
2018 évi. ÁLTALÁNOS RENDEZŐELVEK 

A Tagszövetség versenykiírása igazodik a Magyar Postagalamb Sportszövetség 2018. évi Nemzeti 

Bajnokság versenykiírásához, annak feltételrendszeréhez.  

Az előző évvel megegyezően minden tenyésztő maximum 1 db 10-es csapattal indulhat bármely 

versenyen, a bajnokságban az idős galambok versenyein. A többi küldött galamb csapaton kívüli, 

egyéni induló, 0-ás csapatkóddal jelölve.  

Minden bajnokságban a csapat által utanként szerzett pontok összegződnek. A csapatversenyek 10 /5 

befutóval kerülnek értékelésre. 

A Tagszövetség versenyein azonban a „Dúcbajnokság” lehetőséget teremt arra, hogy minden 

elküldött galamb együttes eredménye alapján lehessen rangsorolni az egyes dúcok eredményességét.  

 

A 2018. Évi verseny értékelése és díjazása 

2018-ban az egyéni versenyek illetve a rövid, közép, hosszú és sprinttávú csapatbajnokságok illetve 

a rövid, közép és hosszútávú sampion galambok díjazása az Északi és Déli versenykerület szintjén 

lesz díjazva.  

Tagszövetség versenykerületei  

Északi versenykerület: Z-05. Ózd, Z-21. Kazincbarcika, Z-36 Sajószentpéter, Z-09 Sajószentpéter, Z-

10 Edelény  

Déli versenykerület: Z-01. Miskolc, Z-14. Kistokaj-Szirma, Z-25. Felsőzsolca, Z- 26. Szikszó, 

Versenykerületek díjazása 

Egyéni versenyek: 

1-16 verseny utak eredményei alapján értékelt egyéni versenyek.  

Az 1-3. helyezettek tárgyjutalomban, az 1-3. helyezettek oklevélben részesülnek.  

Rövidtávú csapatverseny: 

Nitra I, Trnava, Hustopece, Velká Bites I. feleresztési helyekről megrendezett versenyek eredménye 

alapján 10/5-ös befutóval értékelt csapatverseny.  

Azonos pontszám esetén a magasabb helyezési szám adja a rangsort Az 1-3. helyezettek 

tárgyjutalomban és oklevélben részesülnek.  

Középtávú csapatverseny:  

Velká Bites II,III,IV és Cihovice, feleresztési helyekről megrendezett versenyek eredmény alapján 

10/5-ös befutóval értékelt csapatverseny.  

Azonos pontszám esetén a magasabb helyezési szám adja a rangsort. Az 1-3. helyezettek 

tárgyjutalomban és oklevélben részesülnek.  



Hosszútávú csapatverseny: 

 Plzen I,II, Cheb és Melnik feleresztési helyekről megrendezett versenyek eredménye alapján 10/5-ös 

befutóval értékelt csapatverseny.  

Azonos pontszám esetén a magasabb helyezési szám adja a rangsort. Az 1-3. helyezettek 

tárgyjutalomban és oklevélben részesülnek.  

Sprint bajnokság: 

Trnava I. Mosonmagyaróvár I,II,III, feleresztési helyekről megrendezett versenyek eredménye alapján 

10/5-ös befutóval értékelt csapatverseny.  

Azonos pontszám esetén a magasabb helyezési szám adja a rangsort. Az 1-3. helyezettek 

tárgyjutalomban és oklevélben és részesülnek  

Fiatalok csapatbajnoksága 

2018-ban a közgyűlés által meghatározott versenyek eredménye alapján 20/6-os befutóval értékelt 

csapatverseny.  

Azonos pontszám esetén a magasabb helyezési szám adja a rangsort Az 1-3. helyezettek 

tárgyjutalomban és oklevélben részesülnek.  

Tagszövetségi szintű díjazás  

Általános csapatverseny: 

Hustopece, Velká Bites I,II,III,IV, Cihovice I, Plzen I,II, Melnik és Cheb összesen 10 versenyút 10/5 –

ös befutóval elért eredménye alapján egy „betli” út figyelembevételével értékelt csapatverseny.  

Azonos pontszám esetén a magasabb helyezési szám adja a rangsort. Az 1-10. helyezettek 

tárgyjutalomban és oklevélben részesülnek.  

„ÉSZAK-II. NAGYDÍJ”  

A 2018-ban megrendezett 1-12 verseny utak alapján a „totál befutóval” elért helyezések alapján 

értékelt csapatverseny.  

Azonos helyezési szám esetén a magasabb pontszám adja a rangsort. Az 1-10. helyezettek 

tárgyjutalomban és oklevélben részesülnek.  

„SÁNDOR LÁSZÓ” emlékverseny:  

2018. június 23-án Cheb feleresztési helyről rendezett versenyről 10/3 befutóval értékelt 

csapatverseny Az 1-3 helyezettek tárgyjutalomban és oklevélben részesülnek.  

Sampionok díjazása: 

 „Általános Sampion galamb” 

Hustopece, Velká Bites I,II,III,IV, Cihovice I, Plzen I,II, Melnik és Cheb feleresztési helyekről 

megrendezett versenyek eredménye alapján, nemenként értékelve. 



Azonos pontszám esetén a magasabb helyezési szám adja a rangsort. Az 1-3. helyezettek 

tárgyjutalomban és 1-5. helyezettek oklevélben részesülnek.  

. 

 „1 éves galambok DERBY versenye”  

A 2018. évi Nemzeti Bajnokság versenykiírásához igazodva az 1 éves DERBY verseny 2018. május 

26-án Velká Bites I. feleresztési helyről kerül megrendezésre.  

Díjazás az országos kiírás szabályai szerint történik, az induló 1 éves „Derby” gyűrűs galambok 

arányában rendelkezésre álló pénzösszeg felhasználásával. 1-5 helyezettek pénzdíj és oklevélben 

részesülnek. 

Tagszövetség ”ÁSZ” galambja 

 A 12 út alapján a legtöbb helyezést elért galambok versenye, nemenként értékelve.  

Egyenlő helyezési számot elért galambok esetén a magasabb pontszám alapján történik a besorolás. 

Az 1-3 helyezettek tárgyjutalomban, az 1-5 helyezettek oklevélben részesül.  

Egy éves galambok CHAMPION versenye 

 A 12 verseny út alapján a legtöbb helyezést elért galambok versenye.  

Egyenlő helyezési számot elért galambok esetén a magasabb pontszám alapján történik a besorolás. 

Nincs nemenként külön besorolás. A legjobb egy éves galamb tárgyjutalomban, az 1-3 helyezettek 

oklevélben részesülnek.  

Dúcbajnokság ’2018 „SZABÓ GÉZA” emlékverseny 

2018-ban a Tagszövetség legrangosabb csapatversenye, ahol az egyes versenydúcok közötti rangsort a 

leggyorsabb, legtöbb pontszámot elért galambok összteljesítménye adja. A pontszámítás a nemzeti 

bajnoksághoz igazodva koefficiens alapján történik, ahol a dúctávolság is meghatározó.  

koeff =   elért helyezés x 1000 

indított galamb létszám 

Csak tagszövetségi szintű értékelés történik.  

Ebben a kategóriában nincs külön, 1-es, 0-s csapat, hanem az adott versenyző által korlátlan 

létszámban küldött összes galamb egy egységet alkot. A számítás alapjául a tenyésztő által nevezett 

darabszám minden megkezdett ötödik galambja után egy eredménye számít, amely az 5 db, vagy annál 

kevesebb küldött galamb esetében minimum 2 db.  

Az értékeléshez maximum ennyi galamb szerez a 20%-os díjlistán a helyezésüknek megfelelő 

pontszámot, melyek összesített pontértékét el kell osztani a tenyésztő által küldött létszámnak 

megfelelő (5/1) darabszámmal. (Tehát a tenyésztő által küldött létszám 20 %-nak megfelelő db 

számával, 5 db, vagy annál kevesebb küldött galamb esetén minimum 2-vel. Amennyiben a tenyésztő 

adott úton nem helyezte az általa küldött létszám 20 %-át, abban az esetben is küldött galambjainak 20 

% db számával kell osztani.)  



Ezen átlageredmény adja az adott verseny pontszámát, és tenyésztőnkénti sorrendjét is. A 12 verseny 

pontszámainak összegzéséből pedig megkapjuk a „Dúcbajnokság ’2016” ranglistáját, ahol a győztes 

külön díjként megkapja a 2018. évi „SZABÓ GÉZA” emlékverseny győztesének járó serleget is.  

Az 1-5. helyezettek tárgyjutalomban és oklevélben részesülnek. 

 

Versenybizottság:  

2018.05.04.  


