Csongrád Megyei Lovas Szövetség
Szabadidős lovas rendezvény versenykiírása
Helyszín:

Székkutas

Dátum:
2014.08.23.

Rendező szervezet
neve::

SZÉKKUTASI LOVAS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

A versenyhelyszín
pontos címe:
Székkutasi Lovaspálya (326/4 hrsz) (Erkel Fernc utca)

Versenyiroda:

Black Horse Team

Verseny igazgató:
Fehér Imre
6821,Széutas Kun B.u. 38
sz.

telefonszám
e-mail cím
A verseny kezdete:

+36-30/477-38-55

telefonszám
e-mail cím

barna.attila@freemail
.hu
9:00 óra

(+36)-30/223-8536
feherimre@invitel.hu

Startdíj:
2.000.-Ft/fogat

Általános infoirmációk
a versennyel
kapcsolatban:

A verseny célja:
A lovak versenyzési rutinszerzése, a fogathajtó sport népszerűsítése,
hagyományainak megőrzése, versenyzési lehetőség biztosítása amatőr
fogatok
részére, szabadidő hasznos eltöltése.

Nevezési határidő: 2014. augusztus 18.-a (hétfő) {Tel: 06-30/223-8536} és
a verseny kezdete előtt fél órával ( verseny megkezdése előtt startlista
módosítást nem fogadunk el.) Nevezési cím: Székkutasi Lovasklub 6821
Székkutas, Kun Béla utca 38.
A rendezőség fogatonként 2 fő részére ebédet biztosít.

A versenyen való részvétel feltételei: Részt vehetnek: - Póni fogatok Kettes fogatok
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Lovak:
A Magyar Lovassport Szövetség szabadidős szabályzat 4. életévüket
betöltött lovak versenyezhetnek, amelyek érvényes állategészségügyi
igazolással (Védőoltás, ló útlevél) rendelkeznek.
Ugyanazon lovakkal csak egy versenyző indulhat egy versenyszámban,
ugyanazon a versenyen!

Kocsik:
Hátsókerék nyomtáv kettes fogatoknál 148-150 cm az F.E.I. szabályzat
szerint!
Kocsilámpák használata nem kötelező!

Kötelező viselet:
Hajtóknak: Ing, nyakkendő, kabát, kalap,
kesztyű, kötő.
Segédhajtóknak: Kesztyű. kalap.

Verseny értékelése:
A póni és a kettes fogat kategória
külön-külön kerül értékelésre.

A legeredményesebb versenyző elnyeri
a SZÉKKUTASÉRT
VÁNDORKUPÁT
1-3 helyzettig serleg
1-6 helyezettig szalag

Verseny időrendje:
9:00 Fogatok érkezése, nevezés
9:30 Pálya bemutató (Fuvaros verseny
résztvevőinek)
10:00 Fuvaros verseny gumis kocsikkal
11:00 Lovas bemutatok
11:45 Ebédszünet
12:45 Ünnepélyes megnyitó
13:00 Pálya bemutató ( póni és kettes fogatok
részére)
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13:30 Akadályhajtás egyszeri összevetéssel,
Hibaidős akadályhajtás,
16:30 Eredmény hirdetés

Részvétel feltételei:
A versenyen 4 évesnél idősebb lovak indulhatnak, és a 16.
életévét betöltött versenyző.
A lovaknak rendelkezniük kell az FVM által rendeletbe foglalt
ló útlevéllel és állatorvosi igazolással.
A kocsi és a szerszám ép és biztonságos legyen.
A versenyzők öltözéke mindenkor az alkalomnak illően,
elegáns.
Egy fogattal egy versenyző versenyezhet
versenyszámonként.
A versenyzők a versenyen saját felelősségükre indulnak.
A hajtó és lovai által esetlegesen bekövetkezett
káreseményekért a fogathajtó anyagi felelősséggel tartozik.
Nevezési és startdíjak az érvényes zabályzat
szerint.
A rendezőség fogatonként 2 fő részére
ebédet biztosít.
Minden kategóriákban induló versenyzőket kérjük, hogy
jelezzék
részvételi szándékukat a 06-30/223-8536 telefonszámon.
Esetleges balesetekért. tulajdoni károkért a rendezőség felelősséget
nem vállal.A verseny ideje alatt mentőszolgálat és állatorvos
biztosított.
A verseny rendezősége a változtatás iogát fenntartja a
nevezők létszámának függvényében.

Verseny megrendezését
engedélyezem:
CSMLSZ megyei
megbízott neve:

Dátum:
2014.07.29.

Igen / Nem

Aláírás:
Fári János

Versenytípus adatok
Versenytípus:

Fogathajtó
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9:30
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Bíró(k):

Pályaépítő:
-Zalai Béla
Kucsora István

- Zalai Béla

Versenypálya:
100 X 50 méter
Melegítőpálya:
40X30 méter
Egyéb információk:

Versenyszámok:
1 sz. versenyszám:

Akadályhajtás egyszeri összevetéssel

2 sz. versenyszám:

Hibaidős akadályhajtás
…sz. versenyszám:

...sz. versenyszám:
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