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Az adatok és a bejegyzések olvasható írással és tintával írandók a jegyzőkönyvbe! Elfogadhatatlannak tekintendő az a 
röpverseny jegyzőkönyv, amelyben olyan hiányosság fordul elő, ami miatt a pontértékelés egyértelműen nem végezhető el. 
 

RÖPVERSENY JEGYZŐKÖNYV 
 

A jegyzőkönyv felvéve: ……..…..……….….év ….……………………..…….hónap ……………..…..……..nap 

A verseny megnevezése: ……………………………………………………………………...……………………. 

A röpversenyző neve: …………………………………….. egyesületének száma: ……………………..………… 

Lakcíme: ………………………………………………………………………………………………….………… 

A röptetett galambfajta: …………………………................................. A röpcsapat létszáma:……………. egyed 

A RÖPTETETT GALAMBOK EGYEDENKÉNTI GYŰRŰJELZÉSEI: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

7. 8. 9. 10. 11. 12. 

13. 14. 15. 16. 17. 18. 

19. 20. 21. 22. 23. 24. 

 

A verseny kezdetének időpontja: …………….…….…  A verseny végének időpontja: …...…………….…….. 

Röpmagasság: Tűnőmagasság: 

Kezdete Vége Perc  Kezdete Vége Perc 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

A RÖPCSAPATBÓL KIVÁLT ÉS ELŐRE LEÜLT GALAMBOK MEGÜLÉSI IDŐPONTJAI ÉS GYŰRŰJELZÉSEI: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

7. 8. 9. 10. 11. 12. 

 

A röpverseny befejezésekor együtt leült galambok egyedszáma: ………………………………………………..… 

A fenti adatok a valóságnak megfelelnek, melynek elismeréseként – a fegyelmi vétségekkel járó eljárás tudatában 

– ezen röpverseny jegyzőkönyvet aláírásunkkal láttuk el. 

 

A bíráló neve: …………………………………………….   aláírása: …………………………………….……… 

A bíráló egyesületének a száma: ……………………… röpbírálói igazolványának száma: ………………..…… 

A bíráló neve: …………………………………………….   aláírása: ……………………………………….…… 

A bíráló egyesületének a száma: ………………………. röpbírálói igazolványának száma: ……………….…… 

 

A versenyző röpbírálói igazolványának száma: ……………   aláírása: …………………………………………... 

A bíráló ellenőr neve: ……………………………………….. aláírása: …………………………………………... 
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A RÖPVERSENNYEL KAPCSOLATOS MEGJEGYZÉSEK, A BÍRÁLÓK, A VERSENYZŐ ÉS A BÍRÁLÓ 

ELLENŐR RÉSZÉRŐL: 
 

A röpversenyen lefolytatott bírálatot ELFOGADOM, NEM FOGADOM EL (a kívánt rész aláhúzandó). 
 
A versenyző indoklása: 
 
 
A bírálók indoklása: 
 
 
 
Megjegyzés: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AZ EREDMÉNY KIÉRTÉKELÉSE 
 

A röpcsapat teljesítményének értékelése A röpcsapat verseny eredményének 
a röpversenyző szerint:  ellenőrzése: 

 

Hosszidőért:   pont  pont 

Röpmagasságért:   pont  pont 

Tűnőmagasság eléréséért:   pont  pont 

Tűnőmagasságért:   pont  pont 

Együtt megülésért:   pont  pont 

Jutalompontok:    pont  pont 

Összes pont:  pont  pont 

Levonandó hibapontok:    pont  pont 

Érvényes pontszám:   pont  pont 

 
 
 
 

………….……………...…….……………………… ………….……………...…….……………………… 
röpversenyző versenyrendező bizottsági tag 

  

………….……………...…….……………………… ………….……………...…….……………………… 
egyesületi röptitkár versenyrendező bizottsági tag 

  
P.H. P.H. 

 


