
- Országos Kiállításon csak országos bírálói minősítéssel lehet bírálni, a Bíráló Bizottság javaslata alapján
- Országos kiállításon csak a nevezett galambokról kérünk gépi feldolgozást 2021-2022. évi eredmények 

alapján.
- Egy galamb csak egy kategóriában nevezhető!
- Kiállítási sport kategóriák szerint 3-3 galamb tagszövetségenként vehet részt (A, B, C, D, E, F, G, H, I). 

A 9 sport kategóriában abban az esetben lehet több galambot nevezni, ha valamelyik kategória 3-3 ga-
lambja nincs értékelhető helyen. Tehát összesen 27 db galamb nevezhető tetszés szerint. 

- 2016 utáni születéssel csak FCI logós gyűrűvel rendelkező galamb állítható ki és juthat el az soron kö-
vetkező Európa Kupára.

- Standard kategóriában tagszövetségenként 5 hím + 5 tojó, valamint 3 fiatal hím + 3 fiatal tojó (2022-es) 
vehet részt, + 2 db életteljesítményes galambot nevezhet a Tagszövetség. Összesen 45 db galamb vehet 
részt tagszövetségenként az országos kiállításon.

- Az új típusú Állatorvosi bizonyítványt belföldi élőállat szállításhoz és a galambok oltási naplóját mellékel-
ni kell a galambok leadásakor.

- Számolási képlet:                 elért helyezés x 1000
   k=------------------------------------------
        indított galamblétszám (max 5000)

Kivéve az E kategória ott az 5000 galambos korlát nélkül lesz az értékelés.

Sportkategória 2021-2022. évi eredmények alapján
Kategória Távolság (km) Versenyek 

száma
Indított galam-

bok száma
Indult verseny-

ző tagok
Összes díjkm. Díjlista %

A 100-400 km 10 250 20 1.500
B 300-600 km 8 250 20 2.800
C 500 km fölött 6 150 20 3.300 20
D 100-400 km

300-600 km
500 km fölött

        3-5
11    2-6
        1-3

250
250
150

20
20
20

3.500

E 700 km fölött 4 (2 év) 250 50

Nevezés 1 év értékeléséhez
Kategória Távolság (km) Versenyek 

száma
Indított galam-

bok száma
Indult versenyző 

tagok Összes díj km Díjlista %

F
fiatalok 100 km felett 3 250 20 300

20

G
egyévesek 100 km felett 5 250 20 500

H
öregek 300 km felett 6 250 20 1800

I
Nagy középtáv 500 km felett 3 250 20 1800

66. ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁS
A Magyar Postagalamb Sportszövetség rendezésében 

Hatvani Sportcsarnok - 2023. január 14.
3000 Hatvan, Boldogi u. 2/a



- Holtverseny esetén követendő lépések:

 I. Az EGYÉNI versenyben:
1. A 3., 4., 5. pontokat összeadják és a legmagasabb  

összeg adja az első helyezést
2. Azt a galambot teszik meg elsőnek, amely az 5.  

pozícióban a legtöbb pontot kapta
3. Azt a galambot teszik meg elsőnek, amely a 4.  

pozícióban a legtöbb pontot kapta
4. Azt a galambot teszik meg elsőnek, amely a 3.  

pozícióban a legtöbb pontot kapta
5. A bíró a saját értékelése alapján dönt.

II. A SZÖVETSÉGI KIÁLLÍTÁSI értékelés:
- Standard 5+3 HÍM és 5+3 TOJÓ egyéni helye-
zéseik alapján számoljuk a Tagszövetségek sor-
rendjét. 
A bírálat selejtezős rendszerben történik. A selej-
tezőből felkerült első 20 galamb a döntőben kerül 
bírálatra.
- Sport az 1-3. helyezettek összesítésével

- BÍRÁK: 
 5 bíró a HÍMEKNÉL
 5 bíró a TOJÓKNÁL
 5 bíró fiatal hímeknél és fiatal tojóknál

STANDARD KRITÉRIUMOK
Pontozás:

1. Általános benyomás
fej, szem, megnyilvánulás (kondíció)

8 8,25 8,50 8,75 9

2. Általános csontozat, szegycsont 8 8,25 8,50 8,75 9
3. A hát, a farok formája és kötése 17 17,25 17,50 17,75 18 18,25 18,50 18,75 19
4. Az izomzat egészének egyensúlya, 
harmóniája

27 27,25 27,50 27,75 28 28,25 28,50 28,75 29

5. Szárnyak formája, a tollazat minő-
sége

27 27,25 27,50 27,75 28 28,25 28,50 28,75 29

90 95

Javasoljuk a Tagszövetségek vezetőinek, hogy kiállításaikat november hónapokban szervezzék meg. Bírá-
lókat a területi megbízottaktól kérjen valamennyi tagszövetség csak a vizsgázott, minősítéssel rendelkező 

bírálók közül.
A határidőn túl leadott nevezések NEM vehetnek részt a kiállításon.

A nevezéseket 2022. december 16-án 17 óráig kérjük elektronikus úton, számítógépes feldolgozással 
eljuttatni a következő e-mail címre:

E-mail: info@postagalamb.hu

Standard kategória
Galambok legki-

sebb száma
A résztvevő 

galambtenyésztők 
legkisebb száma

Min. versenytáv 
versenyenként

Díjlista Összkilométer / díj - 70% - 30 %
HÍMEK TOJÓK

2021              2022 2021              2022
150 20 100 km 20 % 2500 KM 2000 KM

Fiatal galambok Standard kategória
250 20 20% 

(és 3 helyezés)
min: 300 km min: 300 km

Életteljesítmény: 15,000 km felett, 2022-ben legalább egy helyezés



KIÁLLÍTÁS PROGRAMJA

2023. január 13. péntek
10:00-ig Galambok fogadása
13:00-15:00 Galambok standard bírálata
15:00-16:00 Standard galambok eredményszá-

molása

2023. január 14. szombat
08:00-17:00 Kiállítás nyitva tartása
11:00-11:30 A 66. Postagalamb kiállítás hivata-

los megnyitója
11:30-tól Standard- és Sportkategória díjai-

nak átadása
19:00-02:00 Díjkiosztó vacsora.

2023. január 15. vasárnap
08:00-10:00 Galambok kiadása

(a kiállítás zárva, 
már nem látogatható)

A kiállításra hozott galambokért a Magyar Posta-
galamb Sportszövetség 25.000,- Ft eszmei értékig 
vállal felelősséget! A galambok átvétele és kiadása 
csak írásos tagszövetségi meghatalmazással rendelke-
zők részére történik. A galambok leadása 2 napnál nem 
régebbi, új típusú állatorvosi igazolással lehetséges.

A kiállító a részvételével hozzájárul, hogy a galambjá-
ról videó és fénykép felvétel készüljön! 

Ez a soron következő Közép-Európa Kupa 
résztvételének feltétele.

Felhívjuk figyelmüket, hogy aki a nevezett 
galambot nem állítja ki és nem tudja igazolni a 
távolmaradást - az 2 évig nem állíthat ki galam-

bot Országos Kiállításon,
és az olimpiára a galamb nem juthat ki!

A csarnokon kívül mind a parkolóban mind an-
nak környékén, mind az utcán galamb eladása, 
és galamb gyógyászati készítmények árusítása 

hatóságilag TILOS!
A Magyar Postagalamb Sportszövetség csak a 

csarnokban lévő rendezvényért vállal felelőséget.

133/2007. (VI.13.) Kormányrendelet az üzle-
tek működési rendjéről, valamit az egyes üzlet 
nélkül folytatható kereskedelmi tevékenység 
végzésének feltételéről szóló törvényrendelet

210/2009 (IX.29.) Kormányrendelet A kereskedel-
mi tevékenység végzésének feltételéről

Belépőjegy: 4000 Ft
(hölgyeknek, 14 éven aluliaknak és  

70 éven felülieknek ingyenes)

Tagszövetségek kiállítási hozzájárulása 50.000,- Ft
Befizetési határidő: 2022. december 10.

Díjkiosztón a vacsora meghívó alapján,
a további vendégek részére regisztráció 

szükséges !
Plusz vendég: 10.000.- / fő 

Helyszíne: Nagy Endre Rendezvény Terem
3000 Hatvan, Kossuth tér 24.

Rendelés: 2023. január 05-ig a Szövetségi 
Irodában

info@postagalamb.hu
Jegyátvétel: 2023. január 14-én 12:00 óráig

a Szövetségi Standon

A Tagszövetségek a saját kiállításaikat 
2022. december 10-ig rendezzék meg !

Tóth István, a Bíráló testület elnöke

Az országos kiállítással kapcsolatos 
információk a 

http://www.postagalamb.hu
weblapon megtalálhatóak.


