
A versenyen kizárólag 2019-re versenyengedélyt 
váltott tenyésztők szabályosan alapnevezett 2018. évi 
lábgyűrűs galambokkal vehetnek részt.
Részvételi díj: 500 Ft / galamb. A költségek levonása 
után megmaradó összeget díjazásra fordítjuk.
Csapat és az egyéni díjak a zóna díjalapok 50-50%-a a 
küldött létszám alapján zónánként a következő arány-
ban: 
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: tenyésztőnként csak egy csapat, he-
lyezésarányos pontosztással (versenyjegyzőkönyv első 
5 helyére írt galamb) 5/3 befutó. A további galambok 
csak az egyéni versenyben vesznek részt!

Galambok begyűjtése július 19.-én 
pénteken történik

1. autó útvonala, gyűjtései:
1. Orosháza 08.00-09.00 gyűjtés 09.00 autó indulása
2. Szeged 10.00-11.00 gyűjtés 11.00 autó indulása
3. Kecskemét 11.00-13.00 gyűjtés 13.00 autó indu-

lása Dunaföldvár – Székesfehérvár útvonal Győr 
F01 gyűjtőhely 16.00-17.00 találkozóhely 

2. autó útvonala, gyűjtései:
1. Debrecen 11.00-12.00 gyűjtés 12.00 autó indulása
2. Tiszafüred 12.00-13.00 gyűjtés 14.00 autó indulása
3. Hatvan 13.00-14.00 gyűjtés 15.00 autó indulása
4. Budapest /Maraton gyűjtőhely 15.00-16.00 gyűjtés 

16.30 autó indulása
5. Tatabánya / Mány D-19 gyűjtőhely 16.00-17.00 

gyűjtés 17.30 autó indulása
6. Győr F01 gyűjtőhely 16.00-18.00 gyűjtés 18.00 

autó indulása

A galambok létszámát legkésőbb július 9-ig le kell 
jelenteni Kerületi bontásban a SVB részére az info@
postagalamb.hu e-mail címre. Köszönjük a Kerületek 
VB elnökeinek támogatását.

Sporttársi üdvözlettel:
Gál Ottó SVB elnök

A Magyar Postagalamb Sportszövetség meghirdeti 
az egyéves galambok Nemzeti Versenyét 

Prága-észak feleresztési helyről  
2019. július 20. szombati dátummal

PÁLYÁZAT KISÁLLATTENYÉSZTŐK RÉSZÉRE!

A Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos Szövetsége (MGKSZ) keretében működő V-61 
Alba Regia Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete, Székesfehérvár

az Agrárminisztérium erkölcsi- és anyagi támogatásával

„ÍGY KEZDTEM ÉN” címmel

pályázatot hirdet azoknak a kisállattenyésztőknek, akik szívesen megosztanák eddigi tenyésztési 
tapasztalataikat, érdekes élethelyzeteiket, amelyek segítségére lehetnek a kisállattenyésztés kezde-
tén, vagy a tenyésztendő fajta melletti elköteleződés előtt állóknak a helyes döntés meghozatalában.
Külön aktualitást jelent az Agrárminisztérium által meghirdetett Szárnyaló Gazdaság, mint a 
galambhús termelés fejlesztésére elindított projekt, illetve a nyúlhús fogyasztást a termeltetéssel 
elősegítő program.
Pályázhat minden olyan személy, aki elfogadja a feltételeket és azoknak megfelel.

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS AZ mgksz.hu HONLAPON TALÁLHATÓ!


