Csongrád Megyei Lovas Szövetség
Szabadidős lovasrendezvény versenykiírása
Helyszín:
Rendező szervezet
neve:
A versenyhelyszín
pontos címe:

6764 Balástya, Fehértó Dátum:
28.
Leon-Cavallo Sportegyesület

2015. február 22.

6764 Balástya, Fehértó 28.
Megközelíthető az 5-ös főút felől ill. az Ópusztaszer – Sándorfalva
összekötő útról a „Lovasverseny” feliratú táblákat követve
További részletek:

http://www.leon-cavallo.hu/feedback.htm
Versenyiroda:
telefonszám
e-mail cím
A verseny kezdete:
Általános információk
a versennyel
kapcsolatban:

Verseny igazgató:

Schmid Noémi

telefonszám

06-70-607-71-88

e-mail cím

schmid.noemi@gmail.com

15:00 óra
nevezés: 8:00 órától

Startdíj:

Ferenci Richárd
30/274-4560
ferenci.richard@gmai.com
3.000Ft

A verseny az azonos napon és helyszínen megrendezett fedeles B
kategóriás díjugrató verseny után, előreláthatólag 15:00-tól kerül
megrendezésre
Kérjük, hogy előzetes nevezési szándékotokat jelezzétek a info@leoncavallo.hu címen.
Startlistát ennek megfelelően tudunk összeállítani és igény szerint e-mailben megküldeni. Nevezni a 8:00 órától a helyszínen lehet, tehát a
végleges startlista csak a verseny napján áll rendelkezésre.
Nevezés feltételei a CSMLSZ „Szabadidős szabályzata” szerint:
12) Díjugrató versenyszámokra kiírására vonatkozó szabályok
12.1. Az ilyen versenyszámokban olyan ló-lovas páros, amely a MLSZ
Díjugrató versenyén B0/C0 szint felett már indult, nem vehet részt
12.2. Érvényes versenyzői licensszel rendelkező, B2-es vagy annál
magasabb minősítéssel rendelkező lovas egyéb (pld fiatal) lóval is csak
versenyen kívül vagy „nyilt” versenyszámban indulhat

További részletek a „Szabadidős szabályzat”-ban
Verseny megrendezését
engedélyezem:
CSMLSZ megyei
megbízott neve:

Igen / Nem
Réti Dávid

CSMLSZ szabadidős szabályzat 1.sz. melléklet

Dátum:
_____________________
Aláírás:

1

Versenytípus:

Versenytípus adatok
Kezdési idő:
Díjugratás

Bíró(k):

Tuska Pál
Kucsora István
Samu Krisztina

Pályaépítő:

Versenypálya:

24x60m fedeles lovarda

Melegítőpálya:

35x70m homok

15:00 óra
Unyatinszky
József

Egyéb információk:

Versenyszámok
I.Díjugratás
1. sz. versenyszám:
8 db max. 60-70 cm magas akadályból álló pálya, csak X,
„Előkészítő ugró”, 70 cm meredek és X-oxer ugrásokból építve, összetett ugrás
nélkül
Elbírálás: alappálya, hibaidős
Díjazás: 1-6 helyezett tárgyjutalom
2. sz. versenyszám:
8db 70-80cm magas akadályból álló pálya
„Kezdő ugró”, 80 cm
Elbírálás: alappálya, egyszeri összevetés
Díjazás: 1-6 helyezett tárgyjutalom,
3. sz. versenyszám:
Max 10 db 80-90cm magas akadályból álló pálya, 1 db
„Nyitott ugró”, 90 cm
kettes összetett ugrással
Elbírálás: egyszeri összevetéssel
Díjazás: 1-6 helyezett tárgyjutalom,
4. sz. versenyszám:
Max 10 db 80-90cm magas akadályból álló pálya, 1 db
Szabad edzés 90-100 cm
kettes összetett ugrással
Elbírálás: nincs
Díjazás: nincs
Pálya használat: max 3 perc
Az edző vagy a lovas döntése alapján a pálya vagy egyes
részleteiismételhetőek

CSMLSZ szabadidős szabályzat 1.sz. melléklet
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