VERSENYKIÍRÁS

Algyői Lovas napok Megyei Fogathajtó Verseny keretében rendezendő CAN-C. kategóriás
fogathajtó versenyre, amely egyben a Csongrád megyei amatőr fogathajtó bajnokságminősítő
versenye.
Egyes, kettes és póni fogatok részére.

2014. Augusztus 10. Algyő

Verseny célja:
- a lovassport népszerűsítése, hagyományainak megőrzése
- versenyzési lehetőség biztosítása amatőr fogatok részére
- a fogatsport tömegbázisának szélesítése
- szabadidő hasznos eltöltése

Verseny helye: Algyői Szabadidőközpont (Téglás utca 151.)

Verseny rendezője: Gyeviép Kft.

Versenyigazgató: Bakos István

Résztvevők: Amatőr versenyzők, akik sportegyesületi tagsági könyvvel és érvényes
sportorvosi igazolással rendelkeznek, valamint érvényes rajtengedély vizsgával.

Nevezési határidő: 2014. augusztus 8.
Nevezés C kategória. (http://nevezes.fogatsport.hu/vsetup)
Nevezési cím: SZLV kategóriában.
Algyői Lovasklub
6750 Algyő, Bíró u. 8/b.
E-mail: algyoilovasklub@gmail.com

Nevezési díj: 2.000.- Ft/fogat

Fizetés módja: készpénzben a helyszínen

Étkezés: A verseny helyszínén térítésmentesen fogatonként 2 főre ebédet biztosítunk.

A verseny hivatalos személyei:

Versenybíróság elnöke: Kucsora István

Versenybíróság tagjai:

Fári János
Fári Jánosné

Pályaépítő:

Fári János

Versenyiroda: Németi Judit
Telefon:+36304650703
E-mail cím: info@gyarmatilovastorna.hu

A versenyen való részvétel feltételei:

Részt vehetnek: Póni fogatok
Eges fogatok
( Póni és egyes-fogat kategóriában csak akkor rendezzük meg a versenyszámot, ha legalább
négy fogat jelentkezik és indul a versenyen. Kérjük, hogy a nevezési határidő lejárta után
érdeklődjenek az adott versenyszám megrendezéséről.)
Kettes fogatok

Versenyzők:

A versenyzőknek rendelkezniük kell érvényes sportegyesületi tagsági könyvvel, valamint
érvényes sportorvosi igazolással, valamint rajtengedély vizsgával.

Lovak:
A Magyar Lovassport Szövetség C. kategóriás szabályzat 4. old. Lovakra vonatkozó előírásai
szerint. Négy évüket betöltött lovak versenyezhetnek, amelyek érvényes állategészségügyi
igazolással (ló útlevél, ló influenza elleni vakcinázás, valamint 1 évnél nem régebbi
vérvizsgálat takonykórra és lovak fertőző kevésvérűségre, mének esetében tenyészbénaságra
is) rendelkeznek. Hiánya esetén nem léphetnek be a verseny területére!
Ugyanazon lovakkal csak egy versenyző indulhat egy versenyszámban, ugyanazon a
versenyen!

Kocsik:

Fúvott kerekű kocsi és maraton kocsi nem használható!
Hátsókerék nyomtáv póni fogatoknál 138-140 cm.
Hátsókerék nyomtáv kettes fogatoknál 148-150 cm az FEI szabályzat szerint.
Kocsilámpák használata nem kötelező.

Versenyfeladatok:
FEI 2014. január 01-től érvényes fogathajtó szabályzat szerint.
Versenyszám: Kétfordulós akadályhajtás összevetéssel:
Az akadályhajtás I. fordulójának eredménye fordított sorrendben adja a II. forduló indulási
sorrendjét. Az I. és II. forduló eredményei összeadódnak a két forduló alapján hibátlanok
között összevetésre kerül sor. A két fordulóban és összevetésben szerzett hibapontok
összeadódnak, azonos hibapont esetén a jobb időeredmény dönt.
Akadályhajtás 500-800 méter hosszú pályán max 20 db akadállyal egyszeri összevetéssel FEI
szabályzata szerint. Csak szabványos bójákból épített pályán. Hátsókerék nyomtáv + 20 cm.
Iram: 230 m/perc.
Akadályhajtó pálya mérete: 80 x 50 m hosszú.

A versenyen az időmérés fotocellával történik.

A kiírásban nem említett kérdésekben a FEI szabályzata az irányadó!

A verseny díjazása: 100.000 Ft pénzdíj!

Kategóriánként és versenyszámonként: 1-3. helyezett serleg
1-6. helyezett díjszalag

Verseny időrendje:

9:00 óra Fogatos felvonulás

10:00 óra Fogatok felsorakozása, köszöntése

10:15 óra Pályabemutató

10:30 óra Akadályhajtás (I. forduló)

12:00 óra Ebéd

13:30 óra Akadályhajtás (II. forduló)

16:00 óra Eredményhirdetés
SZLV kategóriában: kétfordulós akadályhajtás összevetéssel, póni, egyes és kettes fogatok
részére. Akadályszélesség hátsókerék nyomtáv + 30 cm. Iram 210 m/perc.
A verseny rendezője a változás jogát fenntartja a nevezők létszámának függvényében.
A rendezőség fogatonként két darab ebédjegyet biztosít.
Esetleges balesetekért, tulajdoni károkért a rendezőség felelősséget nem vállal.

MINDENKINEK BALESETMENTES JÓ VERSENYZÉST KÍVÁN A
VERSENYRENDEZŐSÉG NEVÉBEN.

Bakos István
Algyői Lovasklub
Elnöke.

