Csongrád Megyei
Lovas Szövetség
6764 Balástya
Fehértó 28.

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

Szabadidős lovasrendezvény versenykiírása
Helyszín:

Hódmezővásárhely
(Rárósi út 9. km kőnél)

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

Dátum:
2016. 08. 12-13.

Kéktói Ménes Lovas SE
Hódmezővásárhely, Tanya 1154.
Rárósi út 9. km kő
Verseny igazgató:
Tóth Flóra

Kucsora Péter

telefonszám

0670/3823919

telefonszám
e-mail cím
A verseny kezdete:
Általános információk
a versennyel
kapcsolatban:

e-mail cím

kektoimenes@gmail.com
9.00 (szombat)
8.00 (vasárnap)

kektoimenes@gmail.com

Startdíj:
2000 Ft

Lóútlevél, és abban 1 évnél nem régebbi negatív FKV vizsgálat és 6
hónapnál nem régebbi lóinfluenza vakcinázás kötelező! Enélkül az állatot a
járműről lepakolni tilos!
A versenyszámokban az első 6 helyezett szalagot kap, az első 3 serlegben
részesül, emellett apróbb ajándékokra is lehet számítani.
A startdíjakért cserébe támogatói jegyeket osztunk (500 Ft/ db). A Kéktó
Fesztivál utolsó napján vasárnap a versenynap végén értékes díjak
kerülnek kisorsolásra, az apróbb ajándékok mellett egy furioso –north star
csikót és egy értékes számítógépet is hazavihetnek a szerencsések.
A tájékozódási versenyen 1000 Ft/ fő a startdíj, mivel csapatverseny.

Nevezés előzetesen:
e-mailben: kektoimenes@gmail.com
vagy telefonon: Kucsora István: 0670/3823919

Verseny megrendezését
engedélyezem:
CSMLSZ megyei megbízott
neve:

Dátum: 20__ ___ ___
Igen / Nem
Aláírás:

Csongrád Megyei
Lovas Szövetség
6764 Balástya
Fehértó 28.

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

Versenypálya:

Versenytípus adatok
Kezdési idő:
ügyességi, ugró,
fogat, tájékozódási
Pályépítők:
Fári János
Kiss Sándor
Kucsora István
füves

Melegítőpálya:

füves

1. sz. versenyszám:

Versenyszámok:
Díjugratás (60-70 cm)

Versenytípus:
Bíró(k):

(szombat 9:00)

2. sz. versenyszám:
(szombat 10:00)

3. sz. versenyszám:
(szombat 14:00)

4. sz. versenyszám
(szombat 14:00)

5. sz. versenyszám
(szombat 16:00)

6. sz versenyszám:
(vasárnap 8:00)

Létszámtól függően összevetéses vagy hiba-idős

Díjugratás a Károlyi Kupáért (80-90 cm)
Létszámtól függően összevetéses vagy hiba-idős
A furioso –north star fajtájú lovak külön elbírásával

Ügyességi kezdő verseny
Elbírálás: stílusbírálat
kategóriák: 12 éves korig, 13-18 éves korig, szenior

Ügyességi kezdő ló verseny
Elbírálás: stílusbírálat
A furioso –north star fajtájú lovak külön elbírásával

Ügyességi nyílt verseny
Elbírálás: stílusbírálat
kategóriák: 12 éves korig, 13-18 éves korig, szenior

Tájékozódási lovasverseny (egyéni és csapat)
Térkép segítségével kell megkeresni a terepen kijelölt pontokat. A táv
körülbelül 7 km.

7. sz versenyszám:
(vasárnap 9:00)

Fogathajtó verseny

8. sz. versenyszám

Székfoglaló verseny

(vasárnap 14.20)

9.00 (szombat)
8.00 (vasárnap)
Bánfi Attila
Fári János

Akadályhajtás egyes, kettes fogatok részére.

