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Versenyszabályzat 
 

A Borsodi PRC Kft. 2 postagalamb bajnokságot rendez évente: Főversenyek bajnokságát 

Április 1 és Július 31 között, illetve Fiatal galambok versenyét augusztus 01 és szeptember 30 

között.  

Fiatal galambok versenye 

 

A fiatal galambok versenyére azt a galambot lehet nevezni, amely a Borsodi PRC Kft. által 

forgalmazott versenygyűrűvel van felgyűrűzve. A gyűrű megvásárlása egyben nevezés is. A 

galambok fogadása a klub által előzetesen kiírt időszakban lehetséges a klub telephelyén, vagy 

egyéb előre egyeztetett helyen. 

A fiatal galambok versenye 5 versenyútból áll. A tervezett utakat a Kft a honlapján hirdeti ki. 

A fiatal versenyekre benevezett galambok tenyésztőivel, tulajdonosaival a galambnak a 

telephelyre történő érkezése alkalmával szerződést köttetik a galambok megvásárlására. A 

megvásárlás értékét a galamb későbbi versenyteljesítménye határozza meg, melynek 

mértékéről a versenykiírással egy időben tájékoztatjuk a galambok tulajdonosait. 

A galambok értékelése az egyes versenyeken való helyezéseik alapján történik. Az élhelyezések 

mellett a megbízható jó teljesítmény is fontos, ezért az „Ász„ galamb, azaz az utakon a 

legstabilabban teljesítő egyedek értéke  is elismerésre kerül a kiírásnak megfelelően.   

Az a tenyésztő, aki legalább 10 galambot nevez a fiatalok versenyére, részt vesz a fiatalok 

csapatbajnokságában. A tenyésztő több csapattal is versenyezhet, ha több mint 10 galambot 

nevez a versenyekre. A fiatalok csapatbajnoksága 3-as befutós alapon van rangsorolva, azaz a 

3 legeredményesebb galamb helyezésének összege adja az adott versenyen a csapatpontot. Az 

tud érvényesen versenyt zárni, akinek minden megrendezett úton legalább 3 galambja 

megérkezik. A fiatalok versenyének lezárultával a 3 legeredményesebb tenyésztő díjazásban 

részesül, melyről a versenykiírásban nyújtunk tájékoztatást. 

A fiatal versenyek lezárultával a galambokat lehetőség van tovább versenyeztetni, azon 

természetes személyeknek, illetve gazdasági társaságoknak, akik kibérlik a galambokat a 

főversenyekre. 

Főversenyek 

Főversenyek versenyeire azt a 8 hónaposnál idősebb galambot lehet nevezni, amely a Borsodi 

PRC Kft. által forgalmazott versenygyűrűvel van felgyűrűzve. Főversenyek április 1 és július 

31 között kerülnek megrendezésre. Ebben a kiírásban minimum 4 db 500 km feletti verseny 

kerül megrendezésre. 

A galambok értékelése az egyes versenyeken való helyezéseik alapján történik. Az élhelyezések 

mellett a megbízható jó teljesítmény is fontos, ezért az „Ász„ galamb, azaz az utakon a 

legstabilabban teljesítő egyedek értéke  is elismerésre kerül a kiírásnak megfelelően. 
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A galambok versenyeztetése: 

A Borsodi Pigeon Racing Club szervezésében a galamb a versenyzést akkor végezheti, ha a 

Club által kibocsájtott galambgyűrűvel van felgyűrűzve. A fiatal galambok versenyén sikeresen 

résztvevő egyed, amennyiben nevezik a következő év főversenyeire, vagy nem nevezik, de a 

szervezők döntése értelmében a versenycsapat tagja lesz, az a pályafutását a főversenyeken 

folytatja. Amelyik fiatal galambot (8 hónaposnál fiatalabb) nem nevezik, és a szervezők sem 

akarják indítani a főversenyeken, az az egyed értékesítésre kerül. 

Az főversenyeket sikeresen teljesítő egyedek a következő szezonra újra nevezhetőek 4 éves 

korukig, így összesen 4 szezont tudnak repülni a versenymadarak. Ha a galambot nem nevezik 

az adott szezonra, akkor a szervezők döntése értelmében vagy indul a következő szezonban, 

vagy értékesítésre kerül.  

Minden galamb minden kiírt versenyen részt vesz, ami az adott szezonban megrendezésre kerül, 

ez alól akkor tehetnek kivételt a szervezők, ha a galamb egészségügyi állapota, ezt indokolja.  

A galamb életútja: 

Egy galamb a telepünkön 1 fiatal bajnokságon és 4 évig azaz 4 szezonban az főversenyeken 

vehet részt. 

A 4. szezon után a galambok értékesítésre kerülnek. A galambért befolyt árbevétel 20 %-a a 

galamb tenyésztőjét illeti. Amennyiben a tenyésztő az általa tenyésztett galambot minden 

főversenyén is kibérli, úgy az értékesítéskori árbevétel 50 %-a illeti meg a tenyésztőt.  


