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Birminghami pergő galambok röpverseny jegyzőkönyve 

nemzetközi szabályok szerint 

 

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

A röpverseny megnevezése:...............................................................................................................  

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

lakcíme:..............................................................................................................................................  

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

 

A röpcsapat létszáma: ................. egyed 

A röptetett galambok egyedenkénti gyűrűjelzései: 

 

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

 

Pergések feljegyzése (legkevesebb 5 galamb azonos időben végrehatott pergései): 
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  

 

A röpcsapatból kivált és előre leült galambok megülési időpontjai és gyűrűjelzései: 

 

Amennyiben 2 vagy több galamb 15 percen belül leül, az eredmény érvénytelen! 

 

A fenti adatok a valóságnak megfelelnek, melynek elismeréseként e jegyzőkönyvet aláírásunkkal 

láttuk el. 

 

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

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

 

A versenyző aláírása: ................................. röpbírálói igazolványának száma: ................ 
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A röpversennyel kapcsolatos megjegyzések, a bírálók, a versenyző és a bíráló ellenőr részéről: 

 
 
 

 

 

 

Az eredmény kiértékelése. 
  

 

   5 - 9 galamb X 1 pont = .....................pont minőség 1.0 – 2.0............  

10 -14 galamb X 2 pont = .....................pont mélység 1.0 – 2.0 ............  

15 -19 galamb X 3 pont = .....................pont  

      20 galamb X 5 pont = .....................pont 

Összesen: = .....................pont X  ............ X  ............   =  ___________________ 

 

 

 

 

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

 röpversenyző versenyrendező bizottsági tag 

  

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

 egyesületi röptitkár  versenyrendező bizottsági tag 

 

  

 P.H. P.H. 

 

 

A bíráló rögzíti az azonos időben végzett pergések számát (min. 5 galamb együttes pergése), majd 

utólag megszorozza ezeket a számokat, 1-el (5-9 galambig), 2-vel (10-14 galambig), 3-mal (15-19-ig) 

és 5-tel (ha mind a 20 pereg egyszerre). Ez alkotja a nyers eredményt. Ezután ezt a nyers eredményt 

megszorozza a "minőségi tényezővel" ami az 1.0 "megfelelő"-től a 2.0 "fenomenális"-ig tart. Ez a bíró 

összbenyomása a látott attrakcióról. Hasonlóképpen, mint a mélységi faktor, mely a cselekvés 

időtartamára is utal. Ez szintén 1.0-tól 2.0-ig tartó szorzót jelent, mellyel az előzőleg kapott eredményt 

újfent megszorozzuk, majd így kapjuk a végső pontszámot. 

Elfogadhatatlannak tekintendő az a röpverseny jegyzőkönyv, amelyben olyan hiányosság fordul elő, 

ami miatt a pontértékelés nem végezhető el. 

Az adatok és a bejegyzések olvasható írással és tintával írandók a jegyzőkönyvbe!  


