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A Galamb Derby Klub 2015-ös programja.

 Dátum Derby Liga
Royal 
Derby

Budapest 
Derby

 Átlagos táv

Sűttő   ápr  tréning    70

Nové-Zámky  ápr        100 

 ápr    130

Kuty  ápr  tréning    210

Velké Meziric  máj. 02    310

Jihlava    máj. 09 X   330

Ricany  máj. 16  K, Á X, BL  430 km

Ricany    máj. 23  K, Á  430 km

Chomutov  máj. 30  K, Á X, BL  530 km

Döbeln  jún. 06  H, Á  600 km

Velké Meziric  jún. 13 R   310

Döbeln  jún. 20  H, Á X, BL  600 km

Velké Meziric  jún. 27 R   310

Magdeburg  júl. 04  H, Á  760 km

Velké Meziric  júl. 11  R  310

Halle  júl. 18  H, Á  675 km

 Joker  nyitott    



Részvételi díj

Előnevezés nélkül, kosarazásnál:

Négy Derby Liga bajnokságot számolunk:

R  rövidtáv

K  középtáv

H  hosszútáv

Á  általános

BL   a Bajnokok Ligája veresenyeit jelenti.

 

A szövetség július 04-én szervezi meg Magdeburgból az országos versenyt. A zóna versenyekről 
nem született döntés, adott esetben szeretnénk elérni a közös feleresztést.
 

Listák. Egyéni lista készül a 1) pénzdíjas és 2) az összes résztvevő galambról, valamint a 
teljes listán alapuló Derby Liga dúcbajnokságról.

2015-től kezdve egyesületi és régió listákat is készítünk. A régiókat földrajzi meggondolás 
alapján állítjuk össze. A régiók általában, de nem mindig, megegyeznek a szatellit gyűjtőhelyek 
vonzáskörével.

Részvételi feltétel az orvosi igazolás, valamint egységesen minden versenyre 
a Magdeburgtól számított 710 km minimális dúctávolság.

200,- ft  egységesen minden versenyre, pénzdíj jogosultság nélkül

500,- ft  Royal Derby, pénzdíj jogosultsággal

1000,- ft Budapest Derby, pénzdíj jogosultsággal

Előnevezéssel:  Pénzdíj jogosultság nélkül

6.000,- Ft / 10 galamb a négy tréning és a négy Royal Derbyre

16.000,- ft / 10 galambra, minden tréning, mind a 13 verseny

28.000,- ft / 20 galamb

35.000,- ft / 30 galamb

40.000,- ft / 100 galambig VIP tagkártya

Előnevezett galambot kosarazásnál lehet pénzdíjra befizetni:
ROYAL-DERBY 300,- Ft,    BUDAPEST-DERBY 800,- Ft.



10.000,-

A pénzdíj kifizetés a soron következő gyűjtési nap.

első

második 70.000,- Ft

40.000,- Ft

Pénzdíj a ROYAL és BUDAPEST DERBY-n 
Az első 50 pénzdíjra nevezett galamb létszámtól függetlenül :

 Helyezés Royal Derby Budapest Derby

 első  50.000,-  200.000,-

 második  30.000,-  120.000,-

 harmadik  20.000,-  75.000,-

 negyedik  15.000,-  50.000,-

 ötödik  12.000,-  25.000,-

 hatodik  10.000,-  20.000,-

 hetedik  10.000,-  17.500,-

 nyolcadik  15.000,-

 kilencedik  10.000,-  12.500,-

 tizedik  10.000,-  10.000,-

 11-15  5.000,-  7.500,-

 16-20  5.000,-  5.000,-

 21-30  3.000,-  3.500,-

 31-50  1.500,-  2.500,-

A Derby Liga általános bajnokságának első három 
helyezettje pénzdíjban részesül:

100.000,- Ft  

harmadik  
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