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1.§. A Versenyszabályzat rendeltetése és alapelvei
1. Az Országos Versenyszabályzat a Magyar Postagalamb Sportszövetség tagjai és szervezetei által

rendezett versenyek rendjét, versenyengedélyek kiadását, az azokkal kapcsolatos szervezési
munkákat, intézkedéseket, és a versenyeredmények hitelesíthetõ módját rögzíti.

2. A versenyszabályzatban foglaltakat a szervezetek és tagjaik magukra nézve kötelezõnek
fogadják el. 

3. A versenyszabályzattól való eltérés, módosítás csak a 15.§. 1., 2. pontja szerint lehetséges.
Valamely  szabályzati pont figyelmen kívül hagyása esetén az eredmény nem fogadható el.

4. Az egyesülés és versenyzés szabadsága minden tag számára biztosított. Jogában áll minden
versenyzõnek arról meggyõzõdni, hogy az érdekeiben eljáró szervezet megfelelõen tevékenykedett-
e, ezért a dokumentáció kijelölt idõpontban történõ megtekintésére lehetõséget kaphat.

5. Az Országos Versenyszabályzat létrehozására a sportbaráti tisztelet és együttmûködés alapján
került sor. Ezért a versenyek résztvevõi tartózkodnak attól, hogy a szabályzatot bármi módon
megkerüljék, önmaguknak meg nem engedett elõnyt szerezzenek, vagy hallgatólagosan
kihasználjanak olyan helyzetet, aminek következményeként eredeti szándékukkal nem egyezõ
módon bármilyen kedvezményben részesülnének.

2.§. A Versenyszabályzat alkalmazásának szervezeti rendje
1. A Versenyszabályzat alkalmazásának gyakorlati feladatait a Szövetség Alapszabályában felsorolt

szervezeti egységek saját alapszabályuk szerint választott versenybizottságaikkal látják el. A
versenyirányítás, versenyfelügyelet a Szövetség szervezeti egységeiben két lépcsõs eljárásban
valósul meg. A Maraton Klub versenyeinek ellenõrzését a Tagszövetségek versenybizottságai
végzik és adatjelentõvel együtt a Versenyszabályzatban elõírt határidõn belül megküldik a
Maraton Klub Versenybizottságának.

2. Minden versenybizottság egy vezetõbõl és legalább két tagból áll. A versenyekkel kapcsolatos
operatív irányítást a tevékenység helyszínén a Versenybizottság elnöke vagy az általa kijelölt
személy végzi. A felelõs vezetõnek a Versenyszabályzat alkalmazásával kapcsolatos elõírásai
kötelezõ jellegûek.

3. Az egyesületi tagok postagalambversenyekkel kapcsolatos tevékenységét alapvetõen az
egyesületi versenybizottságok szervezik, irányítják és ellenõrzik, együttmûködve a versenyt
rendezõ vagy kiíró testülettel: tagszövetség, Maraton Klub, Országos Szövetség. Az egyesületek
a Magyar Postagalamb Sportszövetség helyi teljes jogú hivatalos képviselõi. Ebben a
minõségükben biztosítják a versenyrendezés szervezeti és technikai feltételeit, felügyelik az
egyesületi tagok tevékenységét, felelõsséggel tartoznak a szabályok betartásáért és betartatásáért,
valamint hitelesítik és képviselik az eredményeket.

4. A második lépcsõben eljáró szerv a Tagszövetségi Versenybizottság, melynek alapvetõ feladatai
a következõk: 
-felügyelet és az ellenõrzés az egyesületi versenybizottságok munkája felett; 
-a dokumentáció központi kezelése és megõrzése;
-a listák elkészíttetése és kiadatása;
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- döntés a tagszövetség egészét érintõ közös érdekeltségû ügyekben, ha azok írásban lefektetett és
elfogadott megegyezésekkel kapcsolatosak;

- helyi versenyszabályozás kiadása, amely nem lehet ellentétes az Országos Versenyszabályzattal. 

5. Országos hatáskörû szerv a Szövetségi Versenybizottság. Alapvetõ feladatai: 
- elvi irányítás az általános szabályalkalmazás terén;
- felügyelet és ellenõrzés az alacsonyabb szintû versenybizottságok munkája felett;
- a szövetségi szervezésû versenyek kiírása, szabályozása, végrehajtása, felügyelete;
- szövetségi szervezésû röp- és kiállítási versenyek esetében a kiemelkedõ eredmények teljes

dokumentációjának átvizsgálása;
- elvi állásfoglalások kiadása az aktuális és vitás esetek egységes kezelése érdekében;
- országos szabályzatok szövegezése és karbantartása;
- versenyengedélyek kiadása
- fellebbezések felülvizsgálata, szabálytalanságok kiszûrése és döntéshozatal

6. A tag egyesületi tevékenységével kapcsolatosan felmerülõ kérdésekben, szabálytalanságnál az
egyesületi versenybizottság elsõfokon azonnali döntéshozatalra jogosult. A döntést köteles
írásban, jegyzõkönyv formájában rögzíteni.
Fellebbezésre 7 napon belül, írásban kerülhet sor, amelyet másodfokon a tagszövetség
versenybizottsága vizsgál ki és arról 10 napon belül határozatot hoz.
A tag tagszövetségi, zóna vagy országos szinten elért eredményével kapcsolatban elsõfokon a
tagszövetségi, másodfokon a Szövetségi Versenybizottság jár el.

7. Az egyesület ellen elsõfokon a tagszövetség, másodfokon a Szövetségi Versenybizottság jár el.
Amennyiben a Tagszövetségi Versenybizottság sérti meg a versenyszabályt, elsõ fokon az
Szövetségi Versenybizottság, másodfokon az Elnökség jár el. Szövetségi szervezésû versenynél
elfogultság miatt a Szövetségi Versenybizottság is eljárhat elsõ fokon úgy az egyesületi tag, mint
az egyesület ügyében, ekkor az Elnökséghez lehet fellebbezni.
A másodfokú határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, azonnal jogerõssé és végrehajthatóvá válik.

8. Különleges esetekben szakértõ bevonása is szükségessé válhat. A szakértõ olyan személy, aki a
tevékenységben elismert szaktekintély vagy hozzáértése a témában általánosan elfogadott.
A szakértõnek nincs döntési joga, és azt neki nem is lehet átengedni. Tevékenysége tények
vizsgálatára irányul, illetve azokból kizárólagos vagy feltételes következtetéseket fogalmazhat meg. 

9 A szakértõi költségek viselésére az kötelezhetõ, aki a vizsgálat szerint elmarasztalható, vagy aki
egy eredménytelen vizsgálatot kezdeményezett. A szakértõi vizsgálat elindítása elõtt az eljáró
szervnek joga van a kezdeményezõtõl a várható költséget óvadékként elkérni.

3.§. A versenyek általános rendezési feltételei
1. Hivatalos postagalambversenyeket a Sportszövetség és annak tagjai (egyesületek, tagszövetségek,

Maraton Klub) írhatnak ki, hirdethetnek és rendezhetnek meg. A verseny kiírását a részt venni
szándékozók elõre ismerjék meg, a technikai feltételek, a felügyelet és ellenõrzés biztosítva
legyen a verseny minden fázisában. 
A versenyekrõl a tagok kellõ idõben szerezzenek ismereteket, ezért a kiíró szerv gondoskodjék a
versenyprogram és a feltételek elõzetes közzétételérõl. A kiírt versenyektõl utólagosan eltérni
nem lehet, kivételt képez az az eset, amikor a kedvezõtlen idõjárási körülmények a feleresztést a
kiírás szerinti módon nem teszik lehetõvé. Az elmaradt verseny ismételten megrendezhetõ, de ezt
a Szövetség Versenybizottságának a következõ munkanapon írásban jelenteni kell.
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2. A hivatalos versenyeket a mellékletben szereplõ nyomtatványon a rendezõ szerv minden év
március 1-ig köteles a Szövetségi Versenybizottság felé jelenteni.

3. A versenyeket úgy kell tervezni, hogy az a várható résztvevõk mindegyike számára
megközelítõleg azonos esélyt nyújtson. 

4. A kiíró szervnek jogában áll feltételekkel korlátozni a résztvevõk összetételét és tevékenységét,
az alábbi témákban:
- egyedi vagy eseti értékelési módot alkalmazhat;
- minimális távolságot vagy lakóhely szerinti területi beosztást elõírhat;
- eseti vagy egyedi ellenõrzést rendelhet el;
- speciális eljárásokat alkalmazhat az eredmények védelme érdekében a galambok azonosítására,

a technikai tevékenységek végrehajtására és az adatkezelésre vonatkozóan.
A versenyeket közvetett módon is lehet rendezni, ekkor helyi szervezetek hajtják végre a
részfeladatokat. (Pl. Maraton Klub, Nemzeti Verseny)

5. Általános rendezési feltétel az, hogy minden versennyel kapcsolatos tevékenységnél (gyûjtés, óraindítás,
órabontás) minimum hét versenyzõ tag legyen jelen. Versenyzõ tagnak számít aki versenyengedélyt
váltott és az adott helyszínen versenyre galambot kosarazott be. Az egy dúcból több néven röptetõ tagok
abban az esetben, ha egy alapnevezést adnak le, csak egy versenyzõ tagnak számítanak. 
A versenyzéssel kapcsolatos teendõk abban az esetben kezdhetõk meg, ha hét versenyzõ tag már
jelen van.
Tíznél kisebb versenyzõi létszám esetén kötelezõ minden tevékenységhez külön jelenléti ív vezetése.

6. Minden versenyzéssel kapcsolatos dokumentáció magánokiratnak minõsül, és a magánokiratokra
vonatkozó elõírások szerint kell eljárni, azaz
- önigazolás nem fogadható el;
- javításokat minden iraton áthúzással, a helyes adat ismételt leírásával, a javítást végzõ

aláírásával kell végezni.

7. Senki nem vehet részt saját eredményeivel közvetlenül kapcsolatba hozható tevékenységben.
Kiterjed ez a tilalom a verseny minden fázisára, a gyûjtéstõl  a szállításon át a versenylisták
lezárásáig. Ugyancsak nem megengedett az adott tevékenységben az érintett versenyzõvel közeli
rokonságban lévõk részvétele, vagy az olyan személyeké, akiktõl valamilyen oknál fogva
tárgyilagos tevékenység nem várható el.
Saját eredménnyel közvetlenül kapcsolatba hozható tevékenység:
- minden hitelesítési, óravizsgálati, órazárási és órabontási mûvelet;
- versenygyûrûzésnél saját galambok jegyzõkönyvezése, az ellenõrzõ papírok és gumigyûrûk

kezelése;
- saját galamb kosárba pakolása (fogása);
- saját galambok versenyre szállítása, a 8.§.1. alatt leírtak figyelembe vételével;
- bontásnál a tárcsa kiürítése, a versenygyûrû és az ellenõrzõ cédulák egyeztetése;
- adatfeldolgozás módosítása.

8. Közös versenylistán csak az egy helyrõl és egyidõben felengedett galambok szerepelhetnek.
Minden fenti feltételnek megfelelõ állandó vagy alkalmi szervezeti egység jogosult önálló lista
készíttetésére, ha annak költségeit viselik, szándékukat a 3.§.2. pontja szerint elõre bejelentik, a
felügyeleti szerv részére az elõírt adatokat megadják, és az ellenõrzésre módot adnak. A
felügyeleti szerv ezt a jogot nem korlátozhatja.
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4.§. A versenyengedély illetve a versenyeken való
részvétel feltételei

1. A versenyeken részt vehet minden természetes és jogi személy, amennyiben az adott évre
versenyengedélyt váltott. A versenyengedély, törvényi szabályozás alapján, feljogosítja a tagot,
hogy egy csapattal hivatalos versenyen részt vegyen.

2. Év elején a tagszövetségekkel megállapodott nemzeti versenyek idõpontjában 400 km (központi
táv) feletti versenyeket rendezni nem lehet. A Maraton klub által rendezett 830 km feletti utak
országos, nemzeti versenynek minõsülnek.

3. A csapat létszámát a rendezõ szerv határozza meg. Amennyiben a tag több, a kiírt fõprogramban
részt vevõ csapattal versenyez, az annak megfelelõ számú versenyengedélyt kell váltania. Abban
az esetben, ha a versenyengedély legalább egy fõprogramban szereplõ csapatra szól, a kiegészítõ
versenyekre (pl. belföldi versenyek), a fiatal galambok versenyén egy csapatra és a csapaton kívül
küldött un. "nullás" galambok esetén nem kell külön versenyengedélyt váltani.
Amennyiben a tag csak kiegészítõ versenyen akar részt venni, akkor is a csapatszámnak megfelelõ
versenyengedélyt köteles váltani.

4. A versenyengedély díját évente az elnökség határozza meg, befizetési határideje a Szövetség felé
minden év március 31.

5. További részvételi feltétel, hogy a tagnak a kiíró testülettel vagy a helyi rendezõ szervvel szemben
tartozása nincs, nincs eltiltva, a szabályokat elismeri és betartja, az ellenõrzést nem gátolja.

6. Indokolt esetben a versenyzõ más egyesületben is rakodhat, illetve kezeltetheti az óráját. Az ebben
az esetben kiállított minden ideiglenes dokumentációt zárt, a ragasztáson lepecsételt, két aláírással
hitelesített borítékban kell az anyaegyesületbe eljuttatni.

7. Postagalamb versenyen indítható minden olyan galamb, amely magyar vagy külföldi leolvasható
szabványos lábgyûrûvel van ellátva, és a tulajdonosi viszonyt a tenyésztõ igazolni tudja... A fiatal
galambok nemét nem kell jelölni.
A vitatott galamb tulajdoni viszonyának igazolására mindenkor a gyûrûhöz tartozó igazolólap
szükséges. Jogtalanul versenyeztetett galamb esetén a versenyzõ azon útjait, ahol a galamb részt
vett, törölni kell.

8. A versenyeken indított galambok egészségesek és élõsködõktõl mentesek legyenek, az elõírt
állategészségügyi elõírásoknak megfeleljenek. Csak a hatályos állategészségügyi rendeletek
szerinti védõoltással ellátott galambok vehetnek részt versenyen. Ezért az elõírt idõpontban
minden tartott galamb védõoltását el kell végezni vagy végeztetni, és ezt igazolni kell.
A galambokat doppingszerekkel kezelni tilos. A tilalmat megszegõk felelõsségre vonásban
részesülnek, rájuk a fegyelmi szabályzat megfelelõ pontjait kell alkalmazni.

9. Egy adott galambot egy versenyszezonban csak egy tenyésztõ versenyeztethet. Fiatalok
versenyén öreg galamb csak külön listán értékelhetõ.

10. Új dúc létesítését legalább két hónappal a verseny elõtt kötelezõ bejelenteni, hogy a rendezõ
testületnek legyen ideje azt ellenõrizni, a távolságát beméretni, esetleg a galambok
beszoktatásáról meggyõzõdni. Az egy versenyzõ által röptetett versenygalambok elhelyezésére
szolgáló dúcok 100 méteren belül legyenek. Új dúc létesítésénél kötelezõ a mûszeres bemérés
úgy, hogy a tagszövetségi Versenybizottság jelen van.
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11. A versenyekkel kapcsolatos tevékenységek céljából a tag köteles olyan idõpontban megjelenni,
amelyet a rendezõ testület elõírt számára. Ez az elõírt idõpont olyan legyen, hogy a tevékenység
gondos elvégzéséhez elegendõ idõ álljon rendelkezésre. Ha a tag késése nem okoz zavart,
késésének indoklása alapján a jelenlévõ tagok többségi szavazatával lehetõséget kaphat a
tevékenységbe bekapcsolódni.

5.§. A versenyek technikai kellékei
1. Hivatalos versenyeken csak a Szövetségi Versenybizottság által rendszeresített és a Szövetség által

forgalmazott nyomtatványok használhatók. A versenyeken indítani szándékozott galambokról a
versenyzõnek a versenyek elõtt a szövetségi versenybizottság elõírása szerinti formátumú és 3
példányú egyéni alapnevezési lapot, a versenyt megelõzõen pedig legalább 3 példányú
versenyjegyzõkönyvet kell kiállítani.
Ez a versenyjegyzõkönyv minden esetben tartalmazza a versenyzõ nevét, egyesületét, ,
tagszövetségét, szövetségi regisztrációs számát, csapatkódját, a gyûjtés, óraindítás, órabontás
dátumát és idejét, a feleresztés helyét, és az indított galambok kétség nélkül azonosítható
felsorolását, a kerékpáridõt. Nem fogadható el az a benevezési lap, amelyen valamely bejegyzés
utólagosan vitatható. Az elektromos rögzítõ rendszereknél az órabontásnál nyomtatott, a galambok
érkezési idejét tartalmazó versenylistához minden esetben csatolni kell az oda vonatkozó
versenyjegyzõkönyvet is.

2. Az alapnevezés során minden galamb kódszámot kap, és ezt a kódszámot a versenyév folyamán
megváltoztatni nem lehet.

3. Az indított galambokat a rendezõ testület által elõírt vagy jóváhagyott  fajtájú és számú, a
versenyeredmény idõrögzítéséhez levehetõ, hétjegyû számmal ellátott gumigyûrûvel vagy chip-
gyûrûvel  kell ellátni. Versenyeket csak egyszer használatos gumigyûrûvel szabad rendezni. Az
egy napon több helyrõl vagy más értékelési módszerben indított versenygalambokat más színû
versenygyûrûvel kell ellátni, hogy azonnal és vita nélkül szétválaszthatóak legyenek az
órabontáskor. Törekedni kell arra, hogy az alkalmazott versenygyûrûk között ne legyen azonos
számozás. Hivatalos versenyeken csak a Magyar Postagalamb Sportszövetség által forgalmazott
versenygyûrû használható. A versenygyûrû forgalmazási rendje megegyezik a lábgyûrûk
forgalmazásával. Versenygyûrût a Sportszövetségtõl csak a Tagszövetségek vásárolhatnak.

4. A kiállított iratok biztonságos tárolására két lakattal zárható, leplombálható versenyládát kell
rendszeresíteni. A versenyládát úgy kell lezárni, hogy az abban tárolt adatokhoz a titkossági idõ
alatt senki ne férhessen hozzá. Versenyadatokat tartalmazó iratokat leragasztott, a ragasztásnál
aláírásokkal és pecséttel ellátott, azonosítható borítékban kell továbbítani.

5. A versenygyûrûzött galambokat szállítókosárban kell szállítani. A szállítókosár hozzávetõleges
belmagassága 24 centiméter legyen, és egy galambra 24 óránál rövidebb benntartózkodási idõt
tervezve minimum 280 négyzetcentiméter , ennél hosszabb utazást tervezve 350
négyzetcentiméter terület jusson. A szállítókosár alját hullámpapírral kell borítani, hogy a
galambok által hullajtott trágya mielõbb megszáradjon.
A szállítókosár valamelyik oldalát úgy kell kialakítani, hogy a galambok takarmánnyal és vízzel
elláthatók legyenek.

6. A versenyeredmények rögzítésére postagalamb versenyórát vagy a Sportszövetség által
engedélyezett elektromos rögzítõ berendezést kell használni. A versenyóra és az elektromos
rögzítõ gyári kialakítási formájában legyen alkalmas versenyzésre és az alábbiaknak feleljen meg:
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- idõmérõ szerkezete hagyományos és elektromos óra esetén 24 óránként 5 percet siethet vagy késhet;
A hagyományos órát:

- az indítási tevékenység végén le lehessen plombálni, és a lezárt óradobozba vagy a már
elfordított tárcsarészbe semmiféle módon vagy eszközzel ne lehessen behatolni, azaz az óramû,
az óraszalag és a tárcsa állapotát és mûködését kívülrõl ne lehessen módosítani;

- a tárcsa elfordulása elõzze meg az idõ bélyegzését vagy elektronikus rögzítését;
- minden esetben határozottan jelezze, ha az órát valaki szabályellenesen felbontotta;
- konstrukciója olyan legyen, hogy egy adott idõrögzítéshez a hozzá tartozó versenygyûrû tároló

hüvely egyértelmûen kapcsolódjon;
- a blokkolási idõket akár papíron, akár elektronikus úton tárolja, és azok jegyzõkönyvezését tegye

lehetõvé.
Az elektromos rögzítõ óra:

- összetevõi, részei az egyesületben szükséges részek: Club antenna, anyaóra, nyomtató illetve a
galambtenyésztõnél szükséges részek: elektromos óra, dúcantenna

- kijelzõn szereplõ feliratai, kinyomtatott adatai magyar nyelvûek legyenek
- rendelkezzen alapnevezéssel, amely a chip-gyûrûnek a galamb állandó lábgyûrûjéhez való

hozzárendelését foglalja magában. A szóban forgó összerendelés listáját egy club antenna
(gyûjtõszerkezet) segítségével a Magyar Postagalamb Sportszövetség által jóváhagyott típusú
elektromos órába táplálják. Az összerendeléses lista betáplálására csak az erre kijelölt
versenybizottság felügyelete mellett kerülhet sor, errõl jegyzõkönyv készül, amelyet
dokumentumként kezel a tagszövetség

- az egyes versenytevékenységek folyamatai határozottan leolvashatók legyenek a kijelzõrõl
- az elektromos óra tõle független, kijelzõvel rendelkezõ un. anyaórával végezze az óraindítást és

az órazárást
- minden esetben határozottan jelezze, ha az órát valaki szabályellenesen felbontotta
- a rögzítési idõket elektronikus úton tárolja és azok jegyzõkönyvezését, nyomtatását tegye lehetõvé

7. A versenyórákat kétévente március 1-ig hitelesíttetni kell az Országos Versenybizottsággal. Ennek
során a kijelölt bizottság az óra mûszaki állapotát vizsgálja és megfelelõség esetén igazolással látja
el (hologramos matrica). Ezen igazolás csak addig és akkor érvényes, ha az elektromos rögzítõkön
nem sérül a hologramos matrica, a hagyományos óraszerkezetek pedig vagy egy helyen (a gyûjtés
helyén) vannak tárolva, vagy a versenyórát mindig, minden esetben csak leplombálva viheti haza
a versenyzõ. Nyitott óráért nem lehet felelõsséget vállalni.
Az Országos Versenybizottság a hitelesítések során a versenyzésre alkalmatlan órákat ki kell, hogy
vonja a versenyzésbõl az észleléstõl számított 1-12 hónapon belül.

8. Hagyományos óra esetén az órabontáskor az érkezési idõket és a gumigyûrûk titkos számait a
versenyjegyzõkönyvben kell felsorolni. .

9. A feldolgozáshoz a versenyszervezetek az indított tagok adatait adatjelentõkben összegzik. Az
adatjelentõ tartalmazza az óra indítását és bontását, az indult tagok számát, az indított galambok
és csapatok számát, az órákra vonatkozó nyilvántartási adatokat, a tagok versennyel kapcsolatos
tevékenységét, a különleges feljegyzéseket, a felelõs vezetõ hitelesítését. A központi adatjelentõ
tartalmazza a feleresztés helyét és idejét.

10. A versenyeredményekrõl a feldolgozás után versenylista készül, amely a versenyen eredményt elért
galambokat és a kapcsolódó információkat tartalmazza. A versenylistát két lépcsõben, - elõször egy
ellenõrzõ-korrigáló példányt, amely után,  az esetleges reklamációkat követõen 10 nap múlva a javított
adatokat tartalmazó végleges példányt- kell elkészíteni. Ezt könyv formájában célszerû kiadni.
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A versenylista tartalmazza a rendezõ szerv nevét, a feleresztés helyét és idejét, a verseny alatt
tapasztalt idõjárási viszonyokat, a résztvevõk összesítõ statisztikus adatait, a besorolást és a
sebességet méter/percben meghatározva, 500 m/perc alatt korrigált útidõvel.
A kiadványok ezen túl tartalmazzák a kiírt csapatversenyek végeredményét és a kiírás szerinti
legeredményesebb galambok adatait is.

6.§. A versenyeredmények hitelessége
1. Hiteles a versenyeredmény, ha a versenyszervezés minden fázisában elõírás és szabály szerint

jártak el a rendezõ testületek, a két lépcsõs ellenõrzés során kifogás nem merült fel, és az
eredményekhez kapcsolódó minden dokumentumot felszólításra fel lehet mutatni.
Ezért minden dokumentum a verseny lezárásától kezdve két évig megõrizendõ.

2. A két éves elévülési idõn belül a felügyeletre jogosult versenyszervezet valamely utólagosan
megállapított szabálysértés miatt írásbeli határozatban törölheti vagy módosíthatja az eredményt.

3. A rendezõ szerv köteles kizárni a versenybõl akár utólagosan is azt a versenyzõ tagot vagy azt a
szervezetet, aki vagy amely a versennyel kapcsolatosan a versenyt megelõzõen, a verseny közben
vagy a verseny után bármely szempontból eltért a szabályozott feltételektõl, és mulasztásának
illetve szándékos vagy gondatlan magatartásának következményeivel mások érdekeit akár
feltételezhetõen is hátrányosan befolyásolná.
A fentiekbõl származó törölteredmény tényét az érdekeltekkel közölni kell. A törlés következtében
a törölt galambok utáni listasorrend nem változhat, a töröltek helye üresen marad...

7.§. A gyûjtés és óraindítás szabályai
1. A versennyel kapcsolatos tevékenységek helyét és idejét a versenyt megelõzõen a tagszövetségek

az egyesületi versenybizottságokkal közösen határozzák meg. Ezen csak indokolt esetben lehet
változtatni, és a változtatást azt megelõzõen az egyesületnek jelezni kell a tagszövetség felé.

A tenyésztõknek az elõírt gyûjtési és bontási idõre az egyesületben meg kell jelenni, nem menti fel
õket az, hogy elektromos rögzítõvel rendelkeznek.

A fentiektõl csak abban az esetben lehet eltérni, ha a tenyésztõ egyeztet az egyesület VB
elnökével, nem veszélyezteti a 7 versenyzõi tag létszámot és az elnöktõl felmentést kap az
óraindításon való részvétel alól ha az nem esik egybe a gyûjtéssel.
A Maraton Klub és a szövetségi szervezésû versenyek esetén csak a rendezõ szerv által elõírt
helyeken és idõpontokban lehet versenytevékenységet végezni.

2. A versenyekkel kapcsolatos tevékenység egy egyesületen belül annyi helyen történhet, amennyit
az illetékes versenybizottság szükségesnek tart, de a 3.§.5. létszámelõírását figyelembe kell venni.

3. A versenygyûrûket a tagszövetségi versenybizottságok utanként a számokat feljegyezve juttatják
el az egyesületi versenybizottságokhoz.

4. A versenygyûrûzés a választott technológiának megfelelõ gyûrûzõ szerszám segítségével
történik, az adatokat azonnal és a helyszínen végleges jegyzõkönyvbe rögzítik, és a galambokat
azonnal szállítóketrecbe teszik. Ezt a szállítóketrecet úgy kell elhelyezni, hogy azt a gyûrûzõ
bizottság akadálytalanul szemmel tarthassa.
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5. Hagyományos és elektromos óra esetén a versenyzõ csapatonként szétválogatott galambjait átadja
a gyûrûzõ bizottságnak. A gyûrûzõ bizottság 3 tagból áll. Az egyik tag kézbe veszi a galambot a
másik tag leolvassa a galamb gyûrûszámát és azt bediktálja a jegyzõkönyvet vezetõnek. A galamb
lábgyûrûjének egyeztetését követõen bediktálja a versenygyûrû nagyobbik számát, a
versenygyûrût felteszi a galamb lábára, és figyelemmel kíséri a galamb szállító kosárba
helyezését. Elektromos rögzítõ használata esetén az oda vonatkozó szabályok az érvényesek. A
tenyésztõ saját galambjainak gyûjtésében nem vehet részt, galambjait nem veheti kézbe.
A versenyszabályzat ezen pontjának be nem tartása az egyesület adott versenyrõl való kizárását
vonja maga után.

A jegyzõkönyvvezetõ a nevezési íven a megfelelõ sorba beírja a galamb lábára feltett gumigyûrû
nagyobbik számát, a gyûrû számait tartalmazó papírlapkát a versenyzõ borítékába helyezi. A
gyûrûzés befejezésekor a borítékot lezárja és a gyûrûzõvel közösen aláírásával hitelesíti, a
jegyzõkönyvön összesíti a darabszámot, a gyûrûzõvel közösen aláírja a jegyzõkönyvet, majd a
dokumentációt átadja a versenyvezetõnek.

6. Az elektronikusan megjelölt galambok gyûjtésénél a következõ eljárást kell pontosan követni:
A elektromos rögzítõ órának a clubantennához való csatlakoztatásakor az elõbbi kijelzõjén
megjelenik az adott tenyésztõ neve és azonosító száma. A gyûjtést végzõnek ellenõriznie kell
az adatok helyességét.
Az elektromos rögzítõ óra az indításkor automatikusan szinkronba kerül az anyaórával. Az
anyaórán kijelzõ található, amelyrõl leolvasható a dátum és az idõpont.

A gyûjtés során a tenyésztõ elektromos óráján megjelenik a dátum és az idõpont. A tenyésztõnek
meg kell bizonyosodnia arról, hogy saját órája a helyes idõt mutatja, amit úgy tehet meg, hogy
órájának adatait összeveti a jelenlevõ anyaórával.
A tenyésztõ saját galambjainak gyûjtésében nem vehet részt.
A gyûjtés során a galamb chip-gyûrûjét az antenna fölé kell tartani. Az elektromos rögzítõ óra
kijelzõjén megjelenik a galamb állandó lábgyûrûjének a száma. A galambot csak azután lehet
begyûjteni, miután a gyûjtést végzõ a számot ellenõrizte.
A tenyésztõnek mindig meg kell adnia saját galambjainak csapatsorrendjét
Miután egy tenyésztõ galambjait begyûjtötték, kinyomtatják a versenyjegyzõkönyvet, amely
tartalmazza a tenyésztõ, az óra, az elektromos rögzítõ óra adatait és a begyûjtött galambok
listáját a gyûjtés sorrendjében. 
A gyûjtõlista legalább 3 példányban történõ kinyomtatása után egy példányt a tagszövetségi
versenybizottsághoz kell továbbküldeni.
A kinyomtatott versenyjegyzõkönyvön a 10-es csapatokat láthatóan el kell választani
egymástól, vagy csapatonként kinyomtatni külön-külön.

7. A versenyzõ köteles elfogadni a versenyvezetõ utasításait mind a kijelölt gyûrûzõhely, mind a
bepakolásra kijelölt ketrecek tekintetében, viszont a közremûködõ személyek kijelölésékor
kifogással élhet. A kifogást a versenybizottság vagy a versenyvezetõ lehetõség szerint vegye
figyelembe. Ezen túlmenõen senki nem tarthat igényt egyedi eljárásra.

8. Az adatok titkosságának védelme érdekében az alábbiakat kell betartani:
- a versenygyûrûket a VB elnök kizárólag a gyûrûzõ bizottságnak adhatja át;
- a gumigyûrû titkos számáról a versenyzõ a verseny lezárásáig nem szerezhet ismereteket;
- a felgyûrûzött galambot vagy a versenygyûrût a versenyzõ a felgyûrûzés után ne tudja a

versenybõl kivonni, ezért nem vehet ki galambot a szállítóketrecbõl;
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- a szállítóketrecbe indokolt esetben, meghatározott céllal csak a versenybizottság vagy
megbízottja nyúlhat bele, a 8.§.2. bekezdés szerinti módon;

- a szállítóketrecben csak a verseny céljából versenygyûrûzött galambok lehetnek;
- gyûjtésen kiszökött és még idõben visszahozott galambot újra kell gyûrûzni illetve chip gyûrûvel

rendelkezõ galamb esetén a tenyésztõ kettõ VB tag jelenlétében hozza vissza a galambot és teheti
újra a szállítóketrecbe;

- a kiszökött és versenyre már nem küldhetõ galambot hazaérkezése után azonnal jelenteni kell;
- nem készíthetõ semmilyen formájú saját jegyzet semmilyen gyûjtési adatról;
- a versennyel kapcsolatos irat, másolat vagy indigó a verseny lezárásáig nem vihetõ el, azok

megõrzési idejérõl a 6.§.1. bekezdése rendelkezik;
- a gyûjtés befejezésekor a versenyládába a plombafogót és a bélyegzõt be kell zárni;
- a versenyládát két lakattal és plombával (vagy egyéb eszközzel, például aláírt és lepecsételt

cimkével, egyedi gyurmapecséttel) bonthatatlanná tett zsinórral úgy kell lezárni, hogy azt a
titkossági idõ alatt ne lehessen felbontani. A láda, a két kulcs és a plombáló, titkosító eszköz
különbözõ személyeknél legyen, a 3.§.7. szerinti összeférhetetlenségi elõírás alkalmazása
értelemszerûen kötelezõ.

9. A galambok rögzítésére szolgáló versenyórát és elektromos rögzítõ berendezéseket a tenyésztõ
készíti elõ, azaz:
- az indigót karbantartja, a papírszalagot betölti;
- az órát felhúzza, mutatóit a kijelölt indítási idõ szerint beállítja;
- a papír bevezetõ szakaszánál nevét, címét, a tervezett verseny adatait felírja, a papírt beleteszi az

órába, de nem fûzi végleges helyére, majd az órát átadja a versenybizottságnak.
A versenybizottság kivezeti a szalagot olyan hosszan, hogy azon természetes, vízszintes
helyzetben lehessen elvégezni a hitelesítést. A hitelesítést minden esetben a Versenyszabályzat
mellékletében szereplõ módon kell elvégezni (ld. tépõszalag). A hitelesítésre két személy aláírása
és az egyesület bélyegzõje szolgál.

Ezután az órát visszaadja a versenyzõnek, az a papírt befûzi, a kiegészítõ dobozkellékeket
(általában záróüvegeket) és a tárcsát helyére teszi, majd adott rádió idõjelre az indítóbélyegzést
elvégzi.

A versenybizottság ellenõrzõ bélyegzést végez, megállapítja és jegyzõkönyvezi azt a tárcsalyuk
sorszámot, ami az elsõ idõbélyegzéshez lesz használható. Az indító-, záró- és ellenõrzõ
bélyegzések helyét kötelezõen le kell zárni (dugózni).
Ellenõrzi az indítóbélyegzés lenyomatát és a mutatóbeállítást, majd az órát leplombálja. Az
elektronikus órák kijelzõjérõl a típus szerinti elektronikus kódot kinyomtatja, a kinyomtatott kódot
a tenyésztõ aláírásával tudomásul veszi (pl. a Benzing Paloma óránál).

Ettõl az idõponttól kezdve az óra az órabontásig hivatalos eredményrögzítõnek minõsül.

10. Ha az óra nem indul el valamilyen mûszaki ok miatt, vagy rosszul lett beállítva, azt fel lehet
bontani, és tíz-tíz percenként maximum háromszor újra lehet indítani. Az érvénytelen
indításoknak az óraszalagon szerepelnie kell.
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8.§. A szállítás és feleresztés szabályai
1. Azokat a versenykosarakat, amelybe a kísérõ galambjai kerülnek, szállítás elõtt le kell plombálni,

és a plombákat csak az átrakodást vagy a feleresztést megelõzõ idõpontban kell leszedni. A
tervezett szállítási útvonaltól és feleresztési helytõl csak nagyon indokolt esetben lehet eltérni,
hogy a rendezõ testület a felügyeleti jogát gyakorolhassa.

2. A szállítókosárból felgyûrûzött galambot csak a rendezõ testület által kijelölt versenybizottság
legalább két tagjának jelenlétében, csak általuk megbízott személy vehet ki, a tenyésztõ tudta,
jelenléte nélkül, ellenõrzés céljából. Kötelezõ az ellenõrzés elvégzése akkor, ha bármely
körülmény olyasmire utal, amely nem áll összhangban a szabályzattal, vagy kiírással. Az
ellenõrzés helye és ideje a rendezõ testület által szabadon megválasztható. Az ellenõrzésrõl
jegyzõkönyvet kell felvenni, és azt a verseny lezárása (órabontás) után ki kell értékelni.

3. Amennyiben a gyûjtõhely nem azonos a berakodási hellyel, a ketrecek szállítása vagy õrzésre
hagyása érdekében azokat plombával le kell zárni. Ki kell jelölni a szállítás vagy õrzés megbízott
végrehajtóit, és azoknak átadás-átvételi jegyzõkönyvet kell nyitni. Ebben fel kell tüntetni a lezáró
szervezet nevét, a küldött darabszámot, és az átadással megbízottak nevét, valamint a lezárás és
útnak indítás idõpontját.
A berakodást vezetõ ellenõrzi a szállítóládák lezárását, a betett galambokat szemrevételezi, és
megvizsgálja, hogy nincs-e gumigyûrû nélküli galamb a ketrecben. Ezután igazolja a
jegyzõkönyvön az átvételt, és annak idõpontját.

4. A szállítás tervezésénél az általános közlekedési elõírásokat figyelembe kell venni.

5. Az utazás közbeni galambellátásra vonatkozóan a kiküldõ rendezõ szerv adjon eligazítást a
kísérõnek, az érvényes állatvédelmi, állategészségügyi, környezetvédelmi elõírásokról. A
szállítóeszköz rendelkezzen az érvényben lévõ állategészségügyi dokumentációkkal.

6. A szállítóeszközt a starthelyre való megérkezéskor lehetõség szerint végleges indítóhelyzetben
kell leállítani. Kerülendõ a start elõtti idõpontban a helyzetváltoztatás, és különösen a forgolódás.
Ahányszor száz kilométer a tervezett verseny, legalább annyiszor egy óra pihenõidõt kell
biztosítani a helyszínen, és legalább egy órát kell a starthelyen tölteni, ha a kiállás a hajnali
órákban történik az éjszakai pihenõhelyrõl.

7. A startengedély kötelezõen a verseny alapdokumentációjához tartozik
A startigazolás lehetséges módjai:

a, A helyszíni egyesület bélyegzõje, vezetõjének aláírása
b. A start után egy órán belül a helyi benzinkút bélyegzõje és vásárlási blokkja
c, Nemzeti Versenynél a vezetõ kísérõ aláírása
A versenyt követõen a gépkocsi tachográf másolatát a startigazolással együtt le kell adni a rendezõ
szervnek.

8. A startigazolási nyomtatványt a Versenybizottság részérõl csak a gépkocsi indulásakor állítható ki
és adható át a kísérõnek.
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9.§. A verseny alatti szabályok
1. A galambok lábán hazahozott versenygyûrûket az óra kialakítási módjának megfelelõen kell a

tárcsába helyezni és rögzíteni. Az órát a gyári kialakításnak megfelelõen kell használni.
Hüvelyes rögzítésnél a hüvelyt nyitott részével lefelé kell betenni. Egy hüvelybe csak egy
galamb gumigyûrûjét lehet rögzíteni. Több gyûrû blokkolása esetén csak egy az érvényes, az
amelyiket véletlenszerûen vesz ki a bontóbizottság. 

2. Ha üres tárcsahüvely keletkezik a rögzítés során, azt az órabontás megkezdésekor a versenyzõ
egyértelmûen közölni köteles a bontóbizottsággal.

3. Elektromos rendszerrel való  rögzítés során a dúcantennáknak aktív kapcsolatban kell lenniük az
elektromos rögzítõ órával. A dúcantennákat úgy kell elhelyezni, hogy a rögzítés után a galamb fogható
legyen, ellenõrzéskor be lehessen mutatni. Az elektronikus rögzítésnek a bejárókban kell történnie. A
rögzítõ rendszerek elhelyezését minden tagszövetség versenybizottsága köteles ellenõrizni.

4. Nem megengedett az érkezõ galambok számáról vagy idejérõl téves információk megadása, mert
ez mások érdekeit veszélyezteti, és sportemberhez méltatlan magatartás is.

5. Ha az óra verseny közben megáll, vagy más módon teszi lehetetlenné a rögzítést, az addig rögzített
versenygyûrûk áttehetõk más, szabályosan indított órába, de az eseményt az órabontás elõtt
jelenteni kell az illetékes versenybizottság vezetõjének.

6. Ha több versenyen való részvétel céljából lett indítva az óra, és a kitûzött bontási idõre az egyik
verseny befejezõdött, lehetõség van a már befejezett verseny eredményeinek és a folyamatban
lévõ verseny addigi eredményeinek jegyzõkönyvezésére. Ebben az esetben az órát nem szabad
leállítani, az idõmérés folyamatossága a korrekt számolási eljáráshoz szükséges. A szalagot újra
kell hitelesíteni, valamint az órán az értelemszerû elõkészítési tevékenységet el kell végezni, majd
ismét le kell zárni és plombálni.
A tárcsában versenygyûrû nem maradhat, a tárcsát indítóhelyzetbe kell tenni, és rádió idõjelre egy
ellenõrzõ bélyegzést kell végezni.
A folyamatban hagyott verseny jegyzõkönyvét részlegesen le kell zárni, azaz a lapszélen
egyértelmûen fel kell írni az addig felvett adatsorok számát.

7. Többnapos versenyeknél a rendezõ testület elrendelheti az idõszakos ellenõrzõ rögzítések
elvégzését. Ezekre legalább 48 óránként kerüljön sor. 

8. Bezáródik a verseny a feleresztéstõl számított 84 óra elteltével, amennyiben a távolság 500 km
alatti, és 132 óra elteltével az e fölötti távolságoknál, függetlenül az érkezett galambok
mennyiségétõl.

9. Amennyiben a versenyládába elzárt eszközökre van szükség, a ládát a versenybizottság
felbonthatja, majd a tevékenység után azt visszazárhatja, a korábban leírt eljárási rend szerint.
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10.§. A versenyellenõrzés szabályai
1. A versenyek tisztaságának, sportszerûségének és az elért eredmények hitelének megõrzése

céljából a versenybizottságok ellenõröket bíznak meg célfeladattal. A kiugró eredmény elért
versenyzõt és galambját (több elsõ díj) kötelezõ ellenõrizni. A feladat megkezdése elõtt
megbízólevelet kell kiállítani, amelyen fel kell tüntetni az ellenõrzõ tevékenység vezetését végzõ
személy nevét. A vezetõ ellenõr belátása szerint kérhet fel közremûködõket, de ügyeljen arra,
hogy a kiválasztott személyek ellen alapos kifogást az ellenõrzött ne tehessen.
Ezzel egyidejûleg a kiküldõ szervezet szóbeli eligazítást  ad a tárgykörrõl és az egyéb
tudnivalókról az ellenõrzést végzõk részére.

Közös versenyek esetén, elõzetes egyeztetés alapján a társegyesületek, társ-tagszövetségek vezetõi
megbízást adhatnak egymás tagjainak ellenõrzésére. Az SZVB minden egyesület és Tagszövetség
versenyének ellenõrzésére megbízást adhat ki.

2. Az ellenõrök a kiküldõ szervezet utasításai szerint hajtják végre az ellenõrzést. Lehetõség van
az ellenõrzõ tevékenység többszöri megismételtetésére is.
Az ellenõrzést minimum két fõ végezze, ez alól kivétel a Sportszövetség vezetése és az Országos
Versenybizottság tagjai.
Az ellenõrzés elrendelését elõre nem közölhetik az ellenõrzés tûrésére kötelezettel. 
Az ellenõrzési tevékenységért költségtérítés adható.

3. Az ellenõrzés csak a Versenyszabályzatban foglaltak betartására irányulhat, vagy annak helyi és
elfogadott kiegészítéseire.
Az ellenõrzési megbízás teljesítése során az alábbiakat kell elvégezni:

a./ Dúcellenõrzéskor ellenõrizni lehet például
- a galambok tulajdoni viszonyát;
- azonos-e a dúc a bejelentettel;
- a versenyen jelentett galamb (galambok) azonosítását, beszoktatását;
- a telepített konstatáló berendezés elõírás szerint mûködtetését;

b./ Az egyesület ellenõrzésekor ellenõrizni lehet például
- a versennyel kapcsolatos tevékenység végzésének szabályosságát.

c./ A versenygalambok érkezésének ellenõrzésekor
- a galambok bemutatásának elõírását, a versenygyûrû érkezõ galambon való meglétét, az órába

rögzítést;
- a versenyórát, versenykész állapotát.

d./ Bejelentett élgalamb ellenõrzésekor
- a bejelentésben közöltek ellenõrzését;
- a galambbal kapcsolatos észrevételek rögzítését;
- a versenyórát, versenykész állapotát

4. Joga van az ellenõrzõ szervezetnek a versenygyûjtés megkezdésétõl a startig bezárólag bárhol és
bármikor a szállító gépkocsi és az abban utaztatott galambok útközbeni ellenõrzésére. Ez a
tevékenység állhat
- az elõírt útvonal és menetterv betartásának ellenõrzésébõl;
- a szállítóketrecek állapotának ellenõrzésébõl;
- szükség esetén a galambok ketrecbõl kivételébõl, ellenõrzésébõl, vagy átgyûrûzésébõl.
Ellenõrzés céljából elrendelhetõ, hogy az ellenõrzött tag egy tartalék órába párhuzamos rögzítéssel
és második versenygyûrû használatával versenyezzen. A második rögzítés csak ellenõrzésre
szolgál, a versenyeredményhez a saját óra adata használható.
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Ha az ellenõrzõ bizottság létszáma eléri a három fõt, jogosultak a versenyórát pontos idõhöz
igazodva a helyszínen felbontani, és az abban talált versenygyûrûket és a hozzájuk tartozó idõket
jegyzõkönyvezni. Ebbõl a jegyzõkönyvbõl az órabontáskor a szükséges adatokat a
versenyjegyzõkönyvre át kell másolni.

5. Az ellenõrök ténymegállapításokat végeznek, döntési jogkörük nincs. Az ellenõrzésen
tapasztaltakról két példányban kiállított jegyzõkönyvet kell felvenni, és azt az ellenõrzött taggal
vagy szervezeti vezetõvel alá kell íratni. Az ellenõrzést végzõnek és az ellenõrzöttnek egyaránt
joga a jegyzõkönyv tartalmát különvéleménnyel kiegészíteni, de mindenképpen törekedni kell
arra, hogy a vitatott pontokban még a helyszínen megszûnjön a nézetkülönbség. A jegyzõkönyv
egy példánya az ellenõrzöttet illeti meg. 
Az ellenõrzést az ellenõrzött nem gátolhatja, ha az nem lépi túl a 3-4 . bekezdésben leírtakat.

6. Az ellenõrzési jegyzõkönyvet és az esetleges szóbeli kiegészítést a kiküldõ versenybizottság
értékeli ki. Ha döntése vagy intézkedése az ellenõrzött számára elmarasztaló, errõl 15 napon belül
köteles írásban értesíteni az elmarasztaltat.

7. Az ellenõrzöttet nem érheti sporthátrány az ellenõrzési tevékenység miatt ezért azt úgy kell
elvégezni, hogy a galambok rögzítésénél ne legyen akadályoztatva.
Az ellenõrzést mindig udvariasan, de határozottan és következetesen kell végezni. Az
ellenõröknek tartózkodni kell a véleménynyilvánítástól és a felesleges vitáktól, de kötelesek a
kiküldõ szerv utasításai szerinti követelményeket végrehajtani. Ugyancsak tartózkodniuk kell az
ellenõrzés után különvéleményük terjesztésétõl, annak kívülállókkal való megvitatásától.

8. Az ellenõrzésre bizonyos esetekben úgy kerül sor, hogy az ellenõrzött nem lehet jelen, vagy
személye az adott helyszínen nem tisztázható. Ilyenkor olyan jegyzõkönyvet kell felvenni, amibõl
a lényegi dolgok késõbb maradéktalanul felderíthetõk. Elõírás, hogy ezt a jegyzõkönyvet legalább
három fõ írja alá, és valamennyien minden jegyzõkönyvezett tényt egymástól függetlenül egybe-
hangzóan tapasztalják.

9. Minden tagszövetség egy versenyévadban minimum 5 általa végzett ellenõrzésrõl a szövetségi
versenybizottság részére köteles jelentést küldeni.

11.§. Az órabontás szabályai
1. Órabontás helyének csak olyan helyszín és idõpont választható, ahol a körülmények elektronikus

eredmény nyomtatására, írásra, gyûrûazonosításra alkalmasak. Az órazárás idõpontját az
egyesületek  a tagszövetség tudtával határozzák meg oly módon, hogy az ne ütközzön a galambok
várható érkezési idejével.

2. A versenybizottság vezetõje és segítõje ellenõrzi a versenyláda zárait és az egyéb titkosító jelet,
majd a ládát felbontja. A ládába más tag nem nyúlhat. 
Ellenõrzik, hogy minden indított óra jelen van. A mûszaki hiba miatt megállt órák szalagjait
összegyûjtik. A hitelesített óra szalagjának leadása kötelezõ. A hibás  szalagot olyan hosszúságúan
kell leadni, hogy megállapítható legyen a használati hiba bekövetkezésének ideje és elõzménye.
Nem használt, de szabályosan indított óra szalagját is le kell adni a rendezõ testületnek, és csatolni
kell hozzá a nevezési jegyzõkönyveket.

3. Rádió idõjelre vagy az anyaórával történõ egyeztetéssel a tagok elvégzik a záró rögzítést, majd az
órájukat átadják a versenybizottságnak, a második rögzítést az egyesületi Versenybizottság végzi.
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A kijelölt személyek a látható szabad hüvely számát jegyzõkönyvezik és az órákon ellenõrzõ
bélyegzést végeznek el. Az elektronikus rögzítésû órákban rögzített idõket a nyomtatón kiíratják,
az indításkor kinyomtatott kódot ellenõrzik.

Az ellenõrzõ bélyegzésnél a következõket kell vizsgálni:
- a tárcsa elfordulása elõzze meg a bélyegzést;
- az óra azonos legyen az elindítottal.
Ezután a versenybizottság vezetõje a versenyjegyzõkönyveket, a tenyésztõk versennyel
kapcsolatos jegyzeteit és a hozzájuk tartozó versenyórákat a bontóbizottságnak sorban kiadja.

4. A bontóbizottság elõtt csak egy óra lehet bontott állapotban, új óra bontása elõtt az elõzõ bontás
minden kellékét el kell rakni onnan.
A bontóbizottság négy tagból áll. 

5. A bontóbizottság vezetõje bontja fel az órát, osztja szét a kellékeket, irányítja az asztalnál
dolgozók munkáját. 

a./ Elõször ellenõrzi az óra plombálását, egyezteti a szabad hüvely számát a jegyzõkönyvön felírttal.
Ezt követõen felbontja és szerkezetileg is átvizsgálja az órát, majd kifûzi a szalagot. A tárcsát
leveszi, és átadja a bizottság kijelölt tagjának. Bontás közben elszakított szalag összeragasztható,
de a jegyzõkönyvben ezt a tényt rögzíteni kell.

b./ A szalagot végignézi, és meggyõzõdik arról, hogy azon a hitelesítés eredeti, az érvényes
rögzítések az indító- és zárólyukasztás között vannak, és nincs az indító- és zárórögzítés között
fölös számú lyuk, indítókarika lenyomat, papír deformáció a lyukasztó magasságában, elállított
követõháromszög, rossz vagy aszinkron mutatóállás, stb. A záró ellenõrzõ rögzítésbe való
lyukasztás nem kizáró ok.

c./ Ezt követõen megírja a szalagot. Érvényes az a bélyegzés, ahol a mutatók állása vita nélkül
leolvasható. Olvashatatlan bélyegzés esetén a kapcsolódó galambot a következõ leolvasható
bélyegzéshez kell írni. Ebben az esetben lehet két galamb azonos métersebességgel. Ez lehet a
záróbélyegzés is. Záróellenõrzõ rögzítés kötelezõ, de ha annak elmulasztása a versenybizottság
hibájából történt, akkor az nem tekinthetõ kizáró oknak... 

d./ A versenyidõ bélyegzések jobb oldali szabad mezõjébe felírja az óra, perc és másodperc
leolvasást, több napos versenynél a dátumot is számmal (pl.: 07.11.) Ez alá felvezeti a hüvelyben
talált versenygyûrû mindkét számát, és a hozzá tartozó galambot, annak speciális kiegészítõ
jeleivel. (Csapatkód, Anker, stb.) Több versenyzõ egy órában való rögzítésénél a versenyzõ nevét
is ki kell írni.

Az órabélyegzést a kapcsolódó hüvely sorszámával azonosan sorszámozza, ezt folyamatosan
egyezteti a tárcsakezelõvel.
A záróbélyegzésnél csak leolvasott idõt ír, és alá a késést másodpercben, vagy az óra sietése esetén
"pontos" minõsítést.

e./ Ezután a szalagot lezárja. A zárás tartalmazza, hogy mennyi galamb van értékelve, és azok milyen
csapatbeosztásúak.

A lezárásnál a tárcsakezelõ ír alá második helyen. Több óra használata esetén mindig a
kedvezõtlenebb órajárást kell jegyzõkönyvezni, vagyis a nagyobb késést. 

6. A bontóbizottság második tagja a tárcsakezelõ. Feladata a tárcsában levõ hüvelyek kiürítése. 
A versenygyûrûket a legkisebb sorszámú hüvelytõl elõrehaladva, sorban kell kiszedni. Üres
hüvelyt a versenyzõ elõre köteles bejelenteni, és azt a szalagon áthúzással érvényteleníteni kell.
Egyszerre csak egy hüvely lehet kiértékelés alatt, és csak egy versenygyûrût lehet azonosítani.
A tárcsakezelõ diktálja a nagyobb, majd a kisebb számot, hogy azt a szalagra és a jegyzõkönyvre
is fel lehessen írni, illetve az ellenõrzõ papírokat ki lehessen keresni.
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7/a. versenygyûrûrõl leolvasott számokat a bontóbizottság harmadik tagja egyezteti a versenyzõ
borítékjából kivett ellenõrzõ papírokkal. Csak olyan versenygyûrû fogadható el, ahol a külsõ
és belsõ szám megegyezik az ellenõrzõ papírokon levõkkel.

7/b. Egyeztetett versenygyûrût a belsõ háromjegyû számot kifelé fordítva felhúzzuk az ellenõrzõ
papírra (fésûre). Az óraszalagra felírjuk, hogy a gumigyûrû melyik rögzítéshez tartozik.

8. A bontóbizottság negyedik tagja a jegyzõkönyvvezetõ. 
a./ Kitölti a versenyzõ adatait, sorban felírja a galambokat, a hozzájuk tartozó versenygyûrû

számokat, és a rögzítési idõket úgy, hogy a napot dátum formátumban írja ki.
b./ Kiállítja a jegyzõkönyv fejlécét, azaz

- beírja az esetleg hiányzó vagy módosult adatokat, az óra  késését és a kerékpáridõt másodpercben;
- a gyûrûtovábbításért idõjóváírás jár, amit az igénybevett eszköz fajtájától függõen a versenybizottság

állapít meg. Ehhez kerékpár esetén 5,5 m/mp, gépjármû esetén 13,9 m/mp tényleges
útvonalhosszhoz tartozó sebességet, futárgalambbal történõ továbbítás esetén légvonalban számított
16,6 m/mp sebességet lehet figyelembe venni. A jóváírás maximum 5 perc lehet.

- több dúc használata esetén a rövidebb dúctávolságot kell jegyzõkönyvezni, de gyûrûtovábbításért
idõjóváírás ez esetben nem adható.

- több óra használata esetén a nagyobb késést kell jegyzõkönyvezni.
c./ A jegyzõkönyv lezárásánál áthúzással érvényteleníti azokat a sorokat, melyekhez rögzített idõ

nem tartozik. Felírja a felvett darabszámot, és a jegyzõkönyvet aláíratja a versenyzõvel.
A hitelesítés elsõ helyén aláír a bontási jegyzõkönyvvezetõ, második helyen a versenygyûrû
egyeztetõ tag.

Az óra hitelesítésénél és a bontásnál nem szerepelhet ugyanaz az aláírás, és nem megengedett a
bontásban részt nem vevõkkel való utólagos aláírattatás. A tenyésztõ a helyszínen köteles
felülvizsgálni a kiállított iratot, lehetõsége van észrevételezni azt, majd egyetértése esetén aláírásával
jelzi a felvett adatok elfogadását.
Az aláírt adatlappal kapcsolatban további reklamációnak a tenyésztõ részérõl helye nincs. 

9/a. A kiállított jegyzõkönyvet a versenybizottság vezetõje veszi át a szalaggal együtt. Ismételten
ellenõrzi vagy ellenõrizteti a szalagot és a jegyzõkönyvet és aláírásával igazolja a szabályszerûséget.

9/b. A versenybizottság vezetõje a versenyjegyzõkönyvhöz csatolja az ellenõrzõ papírra felhúzott
gumigyûrûket. Az ellenõrzõ papír a felhúzott versenygyûrûkkel együtt versenyiratnak minõsül
és vonatkozik rá a 6.§.1. pontja.

10. Az elektronikus órát csak clubantenna segítségével lehet bontani. A bontás során a következõ
eljárást kell követni:

A gyûjtõ-bontó szerkezet beindításakor az automatikusan szinkronba kerül az anyaórával. Az
anyaórán kijelzõ található, amelyrõl leolvasható a dátum és az idõpont.
Az elektromos rögzítõ órának a gyûjtõszerkezethez való csatlakoztatásakor az elõbbi
kijelzõjén megjelenik az adott tenyésztõ neve és engedélyének száma. A bontást végzõnek
ellenõriznie kell az adatok helyességét.
A clubantenna automatikusan bontja a tenyésztõ óráját.
A bontáskor versenylista kerül kinyomtatásra, amely tartalmazza a tenyésztõ, az óra, az
elektromos rögzítõ óra adatait, és a rögzített galambok listáját a rögzítés sorrendjében.
A versenylistát csapatonként külön-külön elválasztva kell az eredményszámolóhoz eljuttatni.
A versenylistának a tagszövetség felé továbbküldendõ példányához hozzá kell tûzni a
gyûjtéskor kinyomtatott versenyjegyzõkönyv egyik példányát.
Emellett az adatok elektronikus úton is továbbíthatók eredmény-feldolgozás céljából.
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Gyûjtési és bontási jegyzõkönyvek csak a gyûjtés és a bontás helyszínén, a többi versenyzõ
jelenlétében nyomtathatók ki, máshol és más idõpontban kinyomtatott adatok nem fogadhatók el.

11. A versenybizottság vezetõje a jegyzõkönyvek alapján összeállítja az adatjelentõt, illetve a
korábban beírtakat ellenõrzi vagy szükség szerint módosítja.

12. A versenybizottság vezetõje saját iratai kezelését és tárolását nem végezheti és azokat nem
írhatja alá, erre helyettesét kell felkérnie.

13. A bontás során a tenyésztõ versenyfeljegyzései irányadóak, amennyiben azok kétséges helyzetek
tisztázására vonatkoznak, de nem vehetõk figyelembe, ha azok a jegyzõkönyvezett adatokkal
ellentétesek.
Az órabontás során elõforduló eseményeket (értékelhetetlen óra, hibás szalag, érvénytelen
rögzítés, stb.) a jegyzõkönyvekre rá kell vezetni, és a feljegyzést a tenyésztõvel alá kell írattatni.

14. Az óraszalagokat és a hozzájuk kapcsolódó valamennyi versenyiratot a Tagszövetségi
Versenybizottság köteles ellenõrizni vagy ellenõriztetni, ezért azokat az egyesület továbbítani köteles.

12.§. A díjlistakészítés szabályai
1. A díjlista az érkezõ galambok teljesítményének összehasonlítása céljából készül. A galambok

besorolására a hazatérésük során elért sebességük alapján kerül sor. 

2. A sebesség számolásához a dúctávolságot el kell osztani a hazatérésre felhasznált röpidõvel, a
számítás eredményét méter/perc mértékegységben, két tizedes pontosságig kell megadni.
Ha a számított sebesség kisebb, mint 500 méter/perc, akkor a galambok korrigált útiidõ alapján
lesznek besorolva, ezt egész másodpercben kell megadni. 

A korrigált útiidõ számolását úgy végezzük, hogy minden résztvevõ teljesítményét egy azonos
távolságú képzeletbeli köríven hasonlítjuk össze. A körív középpontja a feleresztési hely, sugara
az átlag dúctávolság vagy egy elõre meghatározott központi távolság.
A képzeletbeli körív és a tényleges dúc közötti távolságkülönbség megrepüléséhez a minimális
500 m/perc, azaz a 12,5 m/mp sebességet fogadjuk el  átlagsebességnek.
A körívnél messzebb elhelyezkedõ dúcok tiszta röpidejébõl levonjuk, a közelebbiekéhez
hozzáadjuk a távolság-különbségre számított röpidõt.
A nagyobb sebesség megelõzi a kisebbet, a kisebb korrigált útiidõ megelõzi a nagyobbat.

3. A számlálóban alkalmazott dúctávolság a feleresztési helytõl számított, az otthoni dúcig tartó
távolság, méterben. A távolságot csak a Szövetség által hitelesített eljárással, WGS-84
ellipszoidon vett koordináták alapján lehet számolni, Gauss középszélességi eljárással. 

4. A nevezõben szereplõ röpidõ a feleresztés idejétõl a galamb gyûrûjének órába rögzítéséig eltelt
idõtartamot jelenti, amelyet befolyásol az órajárás. 
Az óra mûködésénél egyenletes késést kell feltételezni az indítási és a záró rögzítés között. A
röpidõbõl levonásra kerül a jóváírható kerékpáridõ. A számolási módszert melléklet tartalmazza.

5. Többnapos versenyeken a feltételezett éjszakai pihenõidõre holtidõt kell megállapítani. A holtidõ
számításához a mellékelt táblázat szerint kell eljárni. Ezt a holtidõt a röpidõbõl le kell vonni.
A számolási módszer magyarázó példája mellékletben.
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6. Hivatalos versenyen díjlistára kerül az indított galambok 20 százaléka.
Ha a díjlistán azonos sebességû galambok találhatók, akkor az a tenyésztõ kerül elõbbre,
amelyiknek dúctávja nagyobb. Ha az utolsónak értékelhetõ galamb sebességével több galamb
rendelkezik, valamennyi listára kerül.
A holtidõben rögzített galambok mindegyikét a holtidõ reggeli kezdetével számított sebességgel
kell besorolni.

7. A galambok teljesítménykülönbségét pontadással, koefficienssel, ászponttal vagy egyéb módon
lehet differenciálni, a kiíró szerv vagy a résztvevõk által elfogadott módon.

8. A csapatbajnokságok számolására és az ászgalambok értékelésére a mellékletben találhatók
javaslatok.

9. A kiíró vagy rendezõ szerv jogosult a 12.§.6-8. bekezdésben leírtak helyi szabályozására.

10. Feltûnõen kiugró eredményt elérõ galamb vagy galambok esetében az illetékes
versenybizottság még nem bizonyítható tények esetén is feltétel nélkül kizárhatja a versenybõl
azt a galambot vagy azokat a galambokat, melyek a versenylistán folyamatosan érkezõ
galamboknál
1000 m/p sebesség alatt 20%-kal,
1400 m/p sebesség alatt 15%-kal,
1400 m/p sebesség felett 10%-kal magasabb sebességet érnek el. Ez azonban nem kötelezõ
érvényû.
A mértékadó sebesség a folyamatosan érkezõnek tekinthetõ galambok legmagasabb sebessége.
A feltûnõ eredményt mindig az azonos helyrõl és idõpontban felengedett galambok összességére,
a legmagasabb létszámra kell vizsgálni. El lehet térni ötszáz galambnál kevesebb résztvevõ
esetén, vagy rossz idõjárási viszonynál, amelynek tényét az Országos Versenybizottság
véleményezi.

13.§. A kijavítás, óvás és fellebbezés eljárási szabályai
1. A versenyzõnek lehetõsége van az órabontási jegyzõkönyv kiállítása után, de még a jegyzõkönyv

általa történõ aláírása elõtt szóban elõterjeszteni kifogását a felvett adatokkal kapcsolatban. A
versenybizottság köteles megvizsgálni a kifogásolt adatot, és ha a kifogás megalapozott, a
szükséges módosításokat azonnal el kell végezni. Ha a versenyzõ egy ezt követõ idõpontban
terjeszt elõ kijavítási kérelmet, a versenybizottság vizsgálat nélkül elutasíthatja azt. Elírt,
szabálytalanul javított vagy olvashatatlan adat hibás adatszolgáltatásnak minõsül, ennek
elfogadását vagy továbbítását a rendezõ testület megtagadhatja.

3. Az elkészült listán feltüntetett dátumtól számított tíz naptári napon belül minden tenyésztõnek
joga van saját vagy mások eredményét kifogásolni, ha ez a kifogás az adatfeldolgozás hibájára
vezethetõ vissza. A kifogást értelmezhetõ módon rá kell vezetni a kiadott listára.

4. Ha az elkészült listán olyan hiba található, amely bármely adattal kapcsolatban egy korábbi
munkaszakaszban keletkezett, óvás terjeszthetõ elõ.

5. Valamely tevékenységgel kapcsolatos óvásnak minõsül az, ha valaki a tudomására jutástól
számított tíz naptári napon belül az illetékes versenybizottsággal egy általa megismert
szabályellenes eseményt vagy téves adatot közöl. Az óvást írásban kell beterjeszteni. 
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Az óvási alapdíj ötezer forint, amelyet a bejelentéssel egyidejûleg a kivizsgálásra felkért
szervezethez be kell fizetni. Alaposság esetén az óvási díj visszajár, ellenkezõ esetben az óvást
kivizsgáló szervezetet illeti meg. A bejelentés után 30 napon belül az óvás kivizsgálását meg kell
kezdeni, és a vizsgálat eredményét az illetékesekkel közölni kell.

6. Ha a vitatott eredmény nyilvánvaló eljárási hibából származik, az illetékes versenybizottság
hivatalból köteles kijavítására intézkedni.

7. Ha a tag fellebbezését, kijavítási kérelmét vagy óvását elutasította valamely szerv, az Alapszabály
szerint lehetõség van fellebbezésre a felügyelõ szerv felé. A fellebbezést írásban és az elutasító
határozat kézhezvételétõl számított 15 napon belül kell megtenni. Az óvással kapcsolatos
határozat ellen benyújtott fellebbezés esetén az óvási alapdíj minden lépcsõben duplázódik.

14.§. Sportfegyelmi elõkészítési szabályok
1. Sportfegyelmi büntetés nélkül kell a versenyekrõl kizárni az eredményt, ha az figyelmetlenség,

mûszaki hiba vagy más elõre nem tervezhetõ ok miatt szabálysértõ. Alapvetõ kizáró okok:
- az óra mûszaki hibája verseny közben; 
- verseny közbeni szalagszakadás;
- azonosíthatatlan versenygyûrûk;
- hibás vagy olvashatatlan jegyzõkönyvezés;          
- a javítás aláírással történõ igazolásának elmulasztása;
- dokumentumok elvesztése.

2. Egy hibás adattal kapcsolatos eredmény kizárását csak indokolt mértékig lehet végrehajtani, azaz
a kizárás nem terjeszthetõ ki a tag olyan eredményeire, ahol az adatok vita nélkül értelmezhetõk.

3. Súlyos szabálysértésnek tekintendõ a versenyszabályok szándékos megsértése a következõ
meghatározásokban:

a. Nem megengedett a felgyûrûzött galamb versenygyûrûjének vagy a versenygyûrû bármi módon
készített másolatának megszerzése és felhasználása a szállítókosárba rakás ideje és a galamb
versenyrõl való hazaérkezése közötti idõben.

b. Nem megengedett a versenyóra gyári kialakításának olyan változtatása, amely hamis idõ
bélyegzése vagy  rendeltetésellenes tárcsamûködtetés céljából történik. 

c. Nem megengedett a versenygalambnak a bejelentett és bemért dúctól eltérõ helyszínre való
versenyeztetése.

d. Nem megengedett a dokumentáció kitöltése vagy továbbhasználata során illegális adatok
beírása, vagy az adatok illetéktelen személy által történõ megváltoztatása.

e. Nem megengedett a galambok doppingszerekkel való serkentése. A doppingnak minõsülõ szerek
listáját a Magyar Postagalamb Sportszövetség Állategészségügyi Bizottsága teszi közzé vagy
módosítja a szövetségi újságban.

A fenti szabályok kiemelt fontosságúak a versenyeredmény hitelessége szempontjából, ezért
bizonyítottság esetén már a végrehajtásukra tett kísérlet vagy elõkészítési tevékenység is a befejezett
cselekménnyel azonos elbírálás alá esik és fegyelmi eljárásban kizárás büntetést von maga után.

4. A fegyelmi eljárás rendjét fegyelmi szabályzat tartalmazza, de az eljárás speciális
sportvonatkozású elõírásai a következõk:

a./ A szabálysértési eljárást a tudomásul jutástól számított 30 napon belül, de legkésõbb 
- az esemény napjától számított hat hónapon belül; 
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- a 14. §.3.a-e. pontjaiban felsoroltak esetében két éven belül meg kell kezdeni, és azt az eljárás
kezdésétõl számított hat hónapon belül le kell zárni. A szabálysértéssel kapcsolatban
kezdeményezett bírósági eljárás az elévülést megszakítja.

b./ A sportszabálysértést az illetékes versenybizottságnak nagy körültekintéssel kell kivizsgálnia.
Sportfegyelmi büntetést csak kétség nélküli bizonyítékok alapján lehet kezdeményezni.
Bizonyítottnak akkor tekinthetõ a sportszabálysértés, ha a megtörtént események és tények
figyelembe vételével más lehetõség nem képzelhetõ el.

c./ A sportszabálysértés vizsgálati és bizonyítási eljárásának lefolytatása  azt a szervezetet illeti, amely
a szabálysértést felfedezte. Az eljárásban az érintetteket közremûködési kötelezettség terheli.

d./ A szándékosnak vélt szabálysértés feltárása során az alábbiakat kötelezõen tisztázni kell:
-mi volt a motiváció, azaz az elkövetõnek milyen módon fûzõdött érdeke a szabálysértés
elkövetéséhez;
-milyen módon volt alkalma elkövetni azt, és milyen körülmények segítették ebben;
-milyen módszerrel követte el a szabálysértést.

e./ A szabálysértések kivizsgálása során szakértõi tevékenységet lehet igénybe venni.

15.§. Záró rendelkezések
1. A Versenyszabályzat létrehozásának, kiegészítésének és módosításának joga az Elnökséget illeti

meg. Ezért helyi szervezetek azt nem módosíthatják, vagy a szabályzattól eltérõ tevékenység
jóváhagyására nincs jogosítványuk. A szabályzatot visszamenõlegesen módosítani nem lehet, de
indokolt esetben és kérelemre a marasztaló intézkedésektõl az Elnökségnek joga van  eltekinteni,
illetve ezt a jogát kijelölt feladatkörben átadhatja.

2. Az Országos Elnökség fenntartja a jogot, indokolt esetben a Versenyszabály módosítására.
3. A jelen szabályzatot és mellékleteit 2005. február 22-én jóváhagyta, és közzétételét elrendelte. A

közzététel idõpontjától minden korábbi versenyelõírás és sportszabályozás érvényét veszti.
4. A Magyar Postagalamb Sportszövetség minden tagegyesülete és tagszövetsége köteles saját

versenyszabályzati rendelkezéseit jelen szabályzatnak megfelelõen 2005. május 1-ig átdolgozni,
módosítani vagy kiegészíteni.

Bárdos István s.k. Molnár Mihály s.k. Belák Ottó s.k.
elnök alelnök SZVB elnök
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Ajánlott versenyformák I. sz. melléklet

A bajnokságok osztályozása
1. A bajnokságok általánosságban egyesületi, röpcsoporti, tagszövetségi, régió, zóna, nemzeti és

nemzetközi szintûek. Formájukat tekintve lehetnek csapatbajnokságok és egyéni (champion)
bajnokságok, a versenyt kiíró szerv feltételei szerint.

a./ Egyesületi bajnokság: az egyesület tagjai, illetve galambjaik között;
b./ Röpcsoporti bajnokság: a röpcsoportot alkotó tagok, illetve galambjaik között;
c./ Tagszövetségi bajnokság: a tagszövetség tagjai, illetve galambjaik között;
d./ Régiós Bajnokság a zóna meghatározott tagszövetségei alkotják
d./ Zóna bajnokság: több (legalább három), azonos feleresztési helyrõl és idõben versenyt rendezõ,

tagszövetség tagjai illetve galambjaik között;
e./ Nemzeti bajnokság: a kijelölt nemzeti feleresztési helyrõl versenyt rendezõ tagszövetségek

tagjai, illetve galambjaik között;
f./ Magyar Kupa: a különbözõ helyi versenyszervezetekben kiírt versenyek a szövetségi

versenybizottság által egységes értékelési módszer szerint kiszámított bajnokság  
g./ Nemzetközi bajnokság: egy azonos helyrõl és idõben felengedett, több ország részvételével

rendezett versenyen a résztvevõ tagok és galambjaik  között lehetséges.
h./ Jubileumi Kupa: a Szövetség által megadott szempontok alapján

Minden bajnokság számítása a kiírás szerint megrendezett versenyekrõl, az indított galambok
elõre meghatározott százalékát tartalmazó versenylistákon szereplõ adatokra épül. 
A hivatalos versenylista 20 %-os.

i./ Maratonbajnokság az országban az összes klubtag részvételével.

2. Csapatbajnokság és championbajnokság lehet rövid-, közép- és hosszútávú, illetve általános
távú bajnokság. A különbözõ csapatbajnoksági feltételrendszereket a kiíró vagy rendezõ testületek
elõre határozzák meg, de az alapvetõ technikai és formai elõírásoktól nem térhetnek el.

3. A jelenleg az FCI által elfogadott távolsági kategóriák:
- rövidtáv 100 és 400 km között,
- középtáv 300 és 600 km között,
- hosszútáv 500 km fölött
- Maraton 800 km fölötti versenyek.

4. Csapatbajnokság kiírásánál a csapatlétszámokat, a pontszerzõk számát, és az egyéb feltételeket
(pl. hány út számít az adott bajnokságba, van-e elõrenevezett galamb külön feltételekkel, stb.) a
versenyek kiírásakor a tagokkal félre nem érthetõ módon a rendezõ szerv írásban köteles közölni.
A csapatbajnokság besorolásának két lehetséges módja:
a./ a pontadásos eljárásnál a csapatversenybe beszámítható pontszámok összegzésével;
b./ koefficiens használatánál a több helyezés alapján.

5. Championbajnokság az év folyamán az adott versenytávon a legeredményesebb galambok
elismerésére szolgál, besorolása a több elért helyezés alapján történik. A galambok értékelhetõk
nemenként és meghatározott évjáratonként is. Ezen belül:

a./ Champion cím elismeréséhez a kiírt versenyek minimum 50%-át kell a galambnak eredményesen
teljesítenie azon a versenylistán, amelyhez az eredmény tartozik;

b./ A kihirdetett championok száma a versenyenként átlagosan indított galambok számának 5
ezrelékéig terjedhet, de legalább nemenként 5-5 galamb legyen;
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c./ Ászgalamb címet nyerhet az a galamb, amely a nevezett kategória minden meghirdetett versenyén
helyezést ért el.

6. Egyéb versenyek
a./ Emlékverseny lehet a rendezõ testület által kijelölt rangos verseny. Az emlékverseny kiírási

feltételeiben eltérhet az általános kiírási feltételektõl.
b./ Anker Alfonz Díjért zónánként a leghosszabb verseny nevezési lapon az elsõ helyre írt "A"

betûvel megjelölt galambok egyéni versenye a Nemzeti Bajnokságban
c./ Kállay Ferenc emlékére  Derby galambok értékelésére kerül sor. A részvétel feltétele, hogy a

galambot derby gyûrûvel lássák el... Az értékelés a zóna leghosszabb versenyérõl történik.
A verseny értékelése egyéni és csapat derby-díjakkal történik. A derby-galambokat a nevezés bal
oldalán kívül, a derby-gyûrû számának felírásával kell a jegyzõkönyvre felvezetni. A derby csapat
kiszámítása két elsõ galamb koefficiensének összegzésébõl történik.

d./ Bíró József emlékversenyt rendezünk amely a Magyar Postagalamb Sportszövetség által
rendezett leghosszabb egyéni verseny elsõ helyezettje.

e./ A Nemzeti Versenyek három hosszútávú útjának középsõ útja az alábbiak szerint

Schaub József Emlékverseny (I. zóna)
Elsõ helyezett galamb

Mikó József Emlékverseny (II. zóna)
Elsõ helyezett galamb 

Szalai Róbert Emlékverseny (III. zóna)
Elsõ helyezett galamb 

Dr. Bajusz Árpád Emlékverseny (IV. zóna)
Elsõ helyezett galamb 

Bíró Imre Emlékverseny (V. zóna)
Elsõ helyezett galamb 

7. További ajánlott egyéni címek és értékelési formák
Javasolt az eredményértékelést változatos és sokoldalú módon végezni, hogy a versenyen indult
tenyésztõk minél nagyobb részét lehessen elismerni.

a./ Egyéni díjat nyerjenek a versenyen legnagyobb sebességet elért galambok.
b./ Utankénti csapatbajnok az adott versenyen legeredményesebb tenyésztõ.
c./ Kiadható a Legjobb egyéves, a Legjobb fiatal, a Leggyorsabb galamb, cím az értelemszerû

esetekben.
d./ A Versenyút Lovagja az, aki minden csapatgalambját helyezte a versenyen.
e./ Elsõ osztályú versenyzõ címet viselheti az, aki a tárgyévben indult tenyésztõk csapatsorrendjében

az elsõ tíz százalékban végzett. 
f./ Az utolsó három év Legjobb Dúc értékelésébõl Elit Klub sorrend állapítható meg.
g./ Szuper Kupa a két hosszútávú verseny eredményének összesítése, amelybõl az elsõ út Észak-

Észak Nyugati irányból, július elsõ hétvégéjén, a második út déli irányból a versenyszezon végén
kerül megrendezésre. A központi távolságnak közel egyformának kell lennie.

h./ Szaklap Fiatalok versenye
i./ Senior - Junior értékelés
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Szövetségi szervezésû versenyek szabályai
II. sz. melléklet

I. Nemzeti versenyek
1. Általános szabályok

Több tagszövetség részvételével minden évben lehetõleg szombat kora reggeli feleresztéssel
kerülnek megrendezésre. 
A versenyek mindenkori feleresztési helyszínét a Szövetség Elnöksége jelöli ki, egyúttal
intézkedik a további versenyfeltételek ügyében, és a hozott határozatot kihirdeti.

Ezeken a hétvégéken 400 km (a tagszövetség legtávolabbi dúctávja) feletti versenyek nem
rendezhetõk.

A galambok szállítása és a verseny minden szervezési és felügyeleti tevékenysége tagszövetségi
szervezésben, az eredmények értékelése és díjazása szövetségi szervezésben történik. A
versenyen a Versenyszabályzattól és az újságban közzétett kiírástól eltérni nem lehet, bármely
eltérés vagy szabálytalanság esetén a versenyzõt a nemzeti versenybõl feltétel nélkül ki kell zárni.

A versenyen minden megjelent tagszövetség minden tagja és minden galambja köteles részt venni.
A részvételi díjat évenként március 31-ig az elnökség határozza meg. A részvételi díj a számolási,
listakiadási, központi szervezési költségekre és díjazásra szolgál, a felsorolásnak megfelelõ
maradványelvû felhasználási sorrendben.

A versenyek értékelése minden esetben a Magyar Postagalamb Sportszövetség központi
eredményszámoló programjával történik.

2. A versenyek értékelése
Zóna Versenyek
Egy napon, egy helyrõl, a résztvevõk számára megközelítõleg azonos távolságból rendezett
verseny. A feleresztési hely kiválasztása úgy történjen, hogy a versenyzõk  átlagtávolsága 600 km
felett legyen.
Érvényes a verseny, ha a feleresztési helyen legalább három tagszövetség megjelent, minimum
4000 galambbal.
Minden tag tetszõleges számú csapatot indíthat, ha tagszövetségében azokkal kapcsolatban a
költségeket megfizette. A csapatok kijelölése nevezési lapon történik, amelyet a versenyzõ a
gyûjtés idejére köteles kiállítani.
Minden indított galamb egyéni díjat és champion címet nyerhet.
A lista 20%-os.

Régió Versenyek
Zónán belül, elõre meghatározott versenyzõk csoportja, minimum 2000 galambbal.

Csapatverseny értékelése
A csapatverseny értékelése az elsõ három galamb eredménye alapján történik.
A galambok teljesítményét koefficiens adással differenciálják.
Helyezési száma*1000________________
indított galambok száma (max. 5000)
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A Nemzeti csapatbajnokság sorrendjének megállapítása a régiókból bevitt koeficienssel számolt
csapateredmények összefésülésével történik.

Országos versenyek csapat értékelése
A galambok teljesítményét koefficiens adással differenciálják, a közös listán (Szuper Kupában) a
távolsággal módosított képlet segítségével.

A Derby verseny díjazásához külön pénzügyi forrásként szolgál a derbygyûrûk árbevételének
meghatározott százaléka.

II. Magyar Kupa
Általános szabályok

Minden hivatalos versenyen induló tag részvétele kötelezõ. A tagszövetségekben és röpcsoportokban
elért eredmények egységes értékelési módszer segítségével összehasonlíthatók. Az összehasonlítás a
galambok által elért helyezések száma, azonosság esetén a koefficiens érték alapján történik. Minden
úton az elsõ három befutó vehetõ figyelembe. A lista az FCI kiírása szerint érvényes.
Minden tag a tagszövetség által a Sportszövetségbe jelentett és befizetett versenyengedélynek
megfelelõ számú csapattal vesz részt. A versenyengedély díját évente az elnökség határozza meg.

Korlátozó feltételek:
- csak a Sportszövetségbe március 1-ig jelentett versenyek eredménye fogadható el.
- csak 20%-on belüli eredmény vehetõ figyelembe;
- az eredménybe beszámított utakon legalább egy helyezést kell elérnie a csapatnak.

Rövidtávú Verseny 
Hat olyan verseny jelölhetõ és rendezhetõ meg, amelyek 100 és 400 km közötti távúak és
minimum 20 tenyésztõ 250 galambja részt vesz. Ezekbõl értékelésre küldhetõ öt olyan verseny
eredménye, amelyek esetében a versenyek össztávja legalább 1000 km. Az értékelés maximum 15
helyezés alapján történik.

Középtávú Verseny 
Öt olyan verseny jelölhetõ és rendezhetõ meg, amelyek 300 és 600 km közötti távúak és minimum
20 tenyésztõ 250 galambja részt vesz. Ezekbõl értékelésre küldhetõ négy olyan verseny
eredménye, amelyek esetében a versenyek össztávja legalább 1500 km. Az értékelés maximum 12
helyezés alapján történik.

Hosszútávú Verseny 
Négy olyan verseny jelölhetõ és rendezhetõ meg, amelyek 500 km feletti távúak és minimum 20
tenyésztõ 150 galambja részt vesz. Ezekbõl értékelésre küldhetõ három olyan verseny eredménye,
amelyek esetében a versenyek össztávja legalább 1800 km. Az értékelés maximum 9 helyezés
alapján történik.

Magyar Kupa Ász galambok
Minden fenti kategóriában Magyar Kupa Ászgalamb értékelésre kerül sor. Csak 100%-os galamb
eredménye kerül értékelésre.
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Legjobb Dúc verseny 
A Magyar Kupa versenyek bármely kategóriájába benevezõ tenyésztõnek lehetõsége van általános
távú versenyértékelésben részt venni.
Az eredmények értékelésének szabályai:

A rövid-, közép-, és hosszútávra benevezett versenyek közül a versenyzõ számára legkedvezõbb 5
verseny eredménye kerül értékelésre.

A versenyzõ egy versenyen elért eredményét a következõ eljárással számítják ki:
Legalább öt verseny eredménye szükséges olyan megkötéssel, hogy a kiválasztott versenyek
össztávolsága minimálisan 1800 km és egy verseny minimum 600 km feletti legyen, mely a
Nemzeti Versenyek útjaiból kerüljön ki.
10 galambos csapatból az összes helyezett galamb ászpont értékének összeadásával kell számítani.

Magyar Elit Klub
A Legjobb Dúc verseny utolsó három évi összesített eredménye alapján az elsõ 30 helyezett
alkotja a Magyar Elit Klubot.

Kategóriánként a gyõztes versenyzõ meghívás alapján részt vesz az Országos Kiállítás
sportbemutatóján.

Jubileumi Kupa - Vándorserleg
A Magyar Postagalamb Sportszövetség 120 éves jubileumán alapított vándorserleg kerül kiadásra
minden tagszövetségben a következõ értékelés alapján, az Országos Díjkiosztón:

A tagszövetség fõprogramjában lévõ és a Magyar Kupa nevezésben szereplõ rövid-, közép- és
hosszútávú utakból kell kiszámítani. Minden versenyzõ legjobb útjai kerülnek kiválasztásra.
A versenyutak (nem lehet egy utat két kategóriába beszámítani):
2 rövid,
3 közép
1 hosszútávú

A díjlista 20%-os. 10-es csapatból 5-ös befutó a tagszövetségi eredmények alapján.
Pontosztás: 1 galamb 100 pont, a díjlistán utolsó helyezett galamb 40 pont

A Jubileumi Kupa eredményei alapján a pontszámok figyelembe vételével MAGYARORSZÁG
ÉLVERSENYZÕJE CÍMET adományozunk a mindenkori tagszövetségi létszám arányában.
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Sporteredmény Évkönyv III. sz. melléklet

A szövetségi szervezésû nemzetközi, nemzeti, zóna, régió és tagszövetségi, röpcsoporti versenyek
tárgyévi kivonatos ismertetése a Szövetség Évkönyvében történik meg. Az Évkönyv az újság
különszámaként jelenik meg. Az Évkönyvbe kerülõ eredményeket a tagszövetségek által közölt
adatok alapján a Szövetségi Versenybizottság elnöke hagyja jóvá és engedélyezi.
Az eredmények idõbeni leadásáért és azok valóságáért a beküldõ tagszövetségek felelõsek.
A leadási határidõ minden év október 31. Késedelmes adatszolgáltatás esetén a közlés
megtagadható. Az Évkönyv ára nem tartozik az elõfizetési díjba, azt külön kell megfizetni.
A tagszövetségek a kiváltott versenyengedélyekkel arányos oldalszámot kapnak az eredmények
közlésére.

Az évkönyvbe az alábbi adatok kerülhetnek:
1. A tagszövetség bajnokainak bemutatkozó írása. Az írásban nem közölhetõ sem nyílt, sem burkolt

reklám, vagy másokat sértõ szöveg vagy megjegyzés.
2. A tagszövetségi csapatbajnokságok elsõ tíz százaléka: általános, rövid, közép, hosszútáv, fiatalok

csapatbajnoksága. (sorrend, név, egyesület, helyezések száma, pontszám)
3. A nemenkénti elsõ öt-öt tagszövetségi champion és az ászgalamb és az elsõ öt fiatal champion.

(Sorrend, tenyésztõ neve, galamb száma, elért helyezés, pontszám)
4. Az év folyamán megrendezett hivatalos versenyek elsõ öt díjazott galambjának eredménye. (A

versenyadatoknál a feleresztés helye, dátuma, központi távja, az indult tagok és galambok szám, a
galamboknál a sorrend, a tenyésztõ neve, csapatkódja, galamb száma, sebessége)

5. Az egyéb címek és kupák nyertesei, a verseny legfontosabb tudnivalóival.
6. Az Elit Klub elsõ 5 tagja.

Sportcímek
Az Elnökség az alelnök elõterjesztése alapján magasabb szintû elismerésként sportcímeket
adományozhat a versenyzés és a standardtenyésztés területén élenjáró tenyésztõknek, ha a kiírt
feltételeket teljesítették a sportcímre pályázók. Az Elnökség hatáskörébe tartozik a Magyar
Mesterversenyzõ, a Junior Elsõ Osztályú Versenyzõ és a Standardtenyésztés Országos Mestere
cím adományozása.

A pályázóknak részletes kimutatást kell készíteniük a mellékelt táblázatok pontjainak
összegzésével, azt igazoltatniuk kell a Tagszövetségi Versenybizottság vezetõjével, majd
továbbítaniuk kell az alelnöknek.
A címhez szükséges pontokat az elõzõ három évben megrendezett országos röp- vagy kiállítási
versenyeken elért díjak és helyezések alapján lehet összegyûjteni. Az elért cím után a pontgyûjtés
újra kezdhetõ, és a sportcím többszörözhetõ. Az egyszer már felhasznált eredmények többször
nem szerepelhetnek az értékelésben. 
Sikeres pályázat esetén az alelnök írásban értesíti a díjnyertest.
Az elért címet az elnyerés évének megjelölésével lehet használni, és azt a szaklapban közzé kell
tenni.

Magyar Mesterversenyzõ
Szövetségi szervezésû versenyen (Nemzeti Versenyen, Magyar Kupán) elért röperedmények alapján
gyûjthetõk a pontok. A cím eléréséhez legalább 3500 pontot kell összegyûjteni.
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Junior Elsõ Osztályú Versenyzõ
A cím odaítélését a versenyzõ kérheti a Tagszövetségi Versenybizottságnál.
Azt a huszonkét év alatti tenyésztõt, aki a cím adományozását megelõzõ két évben tagszövetségi
csapatbajnokságban elsõ osztályú eredményt ért el, a Tagszövetségi Versenybizottság az
eredmények igazolásával egyidejûleg javasolhatja Junior Elsõ Osztályú Versenyzõ címre.
A címet az Elnökség adja meg, és a cím elnyerését a Szövetség elnöke hivatalos iratban igazolja.

Standardtenyésztés Országos Mestere
Országos vagy nemzetközi kiállításokon elért eredmények alapján érhetõ el. A cím eléréséhez
legalább 1500 pontot kell összegyûjteni.

Tagszövetségi Mesterversenyzõ
A tagszövetségi Mesterversenyzõ címért a tagszövetségi vagy röpcsoport listán elért
röperedmények alapján lehet pályázni, az utolsó három év eredményei alapján. A lista legalább
100 tenyésztõ 1000 indított galambja esetén ismerhetõ el. 
A pályázó az elért eredményeket kigyûjti, azt a Tagszövetségi Versenybizottságnak igazolásra
elõterjeszti, az igazolás után a tagszövetségi közgyûlés a címet megadja.
A cím elnyeréséhez legalább 2000 pont elérése szükséges. A cím az átadás évének megjelölésével
használható. 
A pontok gyûjtése újrakezdhetõ, és a cím többszörözhetõ. Az egyszer már felhasznált eredmények
többször nem szerepelhetnek az értékelésben.
Átszervezés vagy tagszövetség váltás esetén a korábbi helyen elért eredmények értékelhetõk.

Tagszövetségi Elit Klub
Az utolsó három versenyévben elért tagszövetségi általános csapatbajnoki végeredmények alapján
lehet összeállítani a Tagszövetségi Elit Klubot. A besorolás a helyezési számok összegzése alapján
történik. Minél kisebb a számok összege, annál elõbbre kerül a tenyésztõ a versenyzõ tagok tíz
százalékát, de legalább tíz fõt tartalmazó listán.

A versenyzõnek minden számításba vett évben rendelkeznie kell versenyeredménnyel. 
Ha több csapattal indult, a tenyésztõ a neki kedvezõbb adatot veheti figyelembe, de neve
mindenképpen  szerepeljen a listában. Állandó társversenyzõi viszony esetében a címet a közös
néven kell kiadni.
Korábban más tagszövetségben elért eredmény is beszámítható.

A Magyar Mesterversenyzõ cím számítási feltétele
A figyelembe vehetõ helyezések számának felsõ határát, illetve az azokhoz tartozó pontszámokat az
indított létszám alapján az alábbi táblázat szerint lehet kigyûjteni:

1000 galambig 1-  5. helyezettig,
2000 galambig 1-10. helyezettig,
3000 galambig 1-15. helyezettig,
4000 galambig 1-20. helyezettig,
5000 galambig 1-25. helyezettig,
6000 galambig 1-30. helyezettig,
7000 galambig 1-35. helyezettig,
8000 galambig 1-40. helyezettig,
9000 galambig 1-45. helyezettig, 
felette 1-50. helyezettig.
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Egyéni díj és csapatbajnoki sorrend után számítható pontok

Versenyek távolsági kategorizálása Nemzeti és FCI
A B C D E Magyar K. Verseny kateg.

300-500 km 501-600 km 601-700 km 701-800 km 801- km csapatbajnoki Nemzeti
az elsõ ötven helyezett galambnak járó pont és Jubileumi Kupa, Versenyek

Szuper Kupa eredménye
eredménye

________________________________________________________________________________
1. 220 240 260 280 300 600 300
2. 218 238 258 278 298 598 298
3. 216 236 256 276 296 596 296
4. 214 234 254 274 294 594 294
5. 212 232 252 272 292 592 292
6. 210 230 250 270 290 590 290
7. 208 228 248 268 288 588 288
8. 206 226 246 266 286 586 286
9. 204 224 244 264 284 584 284

10. 202 222 242 262 282 582 282
11. 200 220 240 260 280 580 280
12. 198 218 238 258 278 578 278
13. 196 216 236 256 276 576 276
14. 194 214 234 254 274 574 274
15. 192 212 232 252 272 572 272
16. 190 210 230 250 270 570 270
17. 188 208 228 248 268 568 268
18. 186 206 226 246 266 566 266
19. 184 204 224 244 264 564 264
20. 182 202 222 242 262 562 262
21. 180 200 220 240 260 560 260
22. 178 198 218 238 258 558 258
23. 176 196 216 236 256 556 256
24. 174 194 214 234 254 554 254
25. 172 192 212 232 252 552 252
26. 170 190 210 230 250 550 250
27. 168 188 208 228 248 548 248
28. 166 186 206 226 246 546 246
29. 164 184 204 224 244 544 244
30. 162 182 202 222 242 542 242
31. 160 180 200 220 240 540 240
32. 158 178 198 218 238 538 238
33. 156 176 196 216 236 536 236
34. 154 174 194 214 234 534 234
35. 152 172 192 212 232 532 232
36. 150 170 190 210 230 530 230
37. 148 168 188 208 228 528 228
38. 146 166 186 206 226 526 226
39. 144 164 184 204 224 524 224
40. 142 162 182 202 222 522 222
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41. 140 160 180 200 220 520 220
42. 138 158 178 198 218 518 218
43. 136 156 176 196 216 516 216
44. 134 154 174 194 214 514 214
45. 132 152 172 192 212 512 212
46. 130 150 170 190 210 510 210
47. 128 148 168 188 208 508 208
48. 126 146 166 186 206 506 206
49. 124 144 164 184 204 504 204
50. 122 142 162 182 202 502 202

Nemzeti Versenyek Champion galambjai, Senior és Junior eredmények és a
Magyar Kupa Ászgalambjai, Legjobb Dúc verseny után számítható pontok

1. 300 6. 250
2. 290 7. 240
3. 280 8. 230
4. 270 9. 220
5. 260 10. 210

Nemzeti Versenyek Anker és Derby galambjai, Derby csapat után számítható pontok

1. 150 6. 100
2. 140 7. 90
3. 130 8. 80
4. 120 9. 70
5. 110 10. 60

Standardtenyésztés Országos Mestere ponttáblázat

Standard kategória, hím és tojó
Országos kiállítás Nemzetközi kiállítás

1. 100 200
2. 90 190
3. 80 180
4. 70 170
5. 60 160
6. 50 150
7. 40 140
8. 30 130
9. 20 120

10. 10 110
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A Tagszövetségi Mesterversenyzõi cím ponttáblázatai

Csapatbajnokságok végeredménye
Általános Rövid-, közép-, hosszútávú,

távú fiatal galambok
csapatbajnoksága

1. 200 150
2. 190 140
3. 180 130
4. 170 120
5. 160 110
6. 150 100
7. 140 90
8. 130 80
9. 120 70

10. 110 60

Champion galambok ponttáblázata
Általános Rövid-, közép-, hosszútávú,

távú fiatal galambok
bajnokságban elért eredmény

1. 80 50
2. 70 40
3. 60 30
4. 50 20
5. 40 10

Utankénti elsõ öt galamb ponttáblázata
1. 50
2. 40
3. 30
4. 20
5. 10

Többletpontok meghatározott címek elnyerése után
Életteljesítmény 100 pont
Versenyév ászgalambja 100 pont
Legjobb egyéves 30 pont
Emlékverseny gyõztese 20 pont
Az évben legtöbb díjkm-t szállt galamb 100 pont

A Tagszövetségi Elit Klubban elfoglalt sorrend alapján az elsõ tagnak 200 pont jár, a tíz százalékot
záró tag 10 pontot kap. A közbensõk a létszámnak megfelelõ arányban csökkenõ pontszámot kapnak.
A számolási képlet:

D (a pontszámok különbsége) = (200-10) / (a tíz százalékot alkotó tagok száma - 1)
P (elit pont) = 200 - (D * [besorolási sorrend - 1])
Egész számra kell kerekíteni.
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A táblázat adatai nyári idõszámításra vonatkoznak. A pihenõidõ a jelölt naptári dekádidõ átlagos
csillagászati napnyugtája után 45 perccel kezdõdik és a napkeltéje elõtt 15 perccel zárul. A
megkezdett verseny minden további napján azonosan a feleresztés napjához tartozó holtidõt kell
alkalmazni. A számítógépes feldolgozás során a holtidõn belül rögzített galambok idejét a reggeli
kezdõ idõpontra kell a listában elhelyezni. A táblázatot a számítógépes adatbázisban
munkaállományként el kell helyezni.
Naptári idõtartam holtidõ kezdete holtidõ vége összesen
IV. 20.- IV. 30. 20:30 5:30 9:00
V. 1.- V. 10. 20:45 5:00 8:15
V. 11.- V. 20. 21:00 4:45 7:45
V. 21.- V. 31. 21:15 4:45 7:30
VI. 1.- VI. 10. 21:30 4:30 7:00
VI. 11.- VI. 30. (20 nap) 22:00 4:30 6:30
VII. 1.- VII. 20. (20 nap) 22:00 4:30 6:30
VII. 21.- VII. 31. 21:30 4:45 7:15
VIII. 1.- VIII. 10. 21:00 5:15 8:15
VIII. 11.- VIII. 20. 20:45 5:30 8:45
VIII. 21.- VIII. 31. 20:30 5:45 9:15
IX. 1.- IX. 10. 20:00 6:00 10:00
IX. 11.- IX. 20. 19:45 6:00 10:15
IX. 21.- IX. 30. 19:30 6:15 10:45
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A számítógépes programok sebességszámító rutinjának ellenõrzésére szolgál.

Kiinduló adatok:
Feleresztés: 1. nap 6:00, július 5-én.
Óraindítás 1. nap 08:00, zárás 3. nap 18:00.
Átlagtávolság 707.000 m.
Dúctávolság 713.345 m, órakésés 34 mp, kerékpárút 120 mp. 
A galamb érkezése  07.06. 11 óra 12 perc 45 mp.

Órajárás összesen: 
1. nap=16 óra, 2. nap=24 óra, 3. nap=18 óra, összesen (16+24+18)*3600=208.800 mp. [1]

A galamb érkezéséig eltelt órajárási idõ: 
1.nap=16 óra, 2. nap=11 óra 12 perc 45 mp, összesen (16+11)*3600+12*60+45=97.965 mp.  [2]
Relatív órakésés: 
[2]/[1], azaz  97.965/208.800*34=15,9521 mp.   [3]

A galamb röpideje:
1. nap=18 óra, 2. nap=11 óra 12 perc 45 mp, azaz (18+11)*3600+12*60+45=105.165 mp.
Ebbõl levonjuk a holtidõt (7:15, 7*3600+15*60=26.100 mp), és hozzáadjuk a [3] relatív órakésést,
valamint a kerékpáridõt jóváírásként levonjuk.
105.165-26.100+15,9521-120=78.960,9521 mp.  [4]
A sebesség a dúctáv osztva a röpidõvel, és szorozva 60-nal, a méter/perc mértékegységre való átszámításhoz.
s=513.345/78.960,9521*60=390,07506, két tizedesre kerekítve 390,08 m/p.  [5]
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Ez kisebb, mint 500 m/p, ezért a galamb korrigált útiideje alapján lesz besorolva. A dúctáv nagyobb,
mint az átlagtávolság, ezért a 500 m/p, azaz 12,5 m/mp sebességgel számított idõkülönbözetet
levonjuk a röpidõbõl.

Az idõmódosítás mértéke (513.345-507.000)/12,5=507,6 mp.  [6]

A korrigált útiidõ tehát: 
[4]-[6], azaz 78.960,9521-507,6=78.453,3521 mp, egész számra kerekítve 78.453 mp.

3. Bajnokságok pontszámítási elve
A sebességek alapján besorolt galambok közötti teljesítménykülönbséget pontszám vagy
koefficiensérték adásával ismerik el. A rendezõ testületek többféle számítási módszert alakítottak
ki a helyi igényeknek megfelelõen. Követelmény, hogy a számítási módszer egységes és elõre
meghatározott elvekkel legyen alkalmazva, a számított eredmény ellenõrizhetõ legyen, és a kapott
számérték a listában megjelenjen.

Általános elvek
A pontszámítás módja független attól, hogy hány galamb alkotja a listát. 

A kiinduló adatok egységesen az alábbiak:

1. Az elsõ galamb a legnagyobb sebességû, vagy ha ilyen nincs, a legkisebb korrigált útiidejû galamb.

2. Helyezett galambok száma: a versenyen résztvevõ galambok számának 20 %-a.

3. Utolsó galamb az, amelyiknek besorolási sorszáma azonos a 2. pont szerint kiszámítottal. Ha az utolsó
sebesség több galambnál azonos, az összes galamb listára kerül az utolsó sorszámmal és ponttal.

4. A Sportszövetség az általa ajánlott eredményszámoló program használatát fogadja el a
tagszövetségi eredmények számításánál.

Pontszámítási eljárások
Helyezésarányos pontosztás

A módszer alapértelmezésben feltétel nélkül egyenes arányban csökkenõ módon rendeli a
pontértékeket a listán elhelyezkedõ galambokhoz. 

a./ Az elsõ galamb pontszáma a versenytávtól függ, az alábbi ajánlott táblázat szerint:
100- 200 km 20 pont
200- 300 km 22 pont
300- 400 km 24 pont 
400- 500 km 26 pont
500- 600 km 28 pont   
600- 700 km 30 pont  
700- 800 km 32 pont 
800- 900 km 34 pont       
900-1000 km 36 pont

1000-1100 km 38 pont
1100 km felett 40 pont

A közbensõ értékeket arányosan lehet differenciálni.
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A központi távolságot, amelybõl a kiinduló pontszám meghatározható, a verseny rendezõ szerve
állapítja meg, a résztvevõk átlagtávolsága alapján. Mivel a résztvevõk köre, és ezáltal az átlagtáv
évente változhat, javasolt az egyszer meghatározott kiinduló pontérték folyamatos alkalmazása.

b./ A listán utolsónak helyezett galamb az elsõ pontszám 40%-át kapja.

elsõ pont-utolsó pont
c./ A pontértékcsökkenés=----------------------------------

helyezett galambok száma-1

d./ Két tizedesjegy pontosságra kell számolni.

Mintapélda: 
A verseny távja 300 km, az induló pontszám 30 pont. Indult 323 galamb. 
A lista 20%-os.
Helyezve=323/5=64.6, a maradék 0.6, azaz a helyezések száma 65.

Az utolsó galamb pontszáma 30x0.4=12 pont.

30-12
A pontérték csökkenése=---------=0.28125

65-1

A 34. helyre sorolt galamb pontszáma=30-33x0.28125=20.71875, kerekítve 20.72.

Hagyományos pontszámítás
A pontérték két részbõl alakul ki.

a./ A helyezési sorrendben elfoglalt helyért az elsõ 10 pontot, a további helyezett pedig nulláig
egyenes arányban csökkenõ mértékû pontszámot kap. 

b./ Távolsági pontszámként a megtett távolság minden 50 kilométere után egy pont jár.

Mintapélda:
A kiinduló adatok azonosak az elõzõ példában szereplõvel, a dúctáv 301012m.

10
A helyezési sorrendben helyezésenként=--------=0.15625 pont különbség lesz.

65-1

301012
A távolsági pontrész=---------=6.02024.

50000

Ha a galamb 1. helyre sorolt, akkor 10+6.02=16.02 pontot kap.

Elfogadott és alkalmazott számítási változatok
a./ Minden verseny azonos pontszámról indul, elõre meghatározott százalékig, az osztás módja

azonos a helyezésarányos példánál leírttal.
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b./ A pontszámítás során a sebességcsökkenéssel arányos a pontszámcsökkenés. Mind
helyezésarányos, mind hagyományos pontosztásnál alkalmazható, de utóbbi esetben a csökkenés
csak a 10 sorrendi pontban mutatkozik. 

Ászpont számítás
A módszer lényegét tekintve a koefficiens számítás megfordítása, de minden galamb 100 helyezési
pontszámot is kap alapértékként.

listán megelõzött galambok száma+1
p=------------------------------------------------- * 100 + 100

listán helyezett galambok száma

A minden helyezett galamb után járó  +100 pont nélkül is alkalmazható a képlet.

Mintapélda:
Indult a 33%-os listán 1450 galamb, helyezve 1450/3=483,33, kerekítve 483 galamb.

482+1
az elsõ galamb ----------  * 100 + 100= 200,00 pontot kap.

483

481+1
A második galamb  ----------- * 100 + 100= 199,79 pontot kap.

483
480+1

A harmadik galamb  ----------- * 100 + 100= 199,59 pontot kap.
483

Koefficiens számítás
Azonos helyezési számot elért galambok vagy csapatok összehasonlíthatók oly módon, hogy az
indított mezõnyben hány versenytársukat elõzték meg, illetve bizonyos esetekben teljesítményükben
a dúctávolságot is figyelembe vehetjük. Ehhez a következõ képletek alkalmasak:

a./ Csak létszámfüggõséget vizsgál a következõ képlet:

elért helyezés x 1000
k=---------------------------

indított galamblétszám

b./ Nagyobb dúctávolságot is elismerõ képlet:

elért helyezés x 1000
k=---------------------------------------------------

indított galamblétszám x dúctáv km-ben

Az 1000 állandó értéke távolsági kategóriánként változhat. Jobb az a teljesítmény, amelynek kisebb
a koefficiense.
Megjegyzésre érdemes, hogy csak azonos helyezésszámhoz tartozó koefficiensösszeg hasonlítható
össze, tehát a koefficienssel történõ besorolást meg kell elõzze a több helyezés szerinti besorolás.

*+



Országos Kiállítási Szabályzat
I. Általános rész
1. Kiállítást rendezhet egyesület, club (akár több egyesület vagy club összefogásával), tagszövetség

és az Országos Szövetség
2. A kiállítás lehet FCI (Féderation Colombophile Internationale Nemzetközi Postagalambsport

Szövetség) elõírás szerinti vagy bemutató jellegû.
A rendezõ szerv szerint egyesületi, tagszövetségi vagy szövetségi

3. Az FCI szabályzata szerint a mindenkori elõírások pontos betartásával lehet megrendezni.
Ennek alapján két kategóriában állíthatják ki galambjaikat: Standard és Sportkategória

4. Mind az alacsonyabb szintû, mind a szövetségi kiállításon a rendezõ szerv - a kiállítás
látványosabbá tétele érdekében - a saját maga által megállapított szabályok szerint, kiegészítõ
kategóriákat is beiktathatnak. Ilyen például: a fiatal kategória, törzs kategória, életteljesítmény
kategória, az év galambja, az év legjobb évese kategória.

5. Az FCI minden két évben olimpiát rendez, amelyen a tagországok legjobb illetve
legeredményesebb galambjai vesznek részt. Az olimpiára küldendõ galamboknak elõzetesen az
országos kiállításon részt kell venni, és az itt legeredményesebben szereplõ galambokból
válogatják ki az olimpiára küldendõ csapatot.
Olimpiára olyan galamb nem küldhetõ, mely országos kiállításon nem szerepelt.

2. §.  A kiállítás rendezése
1. Az egyesületi és tagszövetségi kiállítások rendezésére - a szövetségi minta alapján - a

szervezetek vezetõségei megalakítják a helyi rendezõbizottságot, melynek feladata a helyi
kiállítás megrendezése.

2. A szövetségi országos kiállítás rendezõ bizottsága a mindenkori Országos Bíráló Bizottság.
Felelõs fõrendezõ a Bíráló Bizottság elnöke. Az elnököt munkájában segíti és felügyeli a
Szövetség alelnöke.

3. A Bíráló Bizottság elnökének feladata:
a, Biztosítja a kiállítási helyiséget (a szövetségi alelnökkel közösen szerzõdést kötnek a helyiség

használatára)
Ha az Országos Kiállítás vidéken kerül megrendezésre, meggyõzõdik a kiállítási helyiség
alkalmasságáról.
A Szaklapban közzé teszi az FCI aktuális kiállítási feltételeit olyan idõpontban, hogy annak
alapján a tagszövetségek a saját kiállításaikat megrendezhessék.

b, Összehívja a Bíráló Bizottsági tagokat és mindenkinek meghatározza a feladatát a galambok
benevezésétõl a kiadásig.
Különösen fontos feladat az elárusító területek és felállítandó kisebb pavilonok helyének
biztosítása, mely gyakorlott és igen rátermett ügyintézõt igényel.

c, A kiállítási hely egyesületének elnökét felkeresi és az egyesület tagságából összeállítanak egy
segítõ csapatot, amely a lebonyolítást segíti (ketrec felállítása, etetés, itatás, takarítás stb)

d, Összeállítja a bíráló csapatot és részükre a meghívót idõben kiküldi.
e, a látogatók beléptetésérõl gondoskodik. Jegy és pénztárosok biztosítása.
f, A kiállítás gyõztesei részére a díjakat megvásárolja és kiosztja.

4. Összeállítja az olimpiai csapatot és a galambok tulajdonosait az olimpiai kiküldésrõl idõben értesíti.
Gondoskodik az olimpiai csapat kiküldésérõl valamint visszaszállításáról.

5. A külföldi és belföldi vendégek meghívása, fogadása és azoknak megfelelõ program
összeállítása elnöki illetve alelnöki feladat.
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3. §. Az Országos Kiállítás feltételei
1. Az Országos Kiállításra mindenkor a Szövetség által rendszeresített és kiküldött nyomtatványon

nevezhetnek a tagszövetségek.
2. A tagszövetségek nevezhetnek: standard hím és tojó kategóriában, továbbá sport rövid, közép,

hosszú és általános kategóriában valamint szuperhosszú sportkategóriában.
Egyéb bemutató kategóriákat minden évben a Bíráló Bizottság írja ki. Így az életteljesítmény, az
év legjobb galambja, az év legjobb fiatalja stb.

3. Minden tagszövetség 20 db galambot nevezhet a kiállításra. A tagszövetség önállóan dönt a
kategóriánként nevezhetõ létszámról.

4. Egy galamb csak egy kategóriába nevezhetõ.
5. Kiállításra csak érvényes lábgyûrûvel ellátott, a kiállító tulajdonát képezõ galambot lehet

nevezni, ha az elõzetesen tagszövetségi kiállításon vagy válogatón eredményesen szerepelt.
Nemzetközi kiállításon a Szövetség tagjai csak magyar lábgyûrûs galambbal vehetnek részt.

Standard bírálat:
a, A rendezõknek ügyelni kell arra, hogy a bírálat megkezdése elõtt a bírálót senki ne tájékoztassa

a galamb tulajdoni viszonyáról
b, A névgyûrût el kell takarni egy erre a célra gyártott takarógyûrûvel. Azokat a galambokat,

amelyek a szövetségi gyûrûn, névgyûrûn és derby gyûrûn kívül más ismertetõ jelet hordanak, a
bírálatból ki kell zárni.

c, Országos Kiállításon csak országos bírálói minõsítéssel rendelkezõ bíráló bírálhat.
d, Csak a jelenleg érvényben lévõ standard leírást tartalmazó ketreckártyákat és lapokat lehet

használni.
e, A kiállított galambok nemenkénti sorba rendezéséért a rendezõk a felelõsök. A bírálók a

rendezõk által megadott nemûként értékeli a galambot.
f, Csak olyan standard galamb bírálható, amely az utolsó versenyévben az elõírt díjkilométernek

legalább 30%-át teljesítette.
g, Minden elõírt teljesítménynek, nemzetközi kiállításon is, a kiállító dúcában elért teljesítménynek

kell lennie.
h, Országos Kiállításon csak olyan bíráló bírálhat, akinek nincs kiállított galambja.
j, Egy tagszövetségbõl nemenként csak egy bíráló bírálhat.

A Bíráló Bizottság minden évben az FCI aktuális elõírás változtatásokat a Szaklapon keresztül
közzéteszi.

4. §. A bírálók szervezete
1./ Bíráló Bizottság.

A Bíráló Bizottság elnökét a Szövetség vezetõségválasztó közgyûlése – többségi szavazat
alapján – választja meg.
Tagjait az elnök javaslata alapján a Szövetség Elnöksége választja.
Az elnök a Szövetség Elnökségének tagja.

A Bíráló Bizottság feladata:
- a vizsgázott bírálók központi nyilvántartása végzettség és lakcím szerint.
- Bírálati képzés szervezése, új tanfolyamok indítása és ezekre elõadók biztosítása, valamint

a vizsgák megszervezése.
- Az FCI bírálatra vonatkozó módosító határozatainak figyelmemmel kisérése, és a bírálókkal

történõ ismertetése.
- két évenként továbbképzést tart valamennyi bíráló részére. Jól képzett elõadókat biztosít az

elõadások tartására.
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- A Bizottsági tagok között felosztja a területi szövetségeket. Õk segítik a területi
szövetségek munkáját a kiállítások szervezése és rendezése terén, valamint a bírálatok
zökkenõmentes lebonyolításában.

- Szervezi és megrendezi az Országos Kiállítást.
- Gondoskodik a kétévente megrendezésre kerülõ postagalamb olimpiára küldött magyar

galambok összegyûjtésérõl, kiszállításáról, majd hazaszállításáról.
- A kiállítási tárgyak – ketrecek és tartozékai – tárolásáról, karbantartásáról és esetenkénti

fejújításáról – gondoskodik.

2./ Bíráló Testület.
Tagja lehet minden olyan postagalamb tenyésztõ aki a Magyar Postagalamb Sportszövetség
valamely tagegyesületének tagja és bíráló vizsgát tesz. Ehhez egy tanfolyamot kell elvégeznie,
ahol a bírálattal kapcsolatos elméleti és gyakorlati anyagot el kell sajátítania, és errõl
eredményes vizsgát kell tennie.

Bírálói tanfolyamokat általában tagszövetségek szerveznek /esetenként két, vagy több
tagszövetség együttesen/. Követelmény, hogy az induló létszám legalább 15 fõ legyen.

A tanfolyamon részt vehet a jelölt ha:
- aktív tenyésztõ
- sporttevékenységben fedhetetlen
- a 18. életévét már betöltötte

A tanfolyam vezetõjét és az elõadókat a Bíráló Bizottság elnöke nevezi ki.

A jelöltek a tanfolyam vezetõjétõl a tananyagot megkapják, melybõl az elméleti részt elsajátítják.
A gyakorlati részt az elõadások alkalmával, gyakorlati foglalkozások keretén belül sajátítják el.
Vizsgát bizottság elõtt kel letenni, melyet a Bíráló Bizottság elnöke jelöl ki.

A vizsga eredményérõl a vizsgáztatást végzõ bizottság a Bíráló Bizottság elnökét tájékoztatja.

A vizsga alapján:
a./ egyesületi szintû
b./ tagszövetségi szintû
c./ országos szintû
bíráló minõsítés adható.

A vizsgabizottság döntése ellen fellebbezésnek nincsen helye.
A vizsgázó sikeres vizsga esetén bírálói igazolványt kap, és automatikusan felveszik a Bíráló
Testületbe.

A Bíráló Testületbõl a bíráló kizárható ha:
- a szövetségi tagságát valamilyen okból elveszítette,
- az érvényben lévõ bírálati irányzatot nem alkalmazza,
- a számára elõírt továbbképzésen nem vesz részt,
- bírálatai során súlyos sportetikai vétséget követ el.

Bárdos István s.k. Molnár Mihály s.k. Hegedûs István s.k.
elnök alelnök SZBB elnök
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Versenyórák vizsgálati jegyzõkönyve 3 pld.

Tagszöv. kódja: Egyesület kódja: Székhelye:

A versenyóra vizsgálatot végezte: ......................................................................................................................

......................................................................................................................

A kötelezõ óravizsgálat alkalmával az itt felsorolt tagok bemutatott versenyóráinak ellenõrzése
megtörtént, kiemelt figyelemmel az alábbi szerkezeti részekre:

- az óradoboz záró- és nyitószerkezete;
- a tárcsafordulás szabályszerûsége;
- a mutatók feszessége és szinkronmozgása;
- az órához üzemszerûen alkalmazott kiegészítõ szerkezetek (üvegek, zsanérok, stb.);
- a bélyegzõlenyomat.

Az óravizsgálók az órákat versenyzésre alkalmasnak találták, illetve a tapasztalt hiányosságokat a
megjegyzés rovatban megjelölték, megszûntetésükre felszólítást tettek.

A jegyzõkönyv lezárásának helye és ideje: ............. év .............................. hó ............... nap

Hitelesítik: ................................................................................................
Óravizsgálók, versenybizottság vezetõje p.h.

S.sz. Tagok olvasható névsora Óra típusa, száma Megjegyzés, tudomásulvétel
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.



A tenyésztõ neve: .......................................................... Tagsz: ............... Egy.: ................ Reg.szám: ..............

A tenyésztõ címe: ................................................................................................................................................

A vakcinázást végzõ állatorvos neve: .......................................................... ph.

A vakcinázás helye, ideje: ............................................................................

Vakcina neve, gyártója: ................................................. Gyárt. Sz.: ......................... Lej. Id.: ..........................

Vakcinázott létszám: ............................................. Vakcinázási napló sorszáma: ...................................

Alapnevezés .......... évre

Ssz. Galamb száma Neme
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Ssz. Galamb száma Neme

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.



Versenyjegyzõkönyv
Tagszöv.: Egy.: Reg. szám: Neve:

Feleresztés helye: Ideje:

G. kód Galamb száma neme Versenygyûrû óra perc mp.érk. dátum Gyûrûzõk

rovata
Küldött galamb:

............................ db

Gyûrûzõk:

1.: .............................

2.: .............................

Versenybizottság:

..................................

Órabontók:

Felvéve:

.............................. db

Órakérés:

Kerékpárút:

Órabontók:

1.: .............................

2.: .............................

Versenybizottság:

..................................
p.h.

A jegyzõkönyvben foglaltakkal egyetértek: ................................................... versenyzõ Kelt: ......... év ................... hó ......... nap

Tagszöv. ellenõrzés: ......................................................
ellenõr

Javítások: .......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

p.h.
............................................................

versenybizottság vezetõje



Ellenõrzési jegyzõkönyv
Tagszöv. kódja: Egyesület kódja: székhelye:

Megbízólevél

A fejlécben megjelölt versenyszervezet magbízza

................................................................................... és

................................................................................... sporttársakat, hogy a szóbeli eligazításnak és a

versenyszabályzatnak megfelelõen kiküldött ellenõrként járjanak el.

.................................................... helyszínen, .................................................. ügyben*. p.h.

Kelt, ...................... év .......................... hó ....................nap ...........................................................
megbízó aláírása

* Az ellenõrzés jogcíme lehet: dúcellenõrzés, egyesületi tevékenység ellenõrzése, versenygalambok
érkezésének ellenõrzése, bejelentett élgalamb ellenõrzése, egyéb.

Az ellenõrök ténymegállapításai: .....................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Az ellenõrzött jogosult a ténymegállapításokkal kapcsolatban írásbeli észrevételt tenni.

A jegyzõkönyv lezárásának helye és ideje: ............................. év ............................. hó ................. nap

Hitelesítik: .........................................................
Versenyellenõrök aláírása

...........................................................
ellenõrzött aláírása



Jelenléti ív
Tagszöv. kódja: Egyesület kódja: székhelye:

A verseny feleresztési helye: ..............................................................................................................................

A rendezvény célja: gyûjtés, óraindítás, órabontás. (megfelelõ válasz aláhúzandó.)

A rendezvény címe: ................................................................................ utca ...................... szám.

A rendezvény ideje: ................... év ........................... hónap .............. nap.

A jelenléti ívet a versenyszabályzat 3.§. 5. pontja szerint kell vezetni.

Ssz. Tagok olvasható neve Aláírása

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

A jelenléti ív lezárásának ideje: .................. óra, ............. perc

Hitelesíti: ........................................................
a versenyszervezet versenybizottsági vezetõje.

p.h.

Megjegyzés: húsz fõnél nagyobb létszám esetén értelemszerûen több oldalt kell kitölteni.



Tagszöv. kódja: Egyesület kódja: székhelye:

Gumigyûrûzött versenygalambok szállítási,
õrzési és átadási jegyzõkönyve

Ezt a jegyzõkönyvet akkor kell kitölteni, amikor:
- a gyûjtés befejezése és a gépkocsi megérkezése nem esik egy idõbe;
- a galambokat más berakodási helyre kell szállítani.

A verseny tervezett feleresztési helye: ................................................................................................

A versenyszervezet versenybizottsága a szállítóketreceket a berakó és kieresztõajtóknál
szállítócimkével lezárta, aláírásokkal és bélyegzéssel hitelesítette.

A szállítóketrecek száma: ............... db, a felgyûrûzött versenygalambok száma: ................ db.

Hitelesítõk aláírásai: ...............................................

...............................................

...............................................

...............................................
p.h.

A szállítmány indításának vagy õrzésének kezdõ idõpontja: ................. óra, ................. perc.

A szállítással vagy õrzéssel megbízott személyek neve: ...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

Átvételi záradék:

A szállított vagy megõrzött galambok átadása és átvétele a felsorolt feltételekkel

................................................ helyszínen, ............... nap, ................. óra, .................... perckor megtörtént.

...............................................................
átadó

...............................................................
átvevõ

Megjegyzés: amennyiben a berakáskor a lezárócimkéket el kell távolítani, azokat a szállítmányvezetõ
külön borítékban megõrzi és a tagszöv. versenybizottságának átadni köteles.



Egyesületi összesítõ és nyilvántartó lap
Tagszöv. kódja: Egyesület kódja: székhelye:

A verseny feleresztési helye: .................................................................................................................

Az óra indításának ideje: .............. év ........................ hónap ............ nap ................ óra ................ perc

Az óra zárásának ideje: ................. év ........................ hónap ............ nap ................ óra ................ perc

A jegyzõkönyvet a verseny eseményeinek megfelelõen folyamatosan kell vezetni. Húsz versenyzõnél nagyobb
létszám esetén további lapok kitöltése szükséges.

Ssz. Tagok olvasható névsora Kód
Indított
galamb

Tárcsaállás Megjegyzés (Új, Óh, L, K1, Rk)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Résztvett .................. fõ ..................... csapattal ........................... db galambbal.

Mellékelve az ellenõrzéshez ................... db órabontási jegyzõkönyv és ............... db óraszalag.

A jegyzõkönyv lezárásának helye és ideje: ................. év ....................... hó ................ nap.

Hitelesíti: ............................................................................
a versenyszervezet versenybizottsági vezetõje

Kitöltési tudnivalók: A „Tárcsaállás” két rovata az indítást követõ ellenõrzõ bélyegzés utáni szabad hüvelyek száma, illetve a záróbélyegzést követõ szabad
hüvelyek száma. A megjegyzés rovatban lehetséges rövidítések: Új 10 = az óra újra 10 perc mulva. Óh = az óra mûszaki hiba miatt kiesett . L, K1, K2 = a
versenyen a versenyládát és a kulcsokat megõrzõ tagok. Rk = rendkívüli esemény, a Versenyszabályzat szerinti esetekben külön jegyzõkönyvvezetést igényel.



Tagszöv. versenyadatok összesítõ lapja
Tagszöv. kódja:

2 pld.

A verseny feleresztési helye: .............................................................................................................................

A verseny feleresztési ideje: ................. év ................. hó .......... nap, ................ óra, ............ perc.

Idõjárás: ..............................................................................................................................................................

Szállítmánykísérõ: ...................................................................................................................

Ssz. Egyesület kódja Indult csapat Indított galamb Megjegyzés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Részt vett .......... fõ ............ csapat, ....................... galamb.

A jegyzõkönyv lezárásának helye és ideje: ................................................., ........... év ............. hó ...... nap

Hitelesíti: ..............................................................
a versenyszervezet versenybizottsági vezetõje.

p.h.



Versenyengedély
Tagszövetség neve: Egyesület neve:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Ssz. Tenyésztõ neve Teny.
kódja

Csapatkód

Összesen: ...................... fõ ........................ csapat = .......................... Ft

Hitelesítõk:

..........................................................
tagszöv. elnök

..........................................................
a szövetség elnöke

..........................................................
tagszöv. VB. elnök

..........................................................
szövetségi VB elnök



+.


