
A 2015. évi gyűjtési rend és a szállító ketrecek elosztása 

A szállító kosarak elosztása az egyesületek által befizetett galamblétszám arányában történt. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy minden egyesület csak a táblázatban megjelölt csere-ketrecet 

tarthat magánál.  

Egy-egy kosárba minimum 40 db galambot kell rakodni!  

Felhívjuk a figyelmet, hogy mind a tréning, mind a verseny utakra csak vakcinázott 

egészséges galambok kosarazhatók. Ennek folyamatos ellenőrzése az Egyesület VB-nak a 

felelőssége. 

Kérjük, hogy a szállító kosarakat a galambok fertőződésének elkerülése érdekében az 

állategészségügyi szabályoknak megfelelően minden egyesület utanként fertőtlenítse. 

A begyűjtés rendjét a szállítmány mindenkori kísérője a gépkocsi vezetőjének segítségével 

felügyeli.  

A begyűjtött galambok létszámát, a kosarak számát, a felépítményben történő elhelyezését a 

kísérő begyűjtési naplóban rögzíti. A kísérő által rögzített adatok hitelességéért az egyesület 

VB. -nak elnöke felelős, amelyet aláírásával köteles igazolni.  

A részben feltöltött kosárban lévő galambszámot a szállítmány nyilvántartásban jelölni 

kell! 

A begyűjtött galambok elhelyezése a felépítményeken belül egyesületenként és utanként 

változhat!  

Felhívjuk az Egyesületek versenyzőinek és vezetőinek figyelmét, hogy a feleresztési 

helyre biztonságosan megérkezni csak a begyűjtés időrendjének szigorú betartása 

mellett lehetséges úgy, hogy a galambok startjáig megfelelő pihenőidő álljon 

rendelkezésre, ezért kérjük a berakodás rendjének szigorú betartását. 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a begyűjtés rendjében a későbbiekben bekövetkező 

változásokról a web lapon adunk tájékoztatást. 

 

Kistokaj, 2015. 04. 06. 

        Elnökség 



A tréning és rövidtávú utak (Rimaszombat, Cebovce, Levice, Nitra, Trnava., 

Hustopece) begyűjtése, férőhely elosztás: 

Egyesület Gyűjtőhely 

Ketrec 

(db) 

Ketrecek 

elhelyezése 

Gk. 

érkezése 

(idő) 

Gk. 

indulása 

(idő) 

Z-07. Emőd, Radnóti u. 16. 10 

Gk. 

felépítményében 16 h 30 16 h 40 

Z-14. Miskolc,Harang u 2. 16 
Gk. 

felépítményében 
17 h 05 17 h 15 

Z-25. 

Felsőzsolca,  

Szent István u. 1. 16 

Gk. 

felépítményében 17 h 35 17 h 45 

Z-26. Szikszó, Bajcsy Zs. u. 3. 16 

Gk. 

felépítményében 18 h 05 18 h 15 

Z-01.  

Miskolc, 

Vásárhelyi P. u. 7. 16 

Gk. 

felépítményében 18 h 40 18 h 50 

Z-09.-Z-36. Sajószentpéter 5  

Gk. 

felépítményében   

Z-09.-Z-36. Sajószentpéter 17 

Pótkocsi 

felépítményében 19 h 15 19 h 25 

Z-10. 

Edelény 

Vasútállomás 7 

Pótkocsi 

felépítményében 20 h 00 20 h 10 

Z-22. 

Izsófalva 

Izsó M. u. Községháza 11 

Pótkocsi 

felépítményében 20 h 35 20 h 45 

Z-21. 

Kazincbarcika 

Széchenyi u. 92. 8 

Pótkocsi 

felépítményében 21 h 10 21 h 20 

Z-05. Ózd, Uraji u. 39. 9 

Pótkocsi 

felépítményében 21 h 50 22 h 00 

 

 


