
Pannon Maraton Klub 
2021. évi 

versenyeinek kiírása 
 
 
Feleresztési helyek és időpontok 

1  Magdeburg           2021.06.26   
2  Braunschweig      2021.07.10 Pannon gyűrűs galambok díjas versenye 
3  Kaunas          2021.07.24 
 
 
Gyűjtési menetrend verseny hetének csütörtökén 
 
Gépkocsi felépítmény: Pannon Maraton Klub gk. irányító: Ifj Bera Márton 
 
1. helyszín: Hajdúszoboszló Malom sor /reptér/ 
Érkezési idő: 10 óra 30 perc 
Tovább indulás: 11 óra 00 perc 
Gyűjtési vezető: Kovács József tel: 06-30/9815052 
 
2. helyszín: Nyíregyháza Vécsey u. 36. sz. 
Érkezési idő: 12 óra 
Tovább indulás: 12 óra 30 perc 
Gyűjtési vezető: Csizmarik János  tel: 06-30-293-8546 
 
  
3. helyszín: Szentistván   
Érkezési idő: 14 óra 
Tovább indulás: 14 óra 30 perc 
Gyűjtési vezető: Barta Sándor 06-20-461 5361 
 
  
4. Helyszín: Karcag Szivárvány u. 2. sz. 
Érkezési idő: 15 óra 50 perc 
Tovább indulás 16 óra 10 perc 
Gyűjtési vezető: Kabai Gábor tel: 06-30-447-2246 
  
5. Helyszín: Rákóczifalva Május 1. u.  sporttelep 
Érkezési idő: 17 óra 40 perc 
Tovább indulás: 18 óra 
Gyűjtési vezető: Hertelendy Csaba tel: 06-30-349-8490 
  
6. Helyszín: Kecskemét-Hetényegyháza Belső_Nyír 144. 
Érkezési idő: 19 óra 40 perc 
Gyűjtési vezető: Garaczi János tel: 06-30-868-7652 
  
A Dunán-túli és Dél-alföldi galambokat külön szállító eszközzel gyűjtjük és szállítjuk a 
kecskeméti gyűjtési helyre. A szekszárdi és orosházi autónak Kecskemétre kell érni 20 
órára. 
  
Orosházi gyűjtés helyszíne: Orosháza Fő u.  3. Újosztási volt iskola. 
Gyűjtés kezdete: 14 óra 30 perc 
Tovább indulás: 16 óra 30 perc 
Gyűjtési vezető: Mihalik Csaba tel: 06-30-9785-988 
 



Szegedi gyűjtés helyszíne: Szeged.  Dráva u. 7 /U-18 székház/ 
Gyűjtés kezdete: 15 óra 30 perc 
Tovább indulás:  17 óra 30 perc 
Gyűjtési vezető: Rapcsányi Sándor 06-70-32607367 
 
 Pécsváradi gyűjtés helyszíne: Pécsvárad Szent Háromság tér 2. 
A szekszárdi gyűjtést Kerni Mihály szervezi,( telefon:06-70-3033369) egyeztetve a Tolna-, 
Baranya-, és Bács-Kiskun megyei tagokkal  
 
 
Gyűjtési helyek:  Szigetvár,  Pécs,   Sióagárd,  Mohács, Kiskunhalas 
 
A  PANNON tagok gyűjtési  és bontási versenyjegyzőkönyveit   
 
Gyűjtési vezető és koordinátor: Horváth István tel: 06-20-9726-577 
  
2021. évi csapatverseny  5/2-as értékeléssel, 33 %-os listából, zónából hozott pontokkal 
Zóna: 1-2-3 1/3, 1/3, 1/3 km tagonkénti felosztásban feleresztési helyenkénti bemérésből. 
 

Feleresztési hely I. zónahatárok  II. zónahatárok  III. zónahatárok 

Magdeburg  803854-851241  851242-898629  898630-tól 

Braunschweig  858853-908620  908621-958388  958389-től 

Kaunas   739378-853314  853315-941000               

941001-től   

 

*megjegyzés: minden sporttárs zóna besorolását egyeztetheti, és ellenőrizheti 

a „galambom.hu” eredményszámoló programban, az „eszközök” menü 

„dúctávolság számítása” almenüben.  

Minden verseny : versenykiírás napján reggel, legkésőbb 10 óráig lesz az engedés. 
 
Tisztelt Sporttársak! 
  
2021. évben a Pannon Maraton Klub pénzdíjas versenyt is szervez az öreg galambok 
versenyén, minden úton. A küldöttgyűlés által elfogadott feltétel szerint, a tenyésztő csak az 
I. csapatára nevezhet, de abban minden galambját nevezni-e kell. Nevezési díj 1000 
Ft/galamb /max 5 galamb/csapat, ha kevesebb, mint 5 galamb, akkor a küldött létszám/, a 
többi küldött galamb /nevezett utazó galamb / röptetési költsége 600 Ft/út/galamb. A 
tenyésztő maga dönti el, hogy mind a három útra, vagy egyikre sem nevez a pénzdíjas 
versenyre. A pannon gyűrűs galambok versenye Braunschweig feleresztési helyről kerül 
megszervezésre. 
A pénzdíjak az adott verseny, adott zónájában elért eredmény alapján kerül felosztásra. A 
pannon gyűrűs galambok esetén az adott zóna - egyedi eredmények -33 %-os listájára 
érkezett galambok között kerül felosztásra. A következők szerint, 1.-60; 2.-50; 3.-40, 4.-30, 
5.-20; 6.-10; 7.-5; 8.-5; 9.-5; 10.-5 e Ft,. Amennyiben a 33 %-os listára nem érkezik 10 
pannon gyűrűs galamb, akkor az érkezés sorrendjében, a sorrendhez rendelt összeg kerül 
átadásra. A pannon gyűrűs galambok is részt vehetnek a pénzdíjas versenyen. A díjazásban 



azok a galambok vehetnek részt, melyek után tenyésztője megfizette a nevezési díjat. A 
díjazás alapja, az adott versenyre nevezett pénzdíjas galambok száma x 400 Ft. A zónák 
1/3-1/3-1/3 arányban részesülnek az alapból, zóna 1.- 40 %; 2. – 30 %; 3. – 20 %; 4. – 5 %; 
5. – 5 %. galambja kerül díjazásra, amelyet a versenyzők neveztek a versenyre. 
 
 
Versenybizottság elnöki feladatát Horváth István sporttárs végzi: tel: 06-20-9726-577. 
  
A versenyjegyzőkönyvet és versenylistát Németh Zoltán címére, az elektronikusan 
kiolvasott eredményeket az email címére kell  küldeni. 
Címe: 7754 Bóly Maninger u. 31 telefonszáma: 20/4371111 
Email címe: moka@saghysat.hu 
 
Az versenyről a tenyésztőhöz elsőnek érkező galambok idejét, az érkezéstől 1 órán belül a 
„galambom.hu” oldal élgalamb jelentésén kell közzétenni, amennyiben nem sikerül a Pannon 
Maraton Klub honlapján az üzenetek felületre kell írni. Különös figyelmet kell fordítani a 
beírásra, ha a galambok más nap érkeznek, ezért a beírás helyesen ( pl  galamb száma; 
érkezési ideje 2 „szóköz” és utána az óra, perc, másodperc) 
 

2021. 06. 06. 

Horváth István       Mihalik 

Csaba 

VB elnök       Elnök 


