Sportszövetségi Bíráló Bizottsági és Kiállítási
szabályzat 2021
I. Általános rész
1. Kiállítást rendezhet egyesület, civil társaság, klub (akár több versenyszervező összefogásával), tagszövetség, versenykerület,
mint versenyszervező és a Magyar Postagalamb Sportszövetség.
2. A kiállítás lehet FCI (Féderation Colombophile Internationale Nemzetközi Postagalamb Sportszövetség) előírás szerinti vagy
bemutató jellegű. A rendező szerv szerint egyesületi, civil társasági, klub, versenyszervezői, vagy Sportszövetségi.
3. Az FCI szabályzata szerint a mindenkori előírások pontos betartásával lehet megrendezni.
Ennek alapján három kategóriában állíthatják ki galambjaikat: Standardkategória, Sportkategória és Életteljesítmény.
4. Mind az alacsonyabb szintű, mind a szövetségi kiállításon a rendező szerv - a kiállítás látványosabbá tétele érdekében - a saját
maga által megállapított szabályok szerint, kiegészítő kategóriákat is beiktathatnak. Ilyen például: a fiatal standard kategória,
törzs kategória, életteljesítmény kategória, az év galambja, az év legjobb éves kategória, díszgalambok kiállítása stb.
5. Az FCI kétévenként olimpiát rendez, amelyen a tagországok legjobb illetve legeredményesebb galambjai vesznek részt. Az
Olimpia évei között Európa vagy Nemzetközi kiállítást rendez. Az olimpiára küldendő galamboknak előzetesen az országos
kiállításon részt kell venni, és az itt legeredményesebben szereplő galambokból válogatják ki az olimpiára és a nemzetközi
kiállításra küldendő csapatot.
Olimpiára olyan galamb nem küldhető, mely országos kiállításon nem szerepelt. Nemzetközi kiállításon Magyarországot,
magyar lábgyűrűs galamb képviselheti, valamint olyan külföldi lábgyűrűs postagalamb amelyik a honosítási előírásoknak eleget
tett.

II. A kiállítás rendezése
1. Az egyesületi, civil társasági, tagszövetségi, versenykerületi, kiállítások rendezésére - a Sportszövetségi minta alapján – a
szervezetek vezetőségei megalakítják a helyi rendezőbizottságot, melynek feladata a helyi kiállítás megrendezése.
2. A Sportszövetségi országos kiállítás rendező bizottsága a mindenkori Sportszövetségi Bíráló Bizottság. Felelős főrendező a
Sportszövetségi Bíráló Bizottság elnöke. Az elnököt munkájában segíti és felügyeli a Sportszövetség elnöke és alelnöke.
3. A Sportszövetségi Bíráló Bizottság elnökének feladata:
a, Biztosítja a kiállítási helyiséget (a Sportszövetségi elnökkel közösen szerződést kötnek a helyiség használatára).
A Szaklapban közzé teszi az FCI aktuális kiállítási feltételeit olyan időpontban, hogy annak alapján a versenyszervezők a saját
kiállításaikat megrendezhessék.
b, Összehívja a Tagszövetségi, versenyszervezői Bíráló Bizottsági tagokat és mindenkinek meghatározza a feladatát a galambok
benevezésétől a kiadásig.
c, A kiállítási hely tagszövetségi, versenykerületi, egyesületi, civil társasági vezetőjét felkeresi és összeállítanak egy rendező
csapatot, amely a lebonyolítást segíti (ketrec felállítása, etetés, itatás, takarítás stb.)
d, Összeállítja a bíráló csoportot és részükre a meghívót időben kiküldi.
e, a látogatók beléptetéséről gondoskodik. Jegy és pénztárosok biztosítása.
f, A kiállítás győztesei részére a díjakat megrendeli és kiosztja.
4. Összeállítja az olimpiai, Európa kupán résztvevő csapatot és a galambok tulajdonosait a kiküldésről és visszaszállításáról
időben értesíti.
5. A külföldi és belföldi vendégek meghívása, fogadása és azoknak megfelelő program összeállítása rendezői feladat.

III. A Sportszövetségi Kiállítás feltételei
1. Az Országos Kiállításra mindenkor a Sportszövetség által rendszeresített felületen (galambom.hu, vagy a mindenkori aktuális
eredményfeldolgozó felületén), elektronikus úton nevezhetnek a versenyszervezők.
2. A versenyszervezők nevezhetnek: standard hím és tojó kategóriában, továbbá sport A, B, C, D, E, F, G, H, I, és Életteljesítmény
kategóriákban.
Egyéb bemutató kategóriákat minden évben a Sportszövetségi Bíráló Bizottság írja ki (pl. fiatal standard kategória).
3. Minden versenyszervező 5-5 felnőtt standard hím és tojó galambot, valamint 3-3 db fiatal standard hím és fiatal standard tojó
galambot nevezhet a kiállításra. A Sportszövetség önállóan dönt a további kategóriákba nevezhető létszámról.
4. A mindenkori eredményszámoló program felületén nyilvántartott kategória helyezései alapján nevezhetők a galambok. Egy
galamb több is kategóriába nevezhető.

Abban az esetben, ha egy galamb több kategóriában is olyan eredményt ér el, mellyel kvalifikálja magát nemzetközi kiállításra,
olimpiára a SBB tesz javaslatot arra, hogy mely kategóriába kerüljön benevezésre a nemzetközi megmérettetésen. A SBB.
javaslatát a galamb tulajdonosával egyeztetni kell és a tulajdonos döntése szerint kell a galambot benevezni.
5. Kiállításra csak érvényes lábgyűrűvel ellátott, és versenyengedéllyel rendelkező kiállító tulajdonát képező galambot lehet
nevezni, ha az előzetesen a versenyszervezői kiállításon vagy válogatón eredményesen szerepelt.
6. A kiállításokon csak azok a galambok vehetnek részt, amelyek versenyeredményeit:
- A Sportszövetség részére előre bejelentett feleresztési helyekről 20%-os díjlistán érték el.
- A Sportszövetség részére előre bejelentett, engedélyezett versenyszervezők hivatalos versenyén (közös listák) érték el.
- Megnevezett és engedélyezett bajnoksági formák, rövid-, közép-, hosszú táv, maraton, és fiatalok bajnoksága kategóriákban
szerepeltek.
- Ezek az eredmények a Sportszövetség galambom.hu, vagy a mindenkori aktuális eredményfeldolgozó felületén megtalálhatók.
Standard bírálat:
a, A rendezőknek ügyelni kell arra, hogy a bírálat megkezdése előtt a bírálót senki ne tájékoztassa a galamb tulajdoni viszonyáról
b, A névgyűrűt el kell takarni egy erre a célra gyártott takarógyűrűvel. Azokat a galambokat, amelyek a versenyszervezői gyűrűn,
derby, maraton, pannon maraton és olimpiai gyűrűn kívül más ismertető jelet hordanak, a bírálatból ki kell zárni.
c, Országos Kiállításon csak országos bírálói minősítéssel rendelkező bíráló bírálhat.
d, Csak a jelenleg érvényben lévő standard leírást tartalmazó ketreckártyákat és lapokat lehet használni.
e, A kiállított galambok nemenkénti sorba rendezéséért a bíráló bizottság vezetője a felelős. A bírálók a rendezők által megadott
neműként értékeli a galambot.
f, Csak olyan standard galamb bírálható, amely a kiállítást közvetlenül megelőző versenyszezonban az előírt díjkilométernek
legalább 30%-át teljesítette.
g, Minden előírt teljesítménynek, nemzetközi kiállításon is, a kiállító dúcában elért teljesítménynek kell lennie.
h, Sportszövetségi Országos Kiállításon a saját galambok bírálatát tartalék bírálóval kell elvégeztetni.
j, Egy tagszövetségből lehetőleg nemenként csak egy bíráló bírálhat.
A Sportszövetségi Bíráló Bizottság minden évben az FCI aktuális előírás változtatásokat a Szaklapon keresztül közzéteszi.
k, a Bírálóknak a bírálat előtt szakmai eligazítást kell tartani.
i, a bírálat történhet hagyományos papír alapon, de elektronikus úton is.

IV. A bírálók szervezete
1./ Sportszövetségi Bíráló Bizottság (továbbá SBB).
A SBB elnökét a Sportszövetség vezetőségválasztó közgyűlése – többségi szavazat alapján – választja meg.
Tagjait az elnök javaslata alapján a Sportszövetség Elnöksége választja.
Az elnök a Sportszövetség Elnökségének tagja.
A SBB feladata:
- a vizsgázott bírálók központi nyilvántartása végzettség és lakcím szerint.
- bírálati képzés szervezése, új tanfolyamok indítása és ezekre előadók biztosítása, valamint a vizsgák megszervezése.
- Az FCI bírálatra vonatkozó módosító határozatainak figyelmemmel kisérése, és a bírálókkal történő ismertetése.
- két évenként továbbképzést tart valamennyi bíráló részére. Jól képzett előadókat biztosít az előadások tartására.
- A Bizottsági tagok között földrajzi, területi alapon felosztja a versenyszervező szervezeteket. Ők segítik a területen működő
szervezetek munkáját a kiállítások szervezése és rendezése terén, valamint a bírálatok zökkenőmentes lebonyolításában.
- Szervezi és megrendezi az Sportszövetségi Országos Kiállítást.
- Gondoskodik a kétévente megrendezésre kerülő postagalamb olimpiára és nemzetközi kiállításra küldött magyar galambok
összegyűjtéséről, kiszállításáról, majd hazaszállításáról. A galambok átvétele, majd kiadása a Sportszövetség székházában
történik.
- A kiállítási tárgyak – ketrecek és tartozékai – tárolásáról, karbantartásáról és esetenkénti fejújításáról – gondoskodik.
2./ Sportszövetségi Bíráló Bizottság:
- Tagja lehet minden olyan postagalamb tenyésztő, aki a Magyar Postagalamb Sportszövetség valamely versenyszervezőjének,
tagegyesületének, civil társaságának tagja és bíráló vizsgát tesz. Ehhez egy tanfolyamot kell elvégeznie, ahol a bírálattal
kapcsolatos elméleti és gyakorlati anyagot el kell sajátítania, és erről eredményes vizsgát kell tennie.
- Bírálói tanfolyamokat általában versenyszervezők szerveznek /esetenként két, vagy több versenyszervező együttesen/.
Követelmény, hogy a résztvevő létszám legalább 15 fő legyen.

A tanfolyamon részt vehet a jelölt ha:
- sporttevékenységben fedhetetlen
- a 18. életévét már betöltötte
A tanfolyam vezetőjét és az előadókat a SBB elnöke nevezi ki.
A jelöltek a tanfolyam vezetőjétől a tananyagot megkapják, melyből az elméleti részt elsajátítják.
A gyakorlati részt az előadások alkalmával, gyakorlati foglalkozások keretén belül sajátítják el.
Vizsgát bizottság előtt kel letenni, melyet a SBB elnöke jelöl ki.
A vizsga eredményéről a vizsgáztatást végző bizottság a SBB elnökét tájékoztatja.
A vizsga alapján:
a./ egyesületi, civil társasági szintű
b./ versenyszervezői szintű
c./ országos szintű bíráló minősítés adható.
A vizsgabizottság döntése ellen fellebbezésnek nincsen helye.
A vizsgázó sikeres vizsga esetén bírálói igazolványt kap, és automatikusan felveszik a Sportszövetségi Bíráló Bizottságba.
A Sportszövetségi Bíráló Bizottságból a bíráló kizárható ha:
- a sportszövetségi tagságát valamilyen okból elveszítette,
- az érvényben lévő bírálati irányzatot nem alkalmazza,
- a számára előírt továbbképzésen nem vesz részt,
- postagalambászként súlyos sportetikai vétséget követ el.
Ezen szabályzat 2021. 01.19. napján lép érvénybe, és minden korábbi szabályzat érvényét veszti.
Budapest, 2021.01.19.
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