
2023. ÉVI RÖPVERSENY KIÍRÁSA 
 
Az országos röpversenyekre a nevezési díjakat a nevezési lapokkal együtt 2023. április 23-ig, a 

fiatal röpgalambok versenyére 2023. június 25-ig kérjük eljuttatni a Röpverseny Bizottsághoz. 
Felhívjuk a kedves sporttársak figyelmét, hogy a dátumok a nevezések legkésőbbi beérkezésének 
időpontjait jelentik!  

A nevezési díj versenyenként 5000 Ft, a csapatversenyek nevezési díja 3000 Ft csapatonként. 
Nyomatékosan felhívjuk az egyesületek figyelmét arra, hogy az előversenyekre a két napra 

arányosan elosztva nevezzenek!  
A Champion Röpverseny nevezési határideje 2022. április 23. A nevezési díjat a versenyzőnek 

kell fizetnie, melynek összege 5000 Ft. Felhívjuk a kedves sporttársak figyelmét, hogy a 
nevezéseket, jegyzőkönyveket és megbízóleveleket a Röpgalamb Szakosztály értekezleten 
megbeszélt címre juttassák el! 

A következő adatokat tartalmazó, olvashatóan kitöltött nevezési nyomtatványokat várjuk: 
- A verseny megnevezése 
- A versenyző neve, címe, egyesülete, telefonszáma 
- A röptetés (kihajtás) helye, ideje 
 
A versenyek lemondása a versenyt megelőző utolsó csütörtökön 20 óráig az alábbi 

telefonszámokon lehetséges: 06 70 771 5672, 06 20 414 8878, 06 20- 531 4460 
Csak olvashatóan kitöltött nevezési íveket tudunk figyelembe venni. A versenyben résztvevő 

galambok igazolólapját a versenyjegyzőkönyvvel együtt biztosítani kell a bírálók részére. 
Megjegyzés: Az I. csoport A osztályban, amennyiben nem lesz selejtező verseny, úgy a döntő 

napjáról a Röpverseny Bizottság dönt. 
2023. 03.04-én életbe lépett az új Röpverseny Szabályzat, ezért ettől az időponttól a 

versenyeken való részvétel feltétele ennek megléte! 
Az I. csoport B osztályba tartozó azon fajták emlék-, öreg és fiatal versenyeit, melyek 

nevezőinek létszáma nem éri el az 5 főt, azonos versenynapon rendezzük. A fajták a csoporton 
belül egymással versenyeznek majd, így fajtánként kevesebb nevezői létszám esetén is lehetőség 
lesz a bajnoki cím kiadására, ha egyébként a csoportban e fajták nevezőinek száma összességében 
eléri az 5 főt. Amennyiben egy adott fajta esetén a nevezők létszáma önállóan is eléri az 5 főt, úgy 
a verseny, mint fajta önálló bajnoksága kerül megrendezésre, a versenynaptárban meghirdetett 
időpontban. 

 
MGKSZ Röpgalamb Szakosztály 

Elnök Vémi Lajos C-55 
Titkár Dobosi István V-126  
Szakelőadó Fehér István V-184 

 
A 2023. évre megválasztott Röpverseny Bizottság elnöke:  

Fritz Sándor (V-126) 
Tagjai 

Antal Lajos  V-126 
Csernei István  C-14 
Dúzs Dávid  V-126 
Fehér Roland  V-303 
Fehér József  V-303 
Gajdacsi Róbert  V-128 
Mészáros János  V-70 
Nagy István  V-70 

MGKSZ Röpgalamb Szakosztály vezetősége 
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