
Feladó: Laszlo Gotthard <gocap@me.com> 

Date: 2019. ápr. 29., H, 18:44 

Subject: Gál Ottó Úr részére 

To: István Bárdos <info@postagalamb.hu> 

 

Tisztelt Gál Úr! 

 

Először is köszönöm szépen a megismerkedő telefonbeszélgetásünket. Tetszett 

nekem és örvendek az elfogulatatlan hangulatú, érveken alapuló és megoldást 

kereső beszélgetésnek.  Bemásoltam az új versenyszabály idevágó részét. 

Pontosabban annak egyetlen szavát pirossal megjelölve, ami számunkra 

megoldhatatlan gondot jelent. 

 

Az érvelést most nem ismétlem meg, azt alaposan átbeszéltük. 

 

Javaslatom a megoldásra : A "*hivatalosan résztvevő*" fogalom cserélendő 

“gyűjtési jegyzőkönyvben beírt, versenyszerűen begyűjtött” galambok-ra. (A 

tavalyi valahogy így volt megfogalmazva és annak a versenyszabálynak 

alapján írtuk ki a 2019-es versenyeinket már tavaly Novemberben). 

 

Üdvözlettel 

Dr. Gotthard László 

Derby Klub 

--- elnök --- 

 

 .   A szállítás és feleresztés szabályai 

 a. A szállítókosárból felgyűrűzött galambot a rendező 

testület által 

kijelölt  ersenybizottság legalább két tagjának jelenlétében, 

általuk 

 

megbízott személy, vagy a Sportszövetség elnöksége illetve 

 ersenybizottsága 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. 

 

 alamennyi 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.  élelmezve 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  
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