Csongrád Megyei
Lovas Szövetség
6764 Balástya
Fehértó 28.

tel: +36 30 9431389
csmlsz@csmegyeilovasszovetseg.hu
www.csmegyeilovasszovetseg.hu

29. Magánlótartók versenye
Helyszín:
Rendező szervezet
neve:
A versenyhelyszín
pontos címe:
Versenyiroda:

Zsombó, Bába dűlő
33/b
Equitania LC Szeged

Dátum:

2016. október 09.

Zsombó, Bába dűlő 33/b
Berente Alexandra

Telefonszám +36 30/826-1454

Verseny
Réti Dávid
igazgató:
telefonszám 20/960-3113

e-mail cím aberente@edimeron.
e-mail cím
hu
A verseny kezdete:
9:00 óra
Startdíj:
3.000Ft
nevezés: 8:00 órától
Általános
Kérjük, hogy előzetes nevezési szándékotokat jelezzétek az
információk a
aberente@edimeron.hu e-mail címre.
versennyel
Startlistát ennek megfelelően tudunk összeállítani és igény szerint ekapcsolatban:
mail-ben megküldeni. Nevezni a 8:00 órától a helyszínen lehet, tehát a
végleges startlista csak a verseny napján áll rendelkezésre.
A verseny célja: a versenyzési lehetőség biztosítása a szabadidőlovasok
részére egy jó hangulatú lovas esemény keretében. A versenysport
népszerűsítése a hobbi lovasok körében. A lovas közösség
összekovácsolása.
Résztvevők: hivatalos díjugrató versenyen (kivéve szabadidős)
összeszokott ló-lovas páros NEM INDULHAT ezen a versenyen

A hagyományoknak megfelelően díjazzuk a legfiatalabb és
legidősebb versenyzőt.
További részletek a Szabadidős szabályzat-ban

Verseny megrendezését
engedélyezem:
CSMLSZ megyei megbízott
neve:

Igen / Nem
Ferenci Richárd

Dátum:
_____________________
Aláírás:

Csongrád Megyei
Lovas Szövetség
6764 Balástya
Fehértó 28.

Versenytípus:

tel: +36 30 9431389
csmlsz@csmegyeilovasszovetseg.hu
www.csmegyeilovasszovetseg.hu

Versenytípus adatok
Ügyességi és dijugrató
Kezdési idő:
verseny

Bíró(k):

Samu Kriszta Fanni
Berente Alexandra

Versenypálya:
Melegítőpálya:

homokos
homokos

Pályaépítő:

9:00 óra
Bánfi Attila

Versenyszámok
Pálya: 6 db Ügyességi akadály (kapu, szlalom, zsákutca, stb.) és 6 db X
1. versenyszám:
Ügyességi ugró versenyszám leküzdése.
Elbírálás: hiba-idő
Díjazás: 1-6 helyezett szalag
Pálya: 10 ugrás, 50 cm-en
2. versenyszám:
Indulók: azok a lovasok, akik 5 éven belül hivatalos versenyen („B” kat.)
Maszek kupa
nem indultak.
(A gyeposz és szabadidős versenyeken való részvétel nem kizáró ok). A
Maszek kupáért kizárólag saját (családi vagy saját cég is) tulajdonban lévő
lóval lehet indulni. A nyertes a „Maszek Kupa” vándorserlegét kapja meg
melyre felkerül a neve.
Elbírálás: egyszeri összevetés (60 cm-en)
Díjazás: 1-6 helyezett szalag
8 db 60 cm-es ugrás, összevetés 4db max. 70 cm-es akadály. Kombináció
3. versenyszám:
Kétfázisos nyilt versenyszám nincs.
Elbírálás: kétfázisos versenyszám megszakitás nélkül
Díjazás: 1-6 helyezett szalag
4. versenyszám:
Tekerj és lovagolj
5. versenyszám:
Fokozatosnehézségű

8 db 80 cm-es ugrás lóval+ 8 db bója kerékpárral+ 1 db ugrás gyalogosan
Elbírálás: a három feladat összevont eredménye alapján.
Díjazás: 1-6 helyezett díjszalag
8 db kombináció nélkül, fokozatosan emelkedik max : 90 cm-ig
Elbírálás: hiba-idő
Díjazás: 1-6 helyezett díjszalag

