
MPS 08. Észak II. Tagszövetség 2022. évi versenykiírás  
 

A 2022. évi versenyek az érvényben lévő Sportszövetség országos versenyszabályzat által meghatározott 

szabályok betartása mellett zajlanak. 

A Tagszövetség 2022. évben az Általános Bajnokság és a Szabó Géza Emlékverseny kivételével külön 

- külön értékeli az Északi és Déli versenykerületek eredményeit, az egyéni és a csapatversenyek különböző 

kategóriáiban. Az eredményeket 33 %-os lista alapján, egyenes pontosztással számoljuk. 

Díjazások : 

 

1. Utanként (rövid-, közép-, hosszú-fiatal) 

Díjazás: első galamb serleg 

  1-3-ig oklevél 

első 5-ös csapat serleg+oklevél 

 

2. Versenyút Lovagja  

Főverseny bajnokságaiban 10-es befutó alapján, fiatalok bajnokságában 20-as befutó alapján az első 

csapat nyeri, azonos helyezési szám esetén a pont dönt. 

Díjazás: serleg + oklevél 

 

3. Sprint-, Rövid-, közép-, hosszútáv 4 út alapján, az elért eredményének összesítésével 10/5 

befutó alapján. 

Díjazás: 1-5-ig serleg+oklevél 

 

4. Szuperrövid 8 út alapján (4 rövid+4 sprint), szuperközéptáv 6 út alapján (4 közép+2 hosszú 

Slany, Louny)), az elért eredményének összesítésével 10/5 befutó alapján. 

Díjazás: 1-5-ig serleg+oklevél 

 

5. Általános bajnokság 12 út alapján a rövid, közép, hosszú távú versenyek eredményének 

összesítésével 10/5 befutó alapján. 

Díjazás: 1-5-ig serleg+oklevél 

 

6. Észak II. Nagydíj 

12 út, 10/10 befutó alapján a rövid, közép, hosszú távú versenyek eredményének összesítésével. 

 Díjazás: 1-5-ig serleg+oklevél 

 

7. Egyéni, champion bajnokság távonként és nemenként: 

Díjazás: 1-3-ig serleg 

  1-5-ig oklevél 

 

8. Ász egyéni bajnokság nemenként: 

Ász galamb csak az lehet, akinek minden távon van helyezése 

Díjazás: 1-5 -ig serleg+oklevél 

 

9. Rövidtáv legjobb egyévese nemenként: 

A rövidtáv versenyein a legtöbb helyezést elérő egyéves galamb nyeri azonos helyezésnél a pont dönt. 

Díjazás:  serleg + oklevél 

 

10. Középtáv legjobb egyévese nemenként: 

A középtáv versenyein a legtöbb helyezést elérő egyéves galamb nyeri azonos helyezésnél a pont dönt. 

Díjazás: serleg + oklevél 

 

11. Hosszútáv legjobb egyévese nemenként: 

A hosszútáv versenyein a legtöbb helyezést elérő egyéves galamb nyeri azonos helyezésnél a pont 

dönt. 

Díjazás:    serleg + oklevél 

 



12. Egyévesek „ÁSZ” egyéni bajnoksága nemenként: 

Ász galamb csak az lehet, akinek minden távon van helyezése 

Díjazás:  serleg +oklevél 

 

A  5-6-7-8-9-10 pontban szereplő díjak kiadásához 50 %-os teljesítmény szükséges!!! 

13. Elit Bajnokság: 

Rövid, közép, hosszú, általános és a fiatalok bajnokságában hirdetünk bajnokot. Az adott 

bajnokságban elért összhelyezési szám adja, az elmúlt három év alapján. A legkisebb helyezési számú 

versenyző nyeri. 

Díjazás: 1-5-ig serleg 

  1-5-ig oklevél 

 

14. Mesterfokú bajnokság 

Rövid, közép, hosszú, általános és a fiatalok bajnokságán hirdetünk bajnokot. A 3 legeredményesebb 

galamb helyezési számának összege alapján a legkisebb helyezési számú versenyző nyeri. 

Díjazás: serleg + oklevél 

 

15. Egyesületi bajnokok: 

 Egyesületi általános bajnokság alapján 

Díjazás: serleg+oklevél 

 

16.  Ifjúsági kupa 

A legjobb 25 év alatti versenyző nyeri az általános bajnokságban elért helyezése alapján. 

Díjazás: oklevél + serleg 

 

17.  Leggyorsabb galamb verseny 

3 út alapján a leggyorsabb galamb nyeri a helyezési számok összege alapján, egyenlőség esetén a 

koefficiens dönt. 

Díjazás: oklevél + serleg 

 

18. Anker Alfonz emlékverseny: 

A rövidtáv Velka Bites I . 2022.05.21. versenyén a legtöbb pontot szerző hármas befutó nyeri. 

Díjazás: oklevél + serleg 

 

19. Sándor László emlékverseny: 

A hosszútáv Lipcse 2022.07.02. versenyén a legtöbb pontot szerző hármas befutó nyeri. 

Díjazás: oklevél + serleg 

 

20. Szabó Géza emlékverseny: 

Az általános bajnokság útjaira elküldött összesgalamb 20 %-ának összesített pontátlaga. 

Díjazás: oklevél + serleg 

 

A díjakat a Tagszövetség által szervezett díjátadó ünnepség alkalmával lehet átvenni. 

 

Az Észak II. Tagszövetség Versenybizottsága minden Sporttársnak eredményes versenyzést és jó 

szórakozást kíván a 2022-es évre. 

 

 

Miskolc, 2022. március 14. 

         Mátyás László sk 

               VB elnök 


