
A röpcsoport kialakítások országos vizsgálatával kapcsolatos eredmények és 
tapasztalatok 

 
Az elmúlt 2-3 évben rendkívül sok munkát, időt, energiát fektettünk szabályaink korszerűsítésére, 
összhangba hozására. Törekedtünk arra is, hogy lehetőleg az ország minden galambászának közel egyenlő 
esélyt biztosító szabályok és kiírások szülessenek. Mint a jelen példa is mutatja, sajnos a szabálykövetés 
helyett, több versenyszervező máris azok kijátszást helyezte előtérbe. (Volt ahol közel 150 (!) röpcsoport 
készült. Bár az SVB. kiemelten magas számú ellenőrzést végzett 2022-ben és több esetben törölt szabálytalan 
eredményeket, a „legnagyobb falat” a röpcsoportok ellenőrzése lett.  
Az Országos Elnökség a 2022.11.05-i kibővített ülésén a jelenlévő kerületi vezetők egyetértésével és 
támogatásával rendelte el az ország valamennyi szervezetének teljes vizsgálatát.  
 
Az ellenőrzések következtében sok versenyszervezőnél került sor röpcsoporti eredmény törlésére. Van ahol  
1-2, van ahol 8-10, de olyan is akad ahol 20-50 (!!) darab röpcsoporti eredményt semmisítettünk meg! 
Összesen közel 180 röpcsoporti lista került törlésre. 
Ez annál is inkább sajnálatos, mivel a jelenlegi szabályozás már 2021-ben is érvényben volt, 
de ezt a szervezők figyelmen kívül hagyták. 
A jelenlegi vizsgálat kizárólag a szabályosság elérését szolgálja. A hatályos rendelkezéseket mindenkire 
alkalmaznunk kell, mást nem tehetünk. Ugyanakkor világossá vált számunkra, hogy kiegészítéseket és 
módosításokat kell tennünk a sportszabályzatban. Ez decemberben, vagy januárban megtörténik. A 2023-
as versenyévre már az lesz hatályban. 
 
Főbb vizsgálati szempontok:  
Az érvényben lévő OSVSZ-ben rögzített feltételek közül leginkább az 50 km-es táv-limitet sértették meg a 
szervezők. A legtöbb törlés emiatt történt. Minden versenyszervezőnél, minden röpcsoportnál, minden 
röptetési irányból, (jellemzően észak, északnyugat, nyugat) legalább 2-3 feleresztési helyet vizsgáltunk, tehát 
nem csak egy utat. Az 50 km táv-limit minden röpcsoport kialakításra vonatkozik, nemcsak a Nemzeti 
Bajnokság csoportjaira. A kiállítási FCI-s csoportoknál csak a min. 20 résztvevő a könnyítés.  
A Nemzeti Bajnokságokra előírt min. 40 fős résztvevő létszám ilyen szintű (országos) versenyértékelésben 
már amúgy is kínosan alacsony.  
 
Ezzel kapcsolatban meg kívánjuk jegyezni, hogy a legjobb teljesítményű galambok eredményében szinte 
semmi, vagy nagyon kismértékű a változás. Ennek oka az, hogy kiemelkedő galambok a beszámított 
eredményeiket szinte kizárólag magasabb szintű (kerületi, országos-zóna) listákon érték el.  
 
    A kisebb, 20-30 fős közösségekből vitt eredmények nem igazán alkalmasak országos szintű kiemelkedő 
eredmény elérésére.  A sportkategóriákban az előzetesen rögzített eredményekkel összehasonlítottuk a javítás 
utáni eredményeket. Országos szinten kategóriánként az első 10-15 között max. 1-2 helycsere történt, a 
koefficiens eredmények pedig 0,1 – 2,0 között változtak, ami nem nevezhető jelentősnek.  
    Koefficiens értékben nagyobb volt a módosulás a csapatbajnokságoknál, hiszen itt egy-egy eredményhez 
több helyezés tartozik, de a „csapatmozgások”, helycserék itt is elenyésző számúak. Nyilván azokat érintették 
negatívan, akiknek a versenyszervezője szabálytalan csoportkialakításokat készített!  
 
A kerületek által jelzett szervezési gondokkal kapcsolatban álláspontunk a következő: Sajnos több szervezet is 
küzd, relatíve nagy területen, kicsi galambász népsűrűséggel. Nekik valóban nem egyszerű a szabályos 
röpcsoport kialakítást elvégezni, de nem lehetetlen. Egy 80-90 versenyző tagból álló kerület minimum 3 
olyan, 40 főnél nagyobb csoportot tud létrehozni, mely értékelhető a NB. versenyeken. Úgy, hogy a tagjainak 
legalább 2 értékelhető eredménye lesz. Ezekben, a fentebb már említett szabálymódosítások segítséget 
nyújtanak majd. 
 
Ellenben a természetes tagok tagsági viszonyának és egyesületi hovatartozásának megoldása a kerület dolga. 
Törekedni kell arra, hogy kerületen belül a tag a számára legközelebbi egyesületbe igazoljon és kettős tagsági 
viszony létesítésével se befolyásolhassa a csoport kialakítások szabályosságát. Nézetünk szerint semmi 
nem indokolja, hogy néhány személy 4-5 különböző kerületnél is tagsággal rendelkezzen, 
akár a dúcától 150 km távolságra. Kérdés: Miért van erre szükség? 
Több kerületnél tapasztaltuk azt a trükköt, hogy néhány tagot más, a lakhelyétől távoli egyesületbe igazoltak 
át, vagy létesítettek kettős tagságot annak érdekében, hogy a röpcsoport átlagtávolságát megnöveljék és ezzel 
még több lehetőséghez jussanak az eredmény-gyártásra. Sőt, vannak akik, a 4-5 éves gyermeküket 
íratják be tagként a szomszédos kerületbe. A kérdés ismét: Miért van erre szükség? 
 
A versenyszervezők saját szervezetükön belül hozhatnak létre röpcsoportokat. Más szervezőkkel készíthetnek 
közös listákat, de más szervezők röpcsoportjaival nem. Ezek a kreált listák általában túlmennek az 50 km-es 



távhatáron, illetve egyértelműen fellelhetők bennük az „irányított” eredményalakítás. 26 esetben töröltünk 
ilyen listát.  
 
Néhány esetben előfordult „személyre szabott” kialakítás, ahol 1-2-3 tag jól láthatóan, bizonyíthatóan 
kiemelésre került. 
 
A közelgő kiállítások, díjkiosztók miatt nagyon fontos, hogy az ellenőrzéseken mielőbb túljussunk. 
Biztosíthatunk mindenkit, hogy a lehető leggondosabban és legjobb tudásunk szerint járunk el ennek 
kapcsán. E miatt kértük a szövetség honlapján is, hogy egyenlőre ne reklamáljon, írjon, hívogasson senki. Ez 
a közlemény azért született, mert fontosnak tartjuk a mielőbbi tájékoztatást. 
Reményeink szerint a hét végére elkészülünk mindennel és a frissített, helyes és szabályos eredmények 
lesznek elérhetők a galambom.hu-n. 
 
Semmiféle utólagos eredménycsonkításról nincs szó, pusztán az érvényben lévő szabályokat alkalmazzuk! 
Egységesen, mindenkire! 
Természetesen minden törlés és annak oka dokumentálásra kerül, valamint a honlapon és az újságban is 
közzétesszük, így erősítve a tagság bizalmát és elejét kívánjuk venni a mende-mondáknak. 
Hangsúlyozni kívánjuk, senki ne érezze úgy, hogy utólagosan érte hátrány az esetleges törlések miatt! Ha 
szabályosan lettek volna kialakítva a csoportok, akkor ezek a fals eredmények meg sem jelentek volna. 
Mi csak a „rossz hír hozói” vagyunk. A problémát azok a kerületi vezetők, adminok okozták, akik  - bár 
pozíciójuk kötelezte volna őket a szabálykövetésre – figyelmen kívül hagyták a rendelkezéseket, sőt esetleg 
szándékosan vétettek azok ellen. 
 
Budapest, 2022.11.16. 
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