
 

OSVSZ. módosítások kivonata 2023.01.27. végleges (Elnökség által elfogadott)  
 

Az alábbi szövegekben a módosítások, pótlások, bármi nemű változások vastagított, dőlt betűvel, 

aláhúzással szedve. Minden más szövegrész az eredeti szövegkörnyezet! 
 

3. §. A Versenyszabályzat alkalmazásának szervezeti rendje 
 
1/. A Versenyszabályzat alkalmazásának gyakorlati feladatait a Sportszövetség Alapszabályában felsorolt szervezeti 

egységek saját alapszabályuk szerint választott Versenybizottságaikkal látják el. A versenyirányítás, versenyfelügyelet a 

Sportszövetség szervezeti egységeiben két lépcsős eljárásban valósul meg. A Maraton Klubok versenyeinek ellenőrzését 

elsődlegesen saját szervezeti egységük, szükség esetén a Versenykerületek, Tagszövetségek Versenybizottságai végzik. A 

Versenybizottsági feladatokat a közösségekben a Sportszövetség jogi személyiségű tagjai sorában lévő természetes 

személyek láthatják el.  

Kivétel lehet a kijelölt központi gyűjtő helyeken a gyűjtés és bontás. 

 

Minden szintű vb. vezetőinek és tagjainak kötelessége, hogy az Országos Sport és Versenyszabályzat rendelkezéseit, 

előírásait megismerje, a tagsággal megismertesse, valamint maradéktalanul betartsa és betartassa azokat! 

Minden vb. vezetővel és taggal szemben jogos elvárás, hogy folyamatosan képezze magát, a szabályok változását, 

kiegészítéseit nyomon kövesse és munkája során alkalmazza!  

A folyamatosan karbantartott OSVSZ. elérhető a Sportszövetség honlapján. A változások hivatalosan kihirdetésre 

kerülnek a Sportszövetség honlapján és a szaklapban is, továbbá tájékoztató jelleggel a Szövetség Facebook oldalán. 

Ezek a felületek mindenki számára szabadon elérhetőek. Célunk, hogy szervezeteink és természetes személy tagjaink is 

tisztában legyenek a versenyzéssel kapcsolatos jogaikkal és kötelezettségeikkel egyaránt! 

A Sportszövetségi VB., a sportszakmai ismeretek folyamatos fejlesztése, a szabályok minél teljesebb megismerése 

céljából, a szabályváltozások, módosítások kapcsán, azok magyarázatával, alkalmazási rendjével kiegészített külön 

írásbeli tájékoztatást nyújt a versenyszervezőknek.   

 

4. §. A versenyek általános rendezési feltételei 
 
3/. ….. 

- A Régiókban, Zónákban együtt versenyző közösségek, ha ugyanazon feleresztési helyen vannak kötelesek a feleresztést 

egymással, vagy a Sportszövetségi Versenybizottsági Elnökkel koordinálva lebonyolítani.  

 

- Közös lista a résztvevők közös akaratával készíthető. Ezen szándékot a versenyszervezők, hivatalos 

versenyprogramjukkal egy időben (március 15-ig) jelenthetik be az SVB. felé. 

- Rendkívüli esetben, (pl. valamely szervező starthely módosítása bármely okból (időjárás, jármű műszaki problémája, 

stb.) a start előtt is kérhető közös lista készítése, de azt a start előtt írásban be kell jelenteni az SVB. felé. (email, sms 

üzenet) 

-  Amennyiben a starthelyen jelenlévő versenyszervezők nem kívánnak közös listát készíteni, úgy a szállítmányok nem 

startoltathatók egy időben! A feleresztés sorrendjében elsődlegesen a jelenlévő szervezetek próbáljanak megegyezésre 

jutni. Amennyiben ez nem megoldható, akkor a nagyobb távolságra induló galambok startolnak elsőként, majd 15 

percenként startolhat a többi szállítmány egyenként, de ügyelni kell arra, hogy a kiengedett galambok már ne legyenek a 

belátható légtérben. E szabály betartására a versenyszervezők fokozottan híják fel a gépkocsivezetők, kísérők figyelmét! 

 

5. § A versenyengedély, illetve a versenyeken való részvétel feltételei 
 
3/. A versenyengedély éves díját évente a Sportszövetség Elnöksége határozza meg.  

- A versenyengedély díját az adott szezonra, a versenyző tagra és az általa alapnevezett galambok darabszáma alapján kell 

megfizetni. A természetes személynek, aki az alapszabály IV. fejezet 14. pontja szerint, nem az őt nyilvántartó, hanem más 

Versenyszervező szervezetnél versenyez, is csak egy versenyengedélyt kell váltani.  

- Versenyengedélyt váltott tenyésztő, aki az alapszabály V. fejezet 1. pontja b) bekezdése szerint kettős, vagy többes 

tagsága esetén, más versenyszervezőnél is kíván versenyezni, csak annál a versenyszervezőnél vehet részt a 

csapatbajnokságban, és indíthat 1. számú csapatot - ez által a Nemzeti Bajnokságban is - amelynél a versenyengedélyt 

megváltotta, annak díját megfizette. Más versenyszervezőnél csak 1-estől eltérő csapatkódon, vagy „0”-ás galambokkal 

versenyezhet, kettős, vagy többes tagság esetén is! 

 

- Minden versenyszervező köteles meggyőződni arról, hogy az általa rendezett versenyeken csak olyan tagnak lehet 1-es 

számú csapata, aki a versenyt rendező versenyszervezőnél váltott versenyengedélyt!  



 

- Amennyiben mégis előfordul, hogy a természetes személy tag egy versenyévben két, vagy több szervezőnél is indított 1-

es csapatot, úgy az érintett tenyésztő az adott évben a nemzeti bajnokságokból kizárásra kerül!  

- A kizárás miatti esetleges anyagi hátrányokért a Magyar Postagalamb Sportszövetséget semmiféle kártérítési 

kötelezettség nem terheli!  

- A szabályos részvételért a tenyésztő és a versenyszervező egyaránt felelős! 

 

- A fiatalok versenyeire csak annak kell versenyengedélyt váltani, aki az öreg galambok versenyein nem váltott. 

 

6. §. A versenyek technikai kellékei 
 
5/. A feldolgozáshoz a versenyszervezetek az indult versenyző tagok adatait adatjelentőkben összegzik. Az adatjelentő 

tartalmazza az óra indítását és bontását, az indult tagok számát, az indított galambok és csapatok számát, az órákra 

vonatkozó nyilvántartási adatokat, a tagok versennyel kapcsolatos tevékenységét, a különleges feljegyzéseket, a felelős 

vezető hitelesítését. A központi adatjelentő tartalmazza a feleresztés helyét és idejét, a versenyen részt vevők létszámát és 

az indított galamb létszámát. 

 

- Az érkezési adatok felvitelét végző adminisztrátornak kötelezően ki kell töltenie minden rovatot az eredményszámoló 

felületen. Ez alól nem képeznek kivételt a LIVE rendszerrel rögzítők sem!  

- Live rendszerek esetében - ha feleresztési hely változás van -, lehetőleg még a start előtt, de legkésőbb az 

eredményszámolás előtt a Live kapcsolat megszüntetése és újra kapcsolása az adott versenyhez kötelező!  

- LIVE órák alapnevezése készítésénél ügyelni kell a megfelelő programok használatára! (példa: Benzing M1, M2, M3, 

G2 live órák esetében e legújabb pidex használata!) 

- Rögzíteni kell minden gyűjtőhely és minden tenyésztő óraindítási és órabontási adatait. A tenyésztők esetében ez 

kizárólag a bontási jegyzőkönyvön szereplő (akár kézi kitöltésű, akár elektronikus, nyomtatott jkv.) valós indítási és 

zárási időpont szerepelhet.  

- Ugyancsak kötelezően fel kell tüntetni az eredményszámoló felületen minden galamb bekosarazási sorrendjét, 

függetlenül attól, hogy mely csapatba került bekosarazásra. (1, 2, 0, stb) Abban az esetben is így kell eljárni, ha a 

tenyésztő csak 1 csapatot indított a versenyen. 

- Hagyományos kézi nevezési ív / jegyzőkönyvnél a tenyésztő által előzetesen felírt sorrendet kell bekosarazási 

sorrendnek tekinteni! 

- A versenyről készült díjlista csak abban az esetben válik hivatalossá és bármelyszintű (pl. Nemzeti) bajnokságban 

elfogadottá, ha a fenti kritériumoknak maradéktalanul megfelel! 

 

8. §. A szállítás és feleresztés szabályai 
 
3/. Amennyiben a gyűjtőhely nem azonos a berakodási hellyel, a ketrecek szállítása vagy őrzésre hagyása érdekében 

azokat plombával le kell zárni. Ki kell jelölni a szállítás vagy őrzés megbízott végrehajtóit, és azoknak 2 pld.-os átadás-

átvételi jegyzőkönyvet kell nyitni. Ebben fel kell tüntetni a lezáró szervezet nevét, a küldött darabszámot, és az átadással 

megbízottak nevét, valamint a lezárás és útnak indítás időpontját. 

Az átrakodást vezető ellenőrzi a szállítóládák lezárását, a darabszámot, a galambokat szemrevételezi, és megvizsgálja, hogy 

nincs-e chip vagy verseny gumigyűrű nélküli galamb a ketrecben. Ezután igazolja a jegyzőkönyvön az átvételt, és annak 

időpontját. 

A szállítási jegyzőkönyv eredeti pld.-a az átrakodást vezető személynél (átvevőnél) marad, aki azt a versenyév végéig 

köteles megőrizni. A másod pld.-t az átadó az órabontást követően, a versenydokumentációval együtt a Tagszövetségi, 

Versenykerületi Versenyszervezői Versenybizottságnak küldi meg. A dokumentumot a vb. 2 évig köteles megőrizni. 

 

Amennyiben az ilyen jellegű begyűjtést és központi berakodó helyre szállítást a versenyszervező gépkocsija végzi, 

hivatalosan kijelölt kísérőt kell biztosítani a gyűjtőkörre is! Továbbá a begyűjtő gépkocsinak rendelkeznie kell 

nyomkövető rendszerrel és azt használni is kell a begyűjtés időtartama alatt, hogy a képződött gps. menetlevél 

ellenőrizhető legyen! 

 
4/. A galambok szállítása során kötelező a GPS rendszer megléte, fontos a szellőztető rendszer, takarításhoz, itatáshoz, 

takarmányozáshoz szükséges eszközök megléte. A sofőröknél, illetve kísérőknél legyen készpénz (forint, euro, cseh 

korona). A sofőrökre és a galambokra vonatkozó kötelező pihenőidőt be kell tartani. 

Minden versenyre kötelező kísérőt küldeni az első gyűjtőhelytől a startig bezárólag, az időjárásnak és versenytávnak 

megfelelően etetni, itatni. A GPS használata során kötelezően jelezze: a gépkocsi indulása, útvonala, megállások ideje, 

starthely érkezési idő, pihenőidő, startidő. A starthelyen a GPS működése kötelező. Ahol nem működik a GPS, először 

figyelmeztetjük a versenyző közösséget, a továbbiakban a versenyt töröljük. A start: egy versenyautóból minden 

postagalamb egyszerre, egy időben (maximum 2 percen belül) történő kiengedése. Valamennyi szállító járművet olyan 

nyíló szerkezettel kell ellátni, hogy képes legyen a rendszer valamennyi ketrecet maximum 2 percen belül kinyitni. 



 

A feleresztési helyet és időpontot a gps rendszerből kinyert adatokkal ellenőrizzük. A versenyek tisztasága érdekében az 

SVB. a szállító járművek mozgását (ideértve: gyűjtőkör, útvonal a starthelyig, pihenő idő, startidő) folyamatosan 

nyomon követi. Kizárólag olyan járművel végzett versenyre-szállítás ismerhető el hivatalos versenyként, mely jármű gps 

hozzáférési adatai, a szezont megelőzően az SVB. felé írásban, igazolható módon leadásra kerültek! 

 

10. §. A versenyellenőrzés szabályai 
 
11/. Élgalamb, élcsapat jelentések:  

- Hosszú-távú versenyeken, valamint az egynapos országos versenyeken, maraton versenyeken, az él-galambokat jelenteni 

kell, lehetőleg azonnal, de legkésőbb fél órán belül (telefon, sms, Messenger, e-mail,) az Egyesületi civil társasági VB-nek 

aki tovább jelenti az él-galambot a Tagszövetségi VB-nek, vagy a verseny szervezőknek.  

- Minden tenyésztő köteles az első galambját jelenteni. Amennyiben  

ez nem történik meg, és a galamb a versenyszervezői szintű (kerület, tagszövetség, klub) díjlistán az első 5 %-ba kerül, úgy 

a galamb eredményét törölni kell. 

- Ugyancsak jelenteni kell, ha a verseny távjához, nehézségi fokához mérten a tenyésztő galambjai feltűnő sűrűséggel 

érkeznek. 500 km feletti távon az első három galamb érkezésének jelentése kötelező abban az esetben, ha vélhetően ez az 

eredmény kimagasló csapateredménynek számít. Ennek megítéléséhez segítséget nyújt a szövetség által elfogadott 

eredményközlő rendszer „élgalamb jelentések” rovata. 

 

- Az élgalambok szabályszerű bejelentésének ellenőrzése, saját tagjaik tekintetében a versenyszervező kötelezettsége. A 

bejelentés elmulasztását a versenyszervező VB-a, az SVB.-nek köteles jelenteni, a verseny napjától számított 8 napon 

belül! 

 

- A pénzdíjas versenyek él-galambjait a rendező szervezet által előírt külön kiírás szerint kell jelenteni  

- Galamb érkezésének jelentésére a hivatalos eredményszámoló rendszert kötelezően használni kell. A versenyzőnek vagy 

a VB-k-által megbízott személynek. 

- A LIVE üzemmódban működő rögzítő rendszerek automatikus jelentése elfogadott a saját szerverén is. 

- Az él-galambok jelentése alapján közzé tett lista tájékoztató jellegű, nem jelent hivatalos listát. 

 

12. §. A díjlista készítés szabályai 
  

1/. A díjlista az érkező galambok teljesítményének összehasonlítása céljából készül. A galambok besorolására a 

hazatérésük során elért átlagsebességük alapján kerül sor. 

A Sportszövetség és a hivatalos versenyek kiírására jogosult versenyszervezők által kiírt, elismert hivatalos verseny 

eredmény számolásához a Szövetség által biztosított számoló program használata kötelező valamennyi hivatalos 

Versenyszervező részére!  

 

Az eredményszámoló program (galambom.hu) alapvető tartalmi felépítése és használati rendje a következő: 

1/.-1. - A Sportszövetségi, nemzeti szintű és FCI kategóriás hivatalos versenyek értékelési szabályait és a listák, 

bajnokságok strukturális összeállítását az országos jogosultságú adminok végzik. (ide tartoznak pl. az FCI sport és 

kiállítási kategóriák, a nemzeti régió és zóna versenyek listái, az ezekből számított csapat és ász galamb értékelések) Ezen 

a felületen a versenyszervezők adminjai – jogosultság hiányában - nem tudnak adatot felvinni és eredményt számolni. 

Erre a felületre a versenyszervezők saját oldalain felvitt adatok átvételével és az „összefésülések” aktiválásával kerülnek 

fel az eredmények. 

1/.-2. - A versenyervezői szintű hivatalos versenyeredmények, a szervező számára, a Sportszövetség által biztosított 

felületen jelennek meg. A versenyszervező adminisztrátora ezt köteles használni a következő módon: 

- március 15-ig fel kell töltenie a versenyszervező által kiírt versenyeket, azok minden alapadatával, beállítási értékeivel 

(verseny neve, dátuma, pontozás, koefficiens értékelés, lista terjedelem, értékelési módok, résztvevő tagok, szervezetek - 

egyesület/ct. - röpcsoport kialakítások, stb.) 

- ugyancsak ide kell feltölteni az egyéb olyan versenyeket, melyek nem tartoznak a versenyszervező szervezet saját 

bajnoki programjába, de tagjai részt vesznek azokon. (1 évesek nemzeti versenye, nyílt versenyek, pl. Fertetics ev.)  

E versenyek minden adatának felvitelét, eredményszámolását is itt kell elvégezni! Az eredmények innen kerülnek át a 

szövetségi admin közreműködésével a közös (országos, régió, stb.) listára. 

- a versenyszervező adminisztrátora a szervezet minden tagjának, a versenyekkel kapcsolatosan keletkezett adatait, 

eredményeit köteles kezelni, azokat a számolási felületen rögzíteni! 

- a rögzített adatok valódiságáért a adminisztrátor, továbbá a szervező versenybizottsága, - mint rendező és felügyeleti 

szerv – egyaránt felelős!  

 
 

 



 

Mellékletek (2023.01.27. módosítás) 
 

I. A bajnokságok osztályozása 
 

A bajnokságok általánosságban egyesületi, röpcsoporti, Versenykerületi, Tagszövetségi, régió, zóna, nemzeti és 

nemzetközi szintűek. Formájukat tekintve lehetnek csapatbajnokságok és egyéni (champion) bajnokságok, a versenyt kiíró 

szerv feltételei szerint. 

A Nemzeti csapatbajnokságokban minden tenyésztő csak egy versenyszervezőnél – ahol versenyengedélyt váltott - és csak 

az 1-es számú csapatával vehet részt. 

 

A szabályos részvételért a tenyésztő és a versenyszervező egyaránt felelős! (5§. 3.) 

 

1./ Egyesületi, civil társasági bajnokság: az egyesület tagjai, illetve galambjaik között; 

 

2./ Versenyszervezői - Röpcsoport  és FCI értékelő csoport-bajnokság: a röpcsoportot alkotó tagok, illetve galambjaik 

között; 

 

A Versenyszervezői röpcsoportok és FCI értékelő csoportok kialakításának szabályai: 

Ebben a szabályzat részben a csoport, röpcsoport, értékelési csoport megnevezésre alapvetően minden rendelkezés, 

előírás és tilalom egyformán vonatkozik. A speciális szabályok minden esetben a szabály a megnevezéshez van rendelve.  

 

 

Példa:  

Általános előírás például a csoportok darabszáma: 6 db.  

Speciális előírás például a tenyésztői létszám: FCI értékelő csoport minimum 20 fő. 02. Röpcsoport minimum 40 fő. 

 

  2/1.- A versenyszervezők röpcsoportokat csak saját szervezetük egyesületeiből, civil társaságiból alakíthatnak. 

  2/2.- Minden versenyszervező, minden hivatalos versenyének listájából összesen maximum 6 (hat) röpcsoportot  és/vagy 

FCI értékelő csoportot alakíthat ki.  

2/2-1. A Nemzeti Bajnokságban minimum 40 fő versenyzői létszámmal rendelkező röpcsoportok eredménye értékelhető. 

Az év közbeni tenyésztői és galamb létszám csökkenése miatt minimum 45 – 55 fős röpcsoportok kialakítása javasolt. 

Ezen eredmények a NB.-ban és a kiállítási és sport kategóriákban egyaránt felhasználhatók. 

A Nemzeti Bajnokságban is értékelhető, 40 résztvevő főnél nagyobb röpcsoport elnevezése elsődlegesen és kötelezően 

számozás (1. 2. stb.) kell, hogy legyen. A számozáshoz kapcsolható a versenyszervező által használt fantázia név is. (pl. 

01. Déli röpcsoport, 02 Északi röpcsoport, stb.) Ezen röpcsoportok nevében nem lehet OLIMPIA, vagy FCI kifejezés! 

 

2/2-2. Az FCI értékelési csoportok hivatalos versenyeredményei, a kiállítási és sportkategóriákban használhatók fel. Az 

FCI értékelési csoportokban a tenyésztői létszám minimum 20 fő lehet. Ezért 25 – 30 fős csoportok kialakítása javasolt.  

Ezen röpcsoportok elnevezése kizárólag és kötelezően a következő kell, hogy legyen: FCI 1. FCI 2. stb. 

E csoportok nevéhez semmiféle más név nem kapcsolható!  

Az így történő elnevezés szigorú betartása nagymértékben megkönnyíti az átláthatóságot és az ellenőrzést. 

 

Az FCI értékelési csoport kialakítását azoknak versenyszervezőknek javasoljuk, akik kis taglétszámuk miatt, vagy 

területi elhelyezkedésükből adódóan nem tudnak 6 érvényes, 40 főnél nagyobb röpcsoportot kialakítani.  

Fontos: Összesen 6 db. csoportja lehet minden versenyszervezőnek tetszőleges, vagy lehetőség szerinti bontásban. Pl. 4 

röpcsoport (40 fő felett) + 2 FCI értékelési csoport (20 fő felett), vagy 3 + 3, stb. 

 

  2/3. - A csoportok kialakítása csak szervezetek (egyesületek/ct.-k) összesorolásával megengedett. Természetes személy 

tagokból közvetlenül nem alakítható ki röpcsoport, csakis egyesületükön, civil társaságukon keresztül sorolhatók röp-, 

vagy értékelő csoportba. 

        2/3-1. - Kivételt képeznek azok a versenyszervezők, akik nem egyesületekből/ct.-kből állnak, hanem természetes 

személy tagokból. A tagok közvetlenül a szervezőnél történtek nyilvántartásba vételre és ez a szervezet alapszabályában 

rögzítve van, továbbá amely versenyszervező szervezet maximum 2 db. központi gyűjtőhelyen végzi a versenyre gyűjtést. 

        2/3-2. - Ez estben a természetes személy tagokból alakítható ki a röpcsoport, de a legnagyobb dúctáv különbség nem 

lehet nagyobb 70,00 km-nél. Kivételes esetben (pl. határon túli tag), előzetes bejelentéssel, indoklással mentesség 

kérhető. 

      2/3-3. – A természetes személyek összesorolása nem történhet oly módon, hogy a legrövidebb és leghosszabb dúctávú 

területek összesorolásra kerülnek a közbensők kihagyásával. Az átlagtól kirívóan eltérő („+”, vagy „-„) dúctávú tagok 

összesorolása tilos. 

  2/4. - A egyesületekből/CT-k-ből, kialakított röpcsoportokból, természetes személy tagok, az összetétel módosítása okán 

nem zárhatók ki, nem törölhetők a csoportból. A röp- és FCI értékelő csoportokat úgy kell összeállítani, hogy a 2/6. 

pontban előírtak maradéktalanul teljesüljenek. 



 

  2/5. - Minden röpcsoport kizárólag földrajzi elhelyezkedés alapján jelölhető ki. E szabály tekintetében nem csak a max. 

70.00 km-en belüli dúctáv a meghatározó, hanem az is, hogy az összesorolt szervezetek egymással ténylegesen 

szomszédos területen elhelyezkedő tenyésztőkből álljanak.  

Példa: Nem elfogadható az a röpcsoport kialakítás, ha 3 egyesület, 20 km-en belül lévő tagjai mellé negyedik 

szervezetként egy tőlük 40 km-re lévő egyesület tagjait sorolják be úgy, hogy közbenső távon lévő egyesületek, tagok 

kihagyásra kerülnek a csoportból. 

  2/6. - A dúctáv különbségek mértéke, a legrövidebb távú egyesület/ct. legrövidebb dúctávú tagjának és a leghosszabb 

távú összesorolt egyesület leghosszabb távú tagjának dúctávolságát tekintve maximum 70,00 km lehet.  

       2/6-1. A szervezők minden általuk röptetett irányból vizsgálni kötelesek az előző pontban rögzített táv-

különbségeket! Ez a versenyszervező földrajzi elhelyezkedéséből adódóan általában 2 irányvizsgálatot követel. Általában 

É és ÉNY, ill. NY és ÉNY-i irányt.  

       2/6-2. - Ha bármely irányból, bármely feleresztési helyről a dúctáv különbség meghaladja a 70 km-t, akkor 

kialakítás szabálytalannak minősül, a teljes röpcsoport további mérlegelés, javítási lehetőség nélkül törlésre kerül a 

szezon összes versenyútján! Fontos: Nem csak az adott verseny, hanem az érintett csoport minden eredménye. 

  2/7. - Ennek elkerülése végett: Az SVB. elkészít és kiad a szervezőknek egy egyszerűen használható, számoló-táblázatot, 

melyben fel kell tüntetni minden egyesület/ct/gyűjtőhely legrövidebb és leghosszabb dúctávú tagját. Ennek segítségével 

mind a röpcsoportok összeállítása, mind azok ellenőrzése lényegesen könnyebb lesz. 

      2/7-1. - A röpcsoportok összeállítását minden év március 15-ig le kell adni írásban az SVB. felé, a fent említett 

táblázattal együtt.. A leadott anyagot az SVB. ellenőrzi, amennyiben a szabályoknak megfelel, jóváhagyja. Az 

előírásokkal ellentétes csoportok nem aktiválhatók. Az SVB. állásfoglalása után egy alkalommal módosíthatnak a 

szervezők, de legkésőbb április 15-ig, illetve ha előbb rendeznek versenyt, akkor az első gyűjtés előtti napig. Ezen 

határidő után a besorolás nem módosítható! 

2/8. - Minden résztvevő egyesület/ct. több röpcsoportba sorolható be és a természetes személy tagjainak az ezekben elért 

eredményeit számolhatja, mind a csapatbajnokságokban, mind a champion bajnokságokban, mind az FCI hivatalos 

kiállítási és sport kategóriákban. A létrehozott röpcsopoprtok darabszáma jelen szabályzat 2/2. pontja szerint alakítható 

ki! 

2/9. - Az esélyegyenlőség miatt minden tenyésztőt azonos darabszámú röpcsoportba kell besorolni!  

2/10. –A természetes személy tag annál az egyesületnél/civil társaságnál kosarazhat, amelynél tagi jogviszonnyal 

rendelkezik. Amennyiben az egyesület/ct. nem képes megfelelni a gyűjtésre/bontásra előírt szabályoknak (pl. kis létszám 

miatt), úgy tagjainak eredményét annál a röpcsoportnál kell figyelembe venni, ahová a szezon előtt besorolásra kerültek 

és melynek valamelyik gyűjtőhelyén  ténylegesen kosaraztak a versenyekre. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a 

tag valamilyen eseti probléma –késés, műszaki hiba, stb.- miatt egy-egy alkalommal nem a számára kijelölt gyűjtőhelyen 

gyűjt! Eredménye ilyen esetben az eredeti besorolása szerinti röpcsoportban kerül figyelembe vételre. A visszaélések 

elkerülése végett ilyen esetekben az érintett tenyésztőket a dúcukhoz legközelebbi gyűjtőhelyre kell besorolni. 

Amennyiben ez nem lehetséges, úgy az SVB.-től kell előzetes hozzájárulást kérni az ettől eltérő besoroláshoz! Ennek 

hiányában az érintett tagok ilyen eredményei törlésre kerülnek.  

 

2/11. – Természetes személy tagokra, vagy egy-egy gyűjtőhelyre kialakított röpcsoportok kijelölése tilos! Amennyiben 

mégis megtörténik és az SVB. vizsgálata során adatokkal alátámasztva bizonyítani tudja ennek megvalósulását, az adott 

röpcsoport javítási és pótlási lehetőség nélkül azonnal törlésre kerül! 

 

A röpcsoportok kijelöléséért a versenyszervezők versenybizottságai a felelősek.  

A röpcsoport kijelöléseket a Sportszövetségi VB. ellenőrzi.   

 

3./ Versenykerületi, Tagszövetségi, versenyszervezői bajnokság: a Versenykerület, Tagszövetség, Versenyszervező 

szervezet tagjai, és galambjaik között;  

Versenykerületi, Tagszövetségi bajnokot minimum 70 versenyengedélyt váltott tag esetében ismer el a Sportszövetség, 

azon versenyek eredményéből számítva, melyek mindenben megfelelnek a hivatalos versenyek kritériumainak! 

 

4./ Zóna és régió versenyek: több (legalább kettő), azonos feleresztési helyről és időben versenyt rendező hivatalos 

versenyszervező szervezet tagjai illetve galambjai között.  

 

A hivatalos versenyszervezők egymás közti megállapodása alapján rendezett közös versenyein kívül, ebbe a kategóriába 

tartoznak az úgynevezett nyílt, vagy meghívásos versenyek, melyeknek kiírása, a verseny feltételei és díjazása a kiíró 

szervezet/szervezetek hatáskörébe tartozik. A versenyek csak abban az esetben hivatalosak és közölhetők a Sportszövetség 

eredményszámoló felületén (galambom.hu), amennyiben mindenben megfelelnek az OSVSZ. előírásainak. 

 

 4/1. – A hivatalos versenyszervezők, akikkel a Sportszövetség Elnöksége versenyszervezői megállapodást kötött, egymás 

közti megállapodás és a Sportszövetségi VB. felé történt előzetes bejelentés (minden év 04.15-ig) alapján tetszőleges 

számú versenyt rendezhetnek bármely távkategóriában. Versenyszervezői szintű hivatalos versenyek korlátlan számban 

összefésülhetők. A versenyek abban az esetben számítanak hivatalos versenynek és vehetők figyelembe akár nemzeti 



 

szintű, vagy FCI kategóriás értékelésben, ha verseny minden fázisában megfelelt a Sportszabályzatban rögzített 

hivatalos kritériumoknak! 

4/2. – Versenyszervező másik versenyszervező röpcsoportjával még előzetes megállapodás esetén sem rendezhet közös 

röpcsoporti versenyt! Ezek a listák mérlegelés nélkül törlésre kerülnek!  

4/3. – Két, vagy több versenyszervező röpcsoportjaiból még előzetes megállapodás esetén sem állítható közös röpcsoporti 

versenyt! Ezek a listák mérlegelés nélkül törlésre kerülnek!  

 

4/4. - A 4/2. és 4/3. hatálya alól kivételt képezhet az a Versenyszervező, aki speciális helyzetéből adódóan (pl. irreális 

nagyságú területi elhelyezkedés) az SVB-vel egyeztetve, annak javaslata alapján, az Elnökség előzetes jóváhagyásával, 

az Elnökség által tett besorolási javaslatot elfogadta. Így másik versenyszervező(k), területileg közvetlen szomszédos 

röpcsoportjával, előzetes megállapodás esetén, rendezhet közös régiós versenyt, ha a régiós eredmény megfelel a 

bajnokságok hivatalos eredményként való elismerése, versenykerületi-, (tagszövetségi) bajnokság versenyzői-, küldött 

galamblétszám, minimális feltételeinek !  

 

A zóna verseny táv-zónánként jelölhető ki.  

 

5./ Nemzeti Bajnokság: 

5/1. Magyar Nemzeti Csapatbajnokságok:  

- Rövidtávú, Középtávú, „Újházy Péter” Emlékverseny - Hosszútávú, Maraton, Fiatal, „Anker Alfonz” Bajnokság, 

Magyar Kupa „Deli Ferenc” Emlékbajnokság, 

5/2. Magyar Nemzeti ÁSZ galamb bajnokságok:  

- Rövidtávú, Középtávú, Hosszútávú, Maraton, Fiatal, „ÁSZ” kategóriákban és Magyarország Bajnok Galambja 

kategóriában 

5/3. Egyéb kategóriák, bajnokságok, versenyek:  

- „Bíró József” Emlékverseny, „Nyitray Ferenc” Emlékverseny – Élversenyzők Bajnoksága, ezen belül „Senior” és 

„Junior” kategória is. 

-  Magyar Nemzeti Maraton verseny(1 közös országos feleresztő hely, 6 zónás értékelés) 

 

6./  Nemzeti kiemelt versenyek: 

6/1. Szuper Kupa Bajnokság: 5 régióban: - Észak-Nyugat, Dél-Nyugat, Közép Mo., Észak-Kelet és Dél-Kelet - a 

régiókhoz tartozó versenyszervezők közös megállapodás alapján hosszútávú utakat rendeznek,  

A Szuper Kupa Bajnokság keretein belül kerül megrendezésre a:  

   6/1-1. -  Magyar Galambászok Hétvégéje (minden év július első hétvégéjén) 

   6/2-1. – Nemzeti gyűrűs és Derby gyűrűs galambok versenye a Versenyszervezők rendezésében. 

   6/2-2. – 1 éves galambok Nemzeti versenye: Nemzeti gyűrűs, Derby gyűrűs és kerületi gyűrűs galambok versenye a 

Szövetségi rendezésben, egy feleresztő helyről, 5 zónában. (részletek az adott évi aktuális kiírásban kerülnek 

közzétételre.) 

  6/2-3. – Nemzeti gyűrűs fiatal  galambok, pénzdíjas versenye a Versenyszervezők rendezésében,  

 

A részletes feltételek minden évben az Elnökség által január 30-ig kiadott, aktuális Nemzeti Bajnokság Kiírásában 

kerülnek kihirdetésre. 

 
A pontos zóna besorolások,  a versenyszervezők által leadott zóna és régió versenyeket tartalmazó programok, a közöttük 

létrejött együttműködési megállapodások leadása és felülvizsgálata után, de legkésőbb február 28-ig az SVB. által 

kerülnek kihirdetésre. 

 
A jelen sportszabályzati módosításokat a Sportszövetség Elnöksége 2023.01.27-én jóváhagyta, és közzétételét 

elrendelte. Jelen szabályzat 2023.01.27-én lép hatályba és minden korábbi Sportszabályzat érvényét veszti. 

 

 

Budapest, 2023.01.27. 
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