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A Magyar Postagalamb Sportszövetség 2023. évi Nemzeti Bajnokság kiírása és 
annak feltételei (a 2023.03.07-i elnökségi módosításokkal, kiegészítésekkel)

Szervezeti sajátosságainkat, nemzeti hagyományainkat megtartva kívánunk változatos és sokrétű 
értékeléseket, elismeréseket, eredményeket számolni. Kiemelten fontosnak tartjuk a minél 
nagyobb esélyegyenlőség elérését már a kiírások szintjén is. Lehetőségeinkhez mérten jelentős 
díjazással kívánjuk elismerni legjobb tenyésztőink és legjobb galambjaink kiemelkedő 
teljesítményét. Kérjük és bíztatjuk tagszervezetink vezetőit és tagjait a minél nagyobb létszámú 
részvételre. Hangsúlyozva az „Egységben az erő” elvét, bízunk mindannyiuk együttműködő 
hozzáállásában, az összefogás erejében! E kiírásban az előző évekhez képest több jelentős 
változás található. Szándékunk szerint egy olyan lehetőségeket kínálunk a Versenyszervezőknek 
és rajtuk keresztül a tagságnak, ahol mindenki megtalálja a számára megfelelő, izgalmas 
kihívásokat. Bízva a sportszerűség és a sportbarátság erejében kívánunk mindenkinek 
eredményes versenyzést 2023-ban!
                                        
                                              A Magyar Postagalamb Sportszövetség Elnöksége és Versenybizottsága

A MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁGBAN ELŐÍRT ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK:

A hivatalos versenyek elismerésének és azok Nemzeti Bajnokságban való felhasználásának 
alapfeltétele az Országos Sport és Versenyszabályzat (2023.01.27.) rendelkezéseinek, 
szabályainak maradéktalan betartása mind a versenyszervezők, mind pedig a résztvevő 
tenyésztők részéről.

- A Versenyprogramot a Versenyszervező adminisztrátorának fel kell töltenie a galambom.hu oldalra 03.15.-ig. 
Ez alapján hirdethetnek versenykerületi, egyéni és csapat eredményeket, szerepelhetnek az Országos 
évkönyvben. A versenykerületek, klubok által végrehajtott, és az SVB. által áprilisban elfogadott versenyekből 
számolva hirdeti a Magyar Postagalamb Sportszövetség a Magyar Nemzeti Bajnokságokat. 

-  A Nemzeti hosszú távú zóna és régióversenyek, feleresztési helyeit és az időpontjait a régiókba tartozó közös 
versenyeket rendező versenyszervezők, kerületek közös megegyezéssel választják ki, 2023.02.15-ig a 
Sportszövetség Versenybizottsága elé terjesztik jóváhagyásra. Az SVB. beterjesztett programoknál a 
Sportszabályzat előírásainak betartását vizsgálja és szabálykövető kiírás esetén jóváhagyja azt. Szervezők 
közötti viták, nézeteltérések esetén az SVB. segítséget nyújt a kompromisszumos megoldás kialakításában, de a 
szabályzattól eltérő tervezetet el nem fogadhat. 
- A Régiókban a legrövidebb dúctávnak is 500 km felettinek kell lennie. 
- Az új típusú Szuper Kupa kiírás miatt 2023-tól 7 régió kerül kialakításra. 
- A régiók kialakításának fő szempontjai:
  - az együtt versenyző szervezetek megállapodásai (útirány, közös feleresztő helyek, közös versenyzés), 
  - reális földrajzi elhelyezkedés az együtt versenyzők tekintetében, 
  - nagyságrendileg hasonló résztvevő létszámok.

Tervezett régió kialakítások földrajzi elhelyezkedés szerint: 

1. régió: Észak-Nyugat Magyarország, (11., 14., 31.)
2. régió: Észak Magyarország, (06., 07., 28.)
3. régió: Észak-Kelet Magyarország, (08., 10., 22., G23)
4. régió: Közép-Magyarország, (01., 02., 16., 17.)
5. régió: Közép-Dunántúl, (12., 13., 04.-Mezőf.) 
6. régió: Dél-Kelet Magyarország, (05., 15., 19., 30.) 
7. régió: Dél-Magyarország, (20., 04.-Felsőbácska) 

Régióértékeléshez a versenyzői létszám minimum 2 Versenyszervező 100 tenyésztő, 1500 galamb. 

Az Elnökség és az SVB. ajánlása a Nemzeti hosszútávú Régió versenyek feleresztési helyeinek: Prága, Liberec, 
Slany, Louny, Regensburg, Pilsen, Straubing, Döbeln, Aurach, Halle, Dessau, Grimma, Plattling, Vilshofen, 
Neumarkt, Cheb, Radeburg, Wittenberge, Magdeburg, Schwabach, Aschaffenburg, Lipcse - Taucha, Chomutov, 
Stendal. 
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MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG 2023.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK:
 - Minden tenyésztő korlátlan létszámú galambjával indulhat a versenyeken, (ahány galamb után a 

versenyszervezőnél a nevezési díjat megfizette.)
   - Egy tenyésztő csak egy versenyszervezőnél indíthat 1. számú csapatot, (amelynél 

versenyengedélyt váltott) a többi helyen csak más csapat jelölésű, vagy „0”-ás galambokkal 
versenyezhet kettős, vagy többes tagság esetén is! 

    - E szabály megszegése esetén, az OSVSZ. 5 §. 3. szerint az érintett tenyésztő a 2023. évi 
Nemzeti Bajnokság versenyiből kizárásra kerül! 

CSAPATBAJNOKSÁGOK: 
- 100 km feletti távolságokról a hivatalos versenyszervezők által rendezett versenyeken, minden résztvevő 
tenyésztő 1-es csapatának maximum 10 db. galambjából, utanként az első 3 galamb koefficiens 
összeadásával számolható. 

- Maraton bajnokságban a 750 km feletti távolságokról a hivatalos versenyszervezők által rendezett 
versenyeken, minden résztvevő tenyésztő 1-es csapatának maximum 5 db. galambjából, utanként az első 2 
galamb koefficiens összeadásával számolható.

  - A csapatbajnoki sorrend megállapítása: Minden rész-táv bajnokságban elsődlegesen az utankénti első 3 
csapatgalamb (maraton bajnokságban az első 2 csapatgalamb) által elért helyezések száma, majd az ezek 
alapján elért coefficiens. Az alacsonyabb össz. koefficienssel rendelkező csapat kerül előbbre.

    A Nemzeti Bajnokságok értékelése a Rövid, Közép, Hosszú és Fiatalok kategóriában a következő számítással 
történik koeff = elért helyezés x 1000

                         indított galamb létszám
  - A versenyek lehetnek országos, zóna, régió, versenykerületi, versenyszervezői, földrajzi alapon előre kijelölt 

versenyszervezői - röpcsoporti. 
    Röpcsoport kialakítások az Országos Sport és Versenyszabályzat melléklete I. fejezet 2./ pontja alapján 

lehetségesek. A tervezett kialakításokat március 15-ig be kell terjeszteni az SVB. felé és azok az SVB. 
jóváhagyása után lesznek hivatalosak.

- A díjlista terjedelme, az indult galambok 20 %-a.
Ugyan azon versenyek több kategóriába is jelölhetők (Táv átfedések rövid és középtávnál a 300 és 400 
km közötti távok, közép és hosszútávnál az 500 és 600 km közötti távok). 
A versenyszervezők által kijelölt utakat még a versenyszezon megkezdése előtt nyilvánosságra kell hozni a 
szaklapban és a Sportszövetség honlapján!

Meghiúsult (pl. időjárás, vagy szállító jármű meghibásodása miatt) verseny helyett - kategóriánként egy 
esetben - a még hátralévő utak közül jelölhető másik verseny, de a változtatást a meghiúsulástól számított 3 
(három) napon belül meg kell tenni.

MAGYARORSZÁG NEMZETI RÖVIDTÁVÚ CSAPAT BAJNOKSÁGA:
- 100 km-400 km között távolságokról rendezett versenyek.
- A Versenyszervező által előre kijelölt 5 versenyútból mindenkinek a 3 legjobb versenyút eredménye számít.

  - Minimum 40 versenyző és 800 galamb részvétele szükséges. 
- Díjazás: I. 100.000,- Ft, II. 70.000,- Ft, III. 50.000,- Ft. + 1.-5. serleg

MAGYARORSZÁG NEMZETI KÖZÉPTÁVÚ CSAPAT BAJNOKSÁGA:
- 300 km-600 km között távolságokról rendezett versenyek. 
- A Versenyszervező által előre kijelölt 5 versenyútból mindenkinek a 3 legjobb versenyút eredménye számít.

  - Minimum 40 versenyző és 800 galamb részvétele szükséges. 
  - Minimum 1 versenynek 400 km táv felettinek kell lenni. 

- Díjazás: I. 100.000,- Ft, II. 70.000,- Ft, III. 50.000,- Ft. + 1.-5. serleg

„ÚJHÁZY PÉTER EMLÉKVERSENY” MAGYARORSZÁG NEMZETI HOSSZÚTÁVÚ CSAPAT BAJNOKSÁGA:
  - 500-900 km közötti távolságokról rendezett versenyeken. 

- A Versenyszervező által előre kijelölt 4 versenyútból mindenkinek a 3 legjobb versenyút eredménye számít.
  - Minimum 40 versenyző és 500 galamb részvétele szükséges. 
  - Minimum 1 versenynek 600 km táv felettinek kell lenni. 

- Díjazás: I. 100.000,- Ft, II. 70.000,- Ft, III. 50.000,- Ft. + 1.-5. serleg
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MAGYARORSZÁG NEMZETI MARATON CSAPAT BAJNOKSÁGA:
  - 750 km feletti távolságokról rendezett versenyek. (Sportszövetségi, versenyszervezői, Maraton Klubok)

- Mindenkinek a két legjobb versenyút eredménye számít.
- Minimum 40 versenyző és 300 galamb részvétele szükséges. 
- Díjazás: I. 50.000,- Ft, II. 30.000,- Ft, III. 20.000,- Ft. + 1.-5. serleg
- Maraton versenyeken alkalmazott számítás: koefficiens =    (elért helyezés x 1000 )

                                                                       (indított létszám x dúc km)

„ANKER ALFONZ” BAJNOKSÁG:
Általános szabályok: 
  - 100 km feletti távolságokról, a versenyszervezők által rendezett versenyeken elért eredmények 
használhatóak fel. Az összehasonlítás a galambok által elért helyezések száma alapján történik, hivatalos 
nemzeti, zóna, régió, versenykerületi, földrajzi alapon előre kijelölt röpcsoporti listáról, a dúc 
bármely 5 galambjának 5-5 legjobb helyezése alapján! (Maximum 5x5=25 helyezés.) 20%-os listán szerzett 
koefficiens alapján. Csak az a verseny értékelhető ahol: 

- Rövid és középtávon minimum 40 versenyző és 800 galamb indult. 
- Hosszútávon minimum 40 versenyző és 500 galamb indult. 

  - Feltétel még, hogy minden galamb eredményében minimum 1 hosszú, 1 közép, 1 rövid útnak szerepelnie 
kell!

- Díjazás: I. 80.000,- Ft, II. 50.000,- Ft, III. 30.000,- Ft. + 1.-5. serleg

MAGYAR KUPA „DELI FERENC” EMLÉKBAJNOKSÁG:
 - 100 km feletti távolságokról rendezett hivatalos versenyeken, minden résztvevő tenyésztő 1-es csapatának  
maximum 10 db. galambjából, utanként az első 3 galamb koefficiens összeadásával számolható. 

   - 2 legjobb rövidtávú, 3 legjobb középtávú, 2 legjobb hosszútávú verseny eredményének figyelembe 
vételével. Minden verseny csak egy kategóriában számolható.

- Minimum 1 versenynek 600 km feletti távúnak kell lennie.
- További minimum 1 versenynek 400 km feletti távúnak kell lennie.
- Rövid és középtávon minimum 40 versenyző és 800 galamb részvétele szükséges. 
- Hosszútávon minimum 40 versenyző és 500 galamb részvétele szükséges. 
- Díjazás: I. 80.000,- Ft, II. 50.000,- Ft, III. 30.000,- Ft. + 1.-5. serleg

MAGYARORSZÁG NEMZETI FIATAL GALAMBOK CSAPAT BAJNOKSÁGA:
- 100 km feletti távolságokról rendezett versenyek.  
- Kizárólag az aktuális évi gyűrűvel gyűrűzött galambok részvételével, minden résztvevő tenyésztő 1-es számú 

csapatának max. 20 db. galambjából, utanként az első 6 galamb koefficiens eredményének összeadásával 
számolható. 

- A Versenyszervező által előre kijelölt 5 versenyútból mindenkinek a 3 legjobb versenyút eredménye számít.
- Minimum 40 versenyző és 600 galamb részvétele szükséges. 
- Díjazás: I. 50.000,- Ft, II. 30.000,- Ft, III. 20.000,- Ft. + 1.-5. serleg

„ÁSZ” ÉS „BAJNOK” GALAMB BAJNOKSÁGOK:  
  - 100 km feletti távolságokról a hivatalos versenyszervezők által rendezett versenyeken a címet bármely 

csapatos, vagy „0” kódon versenyző galamb elnyerheti.
  - Az „ÁSZ” sorrend megállapítása: Minden rész-táv bajnokságban elsődlegesen a galamb által, az elért 

helyezések száma, majd az ezek alapján elért coefficiens. Az alacsonyabb össz. koefficienssel rendelkező 
galamb kerül előbbre.

- Nemenként (hím és tojó) külön értékelve.
   - A versenyek lehetnek országos, zóna, régió, versenykerületi, versenyszervezői, földrajzi alapon előre kijelölt 

röpcsoporti.
    Röpcsoport kialakítások az Országos Sport és Versenyszabályzat melléklete I. fejezet 2./ pontja alapján 

lehetségesek.
  - A díjlista terjedelme, az indult galambok 20 %-a.

MAGYARORSZÁG NEMZETI RÖVIDTÁVÚ ÁSZ GALAMBJA BAJNOKSÁG:
- 100 km-400 km között távolságokról rendezett versenyek.
- A cím elérésének feltétele minimum 5 db. elért helyezés a versenyszervező által a Rövidtávú NB.-ba kijelölt 
verseny utakból.

- Minimum 1 versenynek 300 km feletti távúnak kell lennie.



4

- Minimum 40 versenyző és 800 galamb részvétele szükséges. 
- Díjazás: nemenként I. 20.000,- Ft, II. 15.000,- Ft, III. 10.000,- Ft.

MAGYARORSZÁG NEMZETI KÖZÉPTÁVÚ ÁSZ GALAMBJA BAJNOKSÁG:
- 300 km-600 km között távolságokról rendezett versenyek.
- A cím elérésének feltétele minimum 5 db. elért helyezés a versenyszervező által a Középtávú NB.-ba kijelölt 
verseny utakból.

- Minimum 1 versenynek 400 km feletti távúnak kell lennie.
- Minimum 40 versenyző és 800 galamb részvétele szükséges. 
- Díjazás: nemenként I. 20.000,- Ft, II. 15.000,- Ft, III. 10.000,- Ft.

MAGYARORSZÁG NEMZETI HOSSZÚTÁVÚ ÁSZ GALAMBJA BAJNOKSÁG:
  - 500-900 km közötti távolságokról rendezett versenyeken. 

- A cím elérésének feltétele minimum 4 db. elért helyezés a versenyszervező által a Hosszútávú NB.-ba kijelölt 
verseny utakból.

- Minimum 1 versenynek 600 km feletti távúnak kell lennie.
- Minimum 40 versenyző és 500 galamb részvétele szükséges. 
- Díjazás: nemenként I. 20.000,- Ft, II. 15.000,- Ft, III. 10.000,- Ft.

MAGYARORSZÁG NEMZETI MARATON ÁSZ GALAMBJA BAJNOKSÁG:
  - 750 km feletti távolságokról rendezett versenyek. 

- A cím elérésének feltétele minimum 3 db. elért helyezés (a 3 legjobb helyezés)
- Minimum 40 versenyző és 300 galamb részvétele szükséges. 
- Díjazás: nemenként I. 15.000,- Ft, II. 10.000,- Ft, III. 8.000,- Ft.
- Maraton versenyeken alkalmazott számítás: koefficiens =   (elért helyezés x 1000 )

                                                                        (indított létszám x dúc km)

MAGYARORSZÁG NEMZETI FIATAL ÁSZ GALAMBJA BAJNOKSÁG:
   - 100 km feletti távolságokról rendezett versenyek. 
   - 2023. évi gyűrűvel gyűrűzött galambok részvételével, 

- A cím elérésének feltétele minimum 4 db. elért helyezés a versenyszervező által a Fiatal NB.-ba kijelölt 
verseny utakból.

- Minimum 40 versenyző és 600 galamb részvétele szükséges. 
- Díjazás: I. 10.000,- Ft, II. 8.000,- Ft, III. 5.000,- Ft.

MAGYARORSZÁG BAJNOK GALAMBJAI:
  - Országos elismerés az összességében a legjobb 9 helyezést elért galamboknak.
  - 100 km feletti távolságokról rendezett versenyek.
  - Minimális résztvevői létszám a táv kategóriáknál meghatározottak szerint.
  - Minimum 3500 díj-kilométer a 9 helyezés (3 rövid, 3 közép és a 3 hosszútávon) alapján.
  - A sorrend koefficienssel számolva (egy verseny csak egy kategóriában számolható).
  - Díjazás: nemenként I. 30.000,- Ft, II. 20.000,- Ft, III. 15.000,- Ft.

SZUPER KUPA BAJNOKSÁG:

Magyar Postagalamb Sportszövetség 2023. évtől az eddigiektől eltérően a „Szuper Kupa” 
bajnokságot versenysorozatként írja ki az alábbiak szerint:

Értékelés 7 régióban: 
- a régiókhoz tartozó versenyszervezők közös megállapodás alapján hosszútávú utakat rendeznek, 
- lehetőleg legalább 4 utat. 
- ebből 3 verseny eredménye számít a Szuper Kupa Bajnokságba, 
- legalább 1 út minimum 600 km kell, hogy legyen a legrövidebb dúctávú résztvevőnek is. 
- legalább 2 versenyszervező, minimum 100 versenyző tagjának kell részt vennie a versenyen.
- a minimális induló galamb létszám 1500 db.
- a csapat eredmény 10/3, dúctávos koefficienssel. 
- a NEMZETI SZUPER KUPA csapat-értékelése (eltérően a hosszútávú Nemzeti Bajnokságtól) kizárólag a régió 

listákon elért eredmények alapján történik.
- Kerületi, vagy röpcsoporti eredmény itt nem vehető figyelembe. Minden résztvevő a saját régió eredményét 

viszi az országos értékelésbe.
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A Szuper Kupa Verseny-sorozat utankénti díjazása a résztvevő szervezetek hatáskörébe tartozik.
A NEMZETI SZUPER KUPA csapat-értékelés országos szintű összdíjazását a Magyar Postagalamb 
Sportszövetség biztosítja. A díjazás kizárólag a régió listákon elért eredmények alapján országos összesítésben 
történik.
Díjazás: I. 80.000,- Ft, II. 70.000,- Ft, III. 60.000,- Ft. IV. 50.000,- Ft V. 40.000,- Ft VI.- X-ig 20.000,- Ft 
+ 1.-5. serleg.
Amennyiben valamely régióból nem kerül tenyésztő az országos első 10 helyezett közé, úgy azon régió(k) 
csapat első helyezettjei 30.000,- Ft + serlegdíjazásban részesülnek.

MAGYAR GALAMBÁSZOK HÉTVÉGÉJE:

A Magyar Postagalamb Sportszövetség július 01-én - kiemelt nemzeti versenyeket rendez az 
Ország minden, 2023. évre versenyengedélyt váltott postagalambászának, aki a kiírás egyéb 
feltételeinek is megfelel.

E napon kerülnek megrendezésre az alábbi kiemelt versenyek:

– „Komlódy Ferenc Emlékverseny” 
– Nemzeti gyűrűs és „Kállay Ferenc Emlékverseny” - Derby gyűrűs galambok versenye: Minden 

Szuper Kupa régió e napon rendezett, minimum 600 km távolságú versenye. (min. 600 km a legrövidebb 
dúctávú tag.) Versenyszervezők rendezésében.

– Az 1 éves galambok Nemzeti Versenye, (ezen belül a Nemzeti gyűrűs és Derby gyűrűs galambok 
versenye): 1 közös feleresztő helyről (Liberec), 4 zónában értékelve, a Sportszövetség rendezésében.

Komlódy Ferenc Emlékverseny 

Feleresztési helyek: A versenyszervezők előzetes megállapodása és a Sportszövetség 
Elnökségének jóváhagyása szerint.

Értékelés a SZUPER KUPA BAJNOKSÁGGAL azonos 7 db. régióban, csak egyéni értékelésben.
Összdíjazás egyéni versenyekre: 1.400.000,- Ft. A díjalapból minden zóna, a zónában résztvevő  
GALAMBOK számának %-os arányában részesül.
Díjazás: 
- Komlódy Ferenc Emlékverseny egyéni pénzdíjazás: minden régió díjalapból: I. 20%, II. 16%, III. 13%, 
IV. 11%, V. 10% VI. 8%, VII. 7%, VIII. 6%, IX. 5%, X. 4%. + 1.-3. serleg

Derby versenyek: Kállay Ferenc Derby verseny 2023 
A Magyar Galambászok Hétvégéjén - 2023.07.01.- rendezett 600 km feletti távú versenyek, az előzetes kiírás 
szerint. Derby gyűrűs galambok egyéni nemzeti versenyét hirdetjük meg a Galambászok hétvégéjén a 
zónánkénti egyéni listák alapján, az összes 1 éves, vagy annál idősebb Derby gyűrűs galambnak. 
Csak egyéni pénzdíjazás az alábbiak szerint:
Az adott zónában résztvevő versenyszervezetek tagjai által 2023. évre vásárolt összes (előrendelt és pót) Derby 
gyűrű számának arányában kerül megállapításra a zóna díjalapja.
A díjazás mértéke: 2500 induló galamblétszám felett 1.-15. helyig. 
1500 és 2500 induló létszám között 1.-10. helyig.
5000,- Ft-nál kisebb összegű díj nem lehet.

Nemzeti gyűrűs galambok Pénzdíjas versenye 2023 
A Magyar Galambászok Hétvégéjén - 2023.07.01.- rendezett 600 km feletti távú versenyek, az előzetes kiírás 
szerint. Az összes 1 éves, vagy annál idősebb Olimpiai és Nemzeti színű gyűrűs galamb számára kerül kiírásra. A 
galambot csak a gyűrűkártya szerinti tulajdonosa versenyeztetheti, csak ő nyerheti a díjakat. 
Csak egyéni pénzdíjazás az alábbiak szerint:
Az adott zónában résztvevő versenyszervezetek tagjai által 2023. évre vásárolt összes (előrendelt és pót) 
Nemzeti színű gyűrű számának arányában kerül megállapításra a zóna díjalapja.
A díjazás mértéke: 2500 induló galamblétszám felett 1.-10. helyig. 18-16-14-12-10-8-7-6-5-4 %.
1500 és 2500 induló létszám között 1.-5. helyig. 25-22-20-18-15 %
5000,- Ft-nál kisebb összegű díj nem lehet.
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Egyéves galambok Nemzeti Versenye 2023 (Liberec 2023. 07. 01.) 
- A versenyen kizárólag 2023-ra versenyengedélyt váltott tenyésztők szabályosan alapnevezett 2022. évi 
lábgyűrűs galambokkal vehetnek részt.
- Bármilyen hivatalos FCI gyűrűvel gyűrűzött 1 éves (2022. évi gyűrűs) galamb nevezhető a versenyre. 
- A Nemzeti- és Derby gyűrűs galambok külön – külön díjalapért versenyeznek, melynek mértéke az adott 
zónában résztvevő versenyszervezet tagjai által 2023. évre vásárolt összes (előrendelt és pót) Nemzeti, ill. 
Derby gyűrű számának arányában kerül megállapításra. A zóna km határok miatt előfordulhat, hogy egy – egy 
versenyszervező tagjai két, vagy akár három zónába kerülnek. Ez esetekben a vásárolt gyűrűk és az abból 
számított díjalap az indított galambok arányában kerül szétosztásra a zónák között. Csak egyéni díjazás az „N” 
és a”D” gyűrűs galambok külön – külön díjalapjából az alábbiak szerint: 1.-5. helyig. 24-18-14-11-8 %, 6-10. 
helyig. 5-5%  
5000,- Ft-nál kisebb összegű díj nem lehet. 

- Az 1 évesek összlistás versenyén a befolyt nevezési díjakból, a költségek levonása után fennmaradó összeget 
ugyancsak díjazásra fordítjuk, melyből bármely típusú gyűrűvel gyűrűzött galamb részesülhet. Ezen díjlap 
felosztása a zónák között, a zónákban a versenyre benevezett galambok számának arányában történik. 
-  Egyéni verseny pénzdíjazás a Nemzeti gyűrűs, Derby és összlistás versenyen: zónánként az I.-X. galamb.
-  Csapatverseny pénzdíjazás az összlistás versenyen: zónánként I.-V. csapat.
5000,- Ft-nál kisebb összegű díj nem lehet. 

Egy tenyésztő 1 db. csapattal vehet részt a versenyen (versenyjegyzőkönyv első 6 helyére írt galamb), a többi 
galamb egyéni induló. 
Egy csapat 6 galamb, melyekből az első 3 coefficiens eredményének összessége rangsorol. 
- A csapatokba bármilyen gyűrűvel rendelkező galamb nevezhető. (kerületi, derby, maraton, nemzeti, honosított 
külföldi) 
- Nevezési díj 750 Ft/galamb. (4500,- Ft / 6 db-os csapat)
- A galambok versenyre szállítása központi, Sportszövetségi szervezéssel.

Csapat és az egyéni díjak a zóna díjalapok 50 - 50%-a a küldött létszám alapján zónánként a következő 
arányban: 1.-3. helyig. 25-20-15%, 4.-10. helyig 5,7-5,7 %. 

Zóna beosztás:
1. Zóna 460 km-ig 
2. Zóna 530 km-ig 
3. Zóna 600 km-ig 
4. Zóna 600 km felett 

Nemzeti gyűrűs FIATAL galambok Pénzdíjas versenye 2023 
Valamennyi versenyszervező előre kijelölt fiatal versenyén a Nemzeti színű gyűrűs fiatal galambok számára 
kerül kiírásra. A verseny távja lehetőleg 300 km felett legyen. Amennyiben ez nem valósul meg, úgy a 
versenyszervező utolsó érvényes, hivatalos fiatal versenye kerül értékelésre. Valamennyi indulóból számított, 20 
%-os listán helyezést elért nemzeti színű gyűrűs galambok kerülnek besorolásra.
Díjazás: csak egyéni díjazás, az első 10 helyezett „N” gyűrűs galamb pénzdíjazása. A díjalap az adott 
versenyszervező által 2023. évre megvásárolt „N” gyűrűk száma alapján kerül megállapításra. (Felosztás 
előzetesen %-ban.) Ha nincs 10 db. „N” gyűrűs galamb a listán, abban az esetben a teljes díjalap a listán 
szereplők között kerül felosztásra. 5000,- Ft-nál kisebb összegű díj nem lehet.
A galambot csak a gyűrűkártya szerinti tulajdonosa versenyeztetheti, csak ő nyerheti a díjakat. 

Magyar Nemzeti MARATON Verseny 2023 (Rostock 2023. 07. 22.) 
- A Rostock-ból 2023.07.22-én megrendezendő Nemzeti Maraton versenyen, alanyi jogon minden olyan tagunk, 
aki 2023. évre versenyengedélyt váltott és szabályosan alap-nevezte galambjait, 1 db. galambbal, költség 
megfizetése nélkül részt vehet. Aki több galambot küld, annak is 1 galamb ingyenes! A szállítás központi 
szervezésű. A részvétel feltétele, hogy a küldeni szándékozó tenyésztők saját versenyszervezőjüknél (kerület) 
legkésőbb 2023.07.10-ig bejelentsék az általuk küldendő darabszámot. Ennek hiányában a versenyen nem 
tudnak részt venni!
- A versenyen kizárólag 2023-ra versenyengedélyt váltott tenyésztők szabályosan alapnevezett galambokkal 
vehetnek részt.
- Bármilyen hivatalos FCI gyűrűvel gyűrűzött galamb nevezhető a versenyre. (kivéve 2023-as évjárat)
- Minden tenyésztő tetszőleges számú galambbal vehet részt a versenyen, azonban a csapatversenyben 1 db. 
csapattal kerül értékelésre (versenyjegyzőkönyv első 6 helyére írt galamb), a többi galamb egyéni induló. 
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- Egy csapat 6 galamb, melyekből az első 3 pontszámának összessége rangsorol. 
- A zóna lista pontosztása 100 pontról indul.
- Értékelés 6 db. zónában (753-1068 km között, zónánként 52 km átrepülés).
- Nemzeti össz. csapatértékelés a saját zónákból hozott pontok alapján történik
- Díjazás zónánként egyéni és csapat 1-3. Nemzet össz. csapatdíjazás 1-3.
- Nevezési díj a második galambtól 1000 Ft/galamb. (5000,- Ft / 6 db-os csapat)
- A galambok versenyre szállítása központi, Sportszövetségi és Maraton klubok szervezésében.

Bíró József Emlékverseny 
2023-ban minden régió leghosszabb távú Szuper Kupa versenyének egyéni első helyezettjei számára kerül 
kiadásra. Két azonos távú verseny esetén az időrendben későbbi verseny a díjazott. Díjazás: serleg 

Nyitrai Ferenc Emlékverseny: Élversenyzők Bajnoksága 2023. 
A Nemzeti Csapat Bajnokság 3 értékelési formájában (Rövid, Közép és Hosszú-táv) az Országos listán elért 
helyezési számok összeadása utáni összesített Nemzeti sorrend alapján kerül kiosztásra. 
Díjazás: 
Nemzet Élversenyzője: 
1. hely  Serleg 15.000.- értékben
2. hely  Serleg 12.000.- 
3. hely  Serleg 10 000.- 

A Nemzet Junior Élversenyzője. (Junior korú, aki 2002.01.01. és 2012.12.31. között született)
1. hely Serleg 10 000.- értékben

Nemzet Senior Élversenyzője: (Senior korú, aki 1952-ben, vagy korábban született)
1. hely Serleg 10 000.- értékben

Díj átadása az Országos díjkiosztón. 

Budapest, 2023.01.27.

Magyar Postagalamb Sportszövetség Elnöksége 


