Csongrád Megyei Lovas Szövetség
Szabadidős lovas rendezvény versenykiírása

Helyszín:
Rendező szervezet neve:
A versenyhelyszín pontos
címe:
Versenyiroda:

Sándorfalva
Orion Sport És Kulturális Egyesület
6762 Sándorfalva Május 1 Tér
www.orionsport.hu
Schmid Noémi

Dátum:

2015.augustus. 09.

Verseny
Cselovszki Richárd
igazgató:
Telefon: +3670/607-7188
Telefon: +36-70-381-76-98
Email: schmid.noemi@gmail.com
E-mail: csericsi@gmail.com
A verseny kezdete:
9 óra (nevezés 8 órától)
Startdíj:
3.000 Ft
Általános információk a
A verseny a Csongrád Megyei Lovas Szövetség „Szabadidős Lovasverseny Sorozat”versennyel kapcsolatban:
ának fordulója!
Kérlek benneteket 2015.08.08 16:00ig küldjétek el a nevezéseket, hogy tudjunk
előzetes startlistát küldeni mindenkinek. a nevezéseket a csericsi@gmail.com vagy
a schmid.noemi@gmail.com címre küldjétek. A nevezésbe küldjétek el a lovak
azonosítóját is.
Startlistát ennek megfelelően tudunk összeállítani és igény szerint e-mailben
megküldeni. Nevezni 8 órától a helyszínen is lehetséges, 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 B1/C1 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
Fogathajtás Szabályai:
A rendezvényen mindenki saját felelősségére vesz részt, a rendezvényen való
részvétel 16 éves kortól lehetséges.
Lovak: A lovak érvényes állategészségügyi igazolással (védőoltás, lóútlevél)
rendelkezzenek. Egy versenyszámban egy fogat maximum 2 versenyzővel
nevezhető.
Kocsik: Szabadidős szabályzat szerint: Fogathajtó versenyszámban bármilyen kocsi
típus használható, kivéve (maratonkocsi). Ostor és kocsilámpák használata nem
kötelező.
Versenyfeladatok: FEI 2015. január 1-től érvényes fogathajtó szabályzata szerint.
versenyszám: Az akadályhajtás I. fordulós. Hiba idős versenyszám. . A PÁLYA
ALAPJÁN HIBÁTLANUL VÉGZETT VERSENYZŐK KÖZÖTT ÖSSZEVETÉSRE KERÜL SOR.
Azonos hibapont esetén a jobb időeredmény dönt.
Verseny megrendezését
engedélyezem:
CSMLSZ megyei megbízott
neve:

Igen / Nem

Dátum: 2015.juni.26.

Réti Dávid

Aláírás: __________________________

VERSENYTÍPUS ADATOK
Versenytípus:

Ügyességi, díjugrató és
díjlovas verseny

Kezdési idő:

9:00

Bíró:
Versenypálya:
Melegítőpálya:
Egyéb információk:

Kucsora István
Pályaépítő:
Bánfi Attila
Fári János
50x70 m szabadtéri pálya füves pálya
20x40 m szabadéri pálya füves pálya
A váltó versenyszámok esetében csapatonként csak egyszeri startdíj fizetendő.

VERSENYSZÁMOK
I. Fogathajtás
1.sz Verszenyszám:
Akadályhajtás

400-600m hosszú pályán max. 14 db. akadállyal, az FEI. szabályzata szerint. Hátsókerék
nyomtáv + 30 cm. Iram: 220 m/perc. Akadályhajtó pálya mérete: 70x50 méter. A
versenyen az időmérés történik.
Díjazás: 1-6 helyezet

II. Ügyességi versenyszámok
2. sz. versenyszám:
„F0” Futószáras
versenyszám

3. sz. Versenyszám:
Ü0: Szárnypróbálás
versenyszám.
Korhatár nélküli.
4. sz. versenyszám:
Ü1: Kezdő ügyességi
versenyszám, I.
korcsoport (10 éves
korig)
5. sz. versenyszám:
Ü1: Kezdő ügyességi
versenyszám, II.
korcsoport (11-18
éves korig)
6. sz. versenyszám:
Ü2: Haladó
ügyességi
versenyszám, I.
korcsoport (10 éves
korig)
7. sz. versenyszám:
Ü2: Haladó
ügyességi
versenyszám, II.
korcsoport (11-18
éves korig)
8. sz. versenyszám:
Ü2S „Senior”
ügyességi
versenyszám:

A versenyző a rendelkezésére álló 2 perc alatt bármit bemutathat (pl : lovas torna
gyakorlatok) a futószárazó lovon, amire már képes, lépés és ügetés jármódban. A
futószárazó ló nem csak angol nyereggel, hanem lovas torna hevederrel is felszerelhető. A
versenyszámban 10 éves korig lehet indulni. Elbírálás: szóbeli értékeléssel
Díjazás: minden résztvevő díjazásra kerül
Max 12db, rudakból, kitörőkből és bójákból épített akadályokból álló ügyességi pálya.
Egyszerű vonalvezetéssel, könnyített akadályokkal. Csak lépés jármódban teljesíthető a
teljesen kezdő, akár felvezetéssel is.
Elbírálás: mindenki nyertes
Díjazás: minden résztvevőt díjazásra kerül
Max 12db, rudakból, kitörőkből és bójákból épített akadályokból álló ügyességi pálya.
Egyszerű vonalvezetéssel, könnyített akadályokkal. Csak lépés és ügetés jármódban
teljesíthető a pálya.
Elbírálás: stílus verseny alapidővel
Díjazás: 1-6 helyezett
Max 12db, rudakból, kitörőkből és bójákból épített akadályokból álló ügyességi pálya.
Egyszerű vonalvezetéssel, könnyített akadályokkal. Csak lépés és ügetés jármódban
teljesíthető a pálya.
Elbírálás: stílus verseny alapidővel
Díjazás: 1-6 helyezett
Max 12db, rudakból, kitörőkből és bójákból épített akadályokból álló ügyességi pálya.
Egyszerű vonalvezetéssel, a „Kezdő” versenyszámhoz képest nehezített akadályokkal.
Bármilyen jármódban teljesíthető a pálya.
Elbírálás: stílus verseny alapidővel + 25% összevet Összevetés: az alappálya utolsó 6
akadálya, változtatás nélkül
Díjazás: 1-6 helyezett
Max 12db, rudakból, kitörőkből és bójákból épített akadályokból álló ügyességi pálya.
Egyszerű vonalvezetéssel, a „Kezdő” versenyszámhoz képest nehezített akadályokkal.
Bármilyen jármódban teljesíthető a pálya.
Elbírálás: stílus verseny alapidővel + 25% összevet Összevetés: az alappálya utolsó 6
akadálya, változtatás nélkül
Díjazás: 1-6 helyezett
A „Haladó” versenyszámmal azonos pálya Résztvevők: 18 év feletti lovasok, rajtengedély
vizsga nélkül, ló korlátozás nélkül vagy versenyzői számmal rendelkező lovas olyan lóval,
aminek nincs startszáma. Csak lépés és ügetés jármódban teljesíthető a pálya
Elbírálás: hibaidős
Díjazás: minden résztvevő díjazásban részesül

VERSENYSZÁMOK
III. díjugratás
9. sz. versenyszám:
Ü3 Ugró ügyességi
versenyszám I.
korcsoport (12
éves korig)

Max 15db, rudakból, kitörőkből és bójákból épített akadályokból álló ügyességi pálya (a
haladó ügyességi pálya elemei alkalmazhatók), majd 4db max 60cm magas, 60cm széles
ugró akadály (2 db x-es meredek és 2 db x-es oxer) Fordulókkal és átmenetekkel nehezített
pályavezetés.
Elbírálás: versenyszám időre egyszeri összevetéssel Összevetés: 3 db ügetés jármódban
teljesíthető akadály és 4 db ugró akadály
Díjazás: 1-6 helyezett

10. sz.
versenyszám: Ü3
Ugró ügyességi
versenyszám II.
korcsoport (13-18
éves korig)

Max 15db, rudakból, kitörőkből és bójákból épített akadályokból álló ügyességi pálya (a
haladó ügyességi pálya elemei alkalmazhatók), majd 4db max 60cm magas, 60cm széles
ugró akadály (2 db x-es meredek és 2 db x-es oxer) Fordulókkal és átmenetekkel nehezített
pályavezetés.
Elbírálás: versenyszám időre egyszeri összevetéssel Összevetés: 3 db ügetés jármódban
teljesíthető akadály és 4 db ugró akadály
Díjazás: 1-6 helyezett
I. versenyszám I.Korcsoport (12 év alatt) I. E8 díjlovas program lovaglása 20x40-es díjlovas
négyszögben, elbírálás: stílusbírálat (max 10 pont) majd
II. 8 db (50% 60cm és 50% 70cm magas, max 70 cm széles) akadályból álló ugrópálya, csak X
és X-oxer ugrásokból építve, összetett ugrás nélkül, elbírálás: stílusbírálat (max 10 pont)
Értékelés: A és B rész összesített éréke alapján
Díjazás: 1-6 helyezett

11. sz.
versenyszám: D1K
Előkészítő ugró
kombinált
versenyszám
I.Korcsoport (12 év
alatt)
12. sz.
versenyszám: D1K
Előkészítő ugró
kombinált
versenyszám
II.Korcsoport (1318 év)
13. sz
Versenyszám:
Bemelegítő ugró
Korhatár nélkül
14. sz.
versenyszám: D2
Kezdő ugró
I.korcsoport (13 év
alatt)
15. sz.
versenyszám: D2
Kezdő ugró
II.korcsoport (14
év felett)
16. sz.
versenyszám: D3
Nyitott ugró
I.korcsoport (13 év
alatt)
17. sz.
versenyszám: D3

I. versenyszám II.Korcsoport (13-18 év ) I. E8 díjlovas program lovaglása 20x40-es díjlovas
négyszögben, elbírálás: stílusbírálat (max 10 pont) majd
II. 8 db (50% 60cm és 50% 70cm magas, max 70 cm széles) akadályból álló ugrópálya, csak X
és X-oxer ugrásokból építve, összetett ugrás nélkül, elbírálás: stílusbírálat (max 10 pont)
Értékelés: A és B rész összesített éréke alapján
Díjazás: 1-6 helyezett
Max 8-10 db (50% 60cm és 50% 70cm magas, max 70 cm széles) akadályból álló ugrópálya,
csak X és X-oxer ugrásokból építve, összetett ugrás nélkül, elbírálás: stílusbírálat (max 10
pont) Értékelés: hibaidős, összevetés
Díjazás: 1-6 helyezett
Max 10 db max. (50% 70 cm és 50% 80cm magas, max 80 cm széles) akadályból álló pálya,
összetett ugrás nélkül
Elbírálás: hibaidős, összevetés
Díjazás: 1-6 helyezett
Max 10 db max. (50% 70 cm és 50% 80cm magas, max 80 cm széles) akadályból álló pálya,
összetett ugrás nélkül
Elbírálás: versenyszám időre egyszeri összevetéssel
Díjazás: 1-6 helyezett
Max 10 db max. (50% 80 cm és 50% 90cm magas, max 90 cm széles) akadályból álló pálya, 1
db összetett ugrással
Elbírálás: versenyszám időre egyszeri összevetéssel
Díjazás: 1-6 helyezett
Max 10 db max. (50% 80 cm és 50% 90cm magas, max 90 cm széles) akadályból álló pálya, 1
db összetett ugrással

Nyitott ugró
II.korcsoport (14
év felett)

Elbírálás: versenyszám időre egyszeri összevetéssel
Díjazás: 1-6 helyezett

VERSENYSZÁMOK
IV. díjlovaglás
18.sz. versenyszám
SZ díjlovaglás
19. versenyszám:
E díjlovaglás

SZ1 díjlovagló program
Díjazás: 1-6 szalag
E3 díjlovagló program
Díjazás: 1-6 szalag

