyűjtési/bontási jkv., jelenléti ív) csak az adott versenyen résztvevő tagok 

írhatják alá.  

 

- Versenykerületek a közös Startos versenyekről, közös listát, csak közös megegyezéssel készíthetnek. A közös listakészítési 

szándékot a start után kötelesek egy órán belül a Szövetségbe jelenteni. 

- Kötelező ellenőrizni versenykerületi, illetve Szövetségi szinten az élversenyzőket, az olimpiai várományosokat. Az 

ellenőrzések jegyzőkönyveit az ellenőrzést követő 8 napon belül kell eljuttatni a Szövetségbe. Olimpiára sportkategóriában 

az évente több alkalommal az eredményszámoló program alapján ellenőrzött galamb juthat ki. Az ellenőrzés külön 

gumigyűrűzést, startellenőrzést tartalmaz. Azt a versenyzőt, aki megtagadja az ellenőrzést, azt azonnal ki kell zárni a 

versenyzésből az adott úton és a hátralévő versenyeken egyaránt. 

- Szövetségi versenyellenőrzésekre jogosultak - elnökség tagjai, versenykerületi elnökök, versenykerületi versenybizottságok 

elnökei, országos versenybizottság tagjai, országos ellenőrző bizottságtagjai, országos fegyelmi bizottság tagjai - az egész ország 

területén megbízó levéllel ellátva. 

- Versenyóra (mechanikus is) meghibásodás esetén egy előre kijelölt és elfogadott szakértői bizottság dönt az esetleges vitatott 

eredmény elfogadásáról vagy elutasításáról (javasolt tagjai: országos VB elnök, az érintett elektromos rendszer forgalmazó és a 

versenykerület versenybizottsági elnöke). 

- A versenyek során a versenykerületi versenybizottságoknak kötelessége jelenti a versenykerületek 1-3 helyezett galambjait, ha 

már két úton előfordult, hogy ugyanazon galamb (galambok) érik el a kiváló eredményt. 

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

- Javasoljuk amennyiben a napi középhőmérséklet magasabb, mint 25°C a ketrecbe pakolt galambok számát 10%-al 

csökkenteni kell. 

- Valamennyi hivatalos versenyre kötelező kísérőt küldeni a versenyszervezőknek az első gyűjtőhelytől kezdődően a startig 

bezárólag. A gépkocsivezetőknek is kötelező galambellátási ismereteket megtanulni. 

- Valamennyi szállító jármű vagy konténer GPS rendszerrel van ellátva, a Szövetség részére a hozzáférési kód le van adva. Ahol 

nem tudunk ellenőrizni – azt a versenyt nem tekintjük hivatalos versenynek az értékelésből kizárjuk. Folyamatosan nyomon 

követhető legyen az útvonal a start. A GPS koordinátákat a versenybizottságnál 2 évig kötelező megőrizni nyomtatott formában. 

Ahol ezt nem tudják bemutatni, ott az eredményt a kiállításokon és a Nemzeti Bajnokságokban nem vesszük figyelembe. 

- Valamennyi hivatalos verseny szállító konténerébe csak a versenyen hivatalosan részt vevő galambok pakolhatóak be 

öregek és fiatalok versenyén egyaránt. Ezen szabály megszegése a verseny 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.  

A gyűjtőhelyeken a galambok bepakolásakor az adott hivatalos versenyen résztvevő galambok gyűjtési jegyzőkönyveinek 

4. példányát lezárt, ragasztásnál aláírt, lebélyegzett borítékban át kell adni a gépkocsi vezetőnek, vagy a kísérőnek. A 

borítékok a szállítás teljes időtartama alatt a gépkocsin kell, hogy legyenek. Azokat a hazaérkezést követően a vb.-nek kell 

átadni. 

- Valamennyi szállító járművet olyan nyíló szerkezettel kell ellátni – jobboldal – baloldal esetében (központi nyitószerkezet) 

hogy képes legyen a rendszer valamennyi ketrecből maximum 2 percen belül kiengedni a galambokat első galamb kirepülése után. 

- Valamennyi szállító járművet 1-2-3 videó kamerával kell felszerelni. A felvételeken láthatónak kell lennie, hogy a galambok 

az előírásnak megfelelően el voltak látva, milyen időjárási viszonyok között történt a start, mennyi idő alatt jöttek ki a galambok a 

konténerből. A felvételt a versenykerület a starttól számítva 7 napon belül köteles a www.galambom.hu oldalon nyilvánossá tenni. 

CD-re elmenteni és ellenőrzés céljából egy évig köteles megőrizni. A felvétel hiánya miatt a verseny nem hivatalos, a Nemzeti 

Bajnokságba nem számolható! 

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

- Egységes a Magyar Postagalamb Sportszövetség által biztosított eredményszámoló program használata kötelező! 

Az FCI. által elfogadott  Benzing Live 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 használó jelenlétére, köteles megjelenni. 

Amennyiben az Ö hiánya miatt szabálytalan lesz a bontás a Benzig Live alkalmazás eredményét is törölni kell!   

- A kiállított iratok és a verseny tisztaságához szükséges eszközök biztonságos tárolása a Rendező Verseny bizottság feladata! 
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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 rendező Versenybizottság. 

férhessen hozzá. 

- A versenykerületben versenyző tag, ha a saját és közössége eredményszámolását végzi, eredményeit kötelező előre kijelölt 

egyesülettel leellenőriztetni. 

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

- Szlovákiában, Csehországban, Németországban, Ausztriában, Lengyelországban, Ukrajnában, Szerbiában, Romániában, 

Magyarországon a szövetségek által megadott koordinátákról köteles engedni minden versenyt a versenyt rendező szervezet, 

illetve az országos szövetség. A kiadott koordinátáktól eltérni nem lehet. Aki nem a kijelölt hivatalos koordináták 1 km-es 

sugarú körzetéből rendezi a versenyt, annak az eredményét töröljük. Az esetlegesen felmerült, előre nem tervezhető akadály 

esetén a starthellyel kapcsolatos problémát 24 órán belül jelezni kell a Szövetségbe. Ennek elmulasztása a verseny törlését vonja 

maga után. 

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

- Valamennyi versenykerület több (minimum 2) központi gyűjtőhelyet köteles kijelölni és működtetni. 

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

A galambszállító autók konténereinek élőállat szállításra alkalmasnak kell lennie, meg kell felelnie a hatályos szabályoknak. 

A szükséges állategészségügyi igazolásoknak (vakcinázási napló, az állatorvos által kiállított belföldi és külföldi érvényes 

igazolások) a versenyre szállítás során a szállító járművön kell lenni.  A sofőrök illetve kísérők, fuvarozók szükséges állatszállítási 

vizsga papírjaikat ajánljuk megszerezni.  Ennek felelőse a versenyeket szervező versenykerület, egyesület, klub. (Konténerek 

állapota.)  

Figyelembe kell venni  

• a szállító jármű férőhelyeit 

• etetési, itatási lehetőségeit 

• levegő hőmérsékleti adottságait 

• a start együttes, egy idejű lebonyolítását 

- a szállító jármű sofőrje alapvető postagalambász ismeretekkel rendelkezzen, amelynek felkészítési anyagát a Sportszövetség 

Versenybizottsága elkészíti és az ismeretek elsajátítását dokumentumokkal igazoljuk. 

- a hivatalos kísérő lehetőleg ne legyen a sofőr családtagja – apa, fia, feleség, élettárs –, ha versenyző postagalambász az 

egyesületi gyűjtőhelyen a berakott galambjait tartalmazó ketreceket kötelező leplombálni. A plombának a startig meg kell 

maradni. 

- Képzéseket, tanfolyamokat kell szervezni szövetségi szinten 

• a gépkocsi kísérőknek 

• az eredményszámolóknak 

• a benevezéseket végzőnek 

• állatvédelmi, állategészségügyi képzés, oktatás 

- Falvakban, városokban faluház – tájház – múzeum működik. Mindezek közelében – mellette „faludúc” – „közösségi dúc” 

legyen, ahol postagalambokat tart fenn a helyi egyesület, ahonnan esetleg versenyeztetnének is, ahol a település lakói fiatalok-

idősek ismerkedhetnek a postagalambokkal. 

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

versenykerületekhez, a versenykerületek a Magyar Postagalamb Sportszövetséghez kötelesek továbbítani minden szövetséget 

érintő kérdést, problémát, javaslatot sportunk fejlődése érdekében. 

 

Tiszteletben tartva a versenykerületek önállóságát, de azon versenykerületekkel, akik nem akarják betartani a Magyar 

Postagalamb Sportszövetség Alapszabályát és Versenyszabályzatát azzal vagy nem kötünk együttműködési megállapodást, 

vagy a már megkötött megállapodásokat felbontjuk. Nemzeti Versenyeket és Nemzeti Bajnoki értékeléseket csak úgy lehet 

megrendezni, kiértékelni, ha valamennyi postagalambászra, egyesületre, versenykerületre egységes szabályrendszer vonatkozik, 

egységes szabályok szerint folynak a versenyek. A szabályokat szándékosan megszegő versenyzőket és vezetőket fel kell 

menteni és eredményeiket törölni kell. A szabálytalanságokat észlelő, jelző sporttársakat a Magyar Postagalamb 

Sportszövetségnek meg kell védeni, akár saját közössége, vizsgálatok nélküli vádaskodó atrocitások ellen is. Elvárjuk a jogkövető 

magatartást, jelzést, figyelemfelhívást. Mindez figyelmen kívül hagyása szankcionálást, kizárást vonhat maga után. 

 

Magyar Postagalamb Sportszövetség elnöksége 

 


