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A versenyek célja:
-a fogatsport népszerűsítése, hagyományainak megőrzése
- versenyzési lehetőség biztosítása amatőr fogatok részére
- a fogatsport tömegbázisának szélesítése
- szabadidő hasznos eltöltése
A megyei bajnokság versenyrendje:
A megyei bajnoki döntőre minősítő versenyeken kell részt venni. Az öt
kijelölt versenyből a hármon kell részt venni és azt kizárás nélkül
befejezni.
Kijelölt versenyek:
1.

2018. május 12.

2.
3.
5.
6.

2018. június 24.
2018. július 21.
2018. augusztus 05.
2018. augusztus 26.

Hódmezővásárhely
XXV. Alföldi Állattenyésztési napok
Mindszent
Csongrád - Bokros
Szentes
Makó Döntő

Az egyes fordulókon bajnoki pontokat kapnak a versenyzők az alábbi
táblázat alapján. A döntőn az a versenyző vehet részt, aki előtte legalább
három pontszerző versenyen részt vett. Az így szerzett pontok
összeadódnak, (a három legjobb eredmény plusz a döntő). A döntőn elért
helyezésért dupla pontot kapnak a versenyzők.
Megyei Bajnoki cím csak akkor kerül kihirdetésre, ha kategóriánként
legalább három versenyző indul a megyéből.
Az I-III. Helyezettek kerülnek díjazásra érem + serleg
Csapatverseny a döntőn:
Megfelelő induló létszám estén csapateredmény is kihirdetésre kerül az
alábbiak szerint:
- minimum három csapat részvétele esetén hirdethető
- egyesületi és vegyes csapat is nevezhető
- a csapatot két vagy három versenyző alkothatja a legjobb két
eredmény vehető figyelembe
- a csapatverseny tagjai bajnoki érem díjazásban részesülnek.
Az I-III. Helyezettek kerülnek díjazásra érem + serleg
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Azon versenyek eredményét, amelyeken a bajnokság hivatalos
versenyszámai nem a jelen kiírás szerint kerülnek, megrendezésre a
kiértékelésénél nem lehet figyelembe venni!
Kötelező a fotocellás időmérés.
A versenyeken való részvétel feltételei:
Versenyzők:
A versenyző klubja, legyen tagja a Magyar Lovas Szövetségnek és a
megyei lovas szövetségnek.
A versenyzőknek rendelkezniük kell érvényes sportegyesületi tagsági
könyvvel és érvényes sportorvosi igazolással valamint rajtengedély
vizsgával!!
1.Minden „C” kategóriás versenyző köteles rajtengedély vizsgát tenni a
Magyar Lovas Szövetség Fogathajtó Szakbizottsága által akkreditált
vizsgabizottság előtt, melynek teljesítéséről hivatalos igazolást kap.
2. Kötelező a sportorvosi igazolás a hajtó és segédhajtó részére.
3. A megyei bajnokságban indulhat minden olyan fiatal hajtó, aki a
verseny évadban tölti be 14. életévét, aki rendelkezik az induláshoz
szükséges feltételekkel (sportorvosi igazolás, „C”kategóriás rajtengedély
vizsga.) A 18. életévét be nem töltött versenyző segédhajtója 18. életévét
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betöltött rajtengedély vizsgával rendelkező személy lehet, valamint a
versenyző hivatalos edzői, akit az MLSZ edzői listájáról választhat.
4. A versenyző öltözéke legyen az időjárásnak megfelelő, alkalomhoz illő,
elegáns, ápolt a versenyen, a pályabemutatón és az eredményhirdetéskor
egyaránt. 18 év alatti versenyző és 18 év alatti segédhajtó minden

alkalommal köteles kobakot és gerincvédőt viselni fogaton.
5. Eredményhirdetésen a versenyzőnek kötelező a megjelenés. A
távolmaradásra, ill. a verseny színhelyének elhagyására – annak
befejezése előtt – a vezetőbíró adhat engedélyt. Amennyiben a versenyző
a versenyszámok eredményhirdetésén engedély hiányában nem vesz részt
a díjra nem jogosult, eredményét törlik, és a versenyből kizárják.

14 év alatti személy a díjátadás során a FEI szigorú ajánlása alapján nem
tartózkodhat a fogaton.
Lovak:
A Magyar Lovassport Szövetség C. kategóriás szabályzat 9. old. lovakra
vonatkozó élőírásai szerint. Négy évet betöltött lovak versenyezhetnek,
amelyek érvényes állategészségügyi igazolással (Védőoltás, ló útlevél)
rendelkeznek. Nem versenyezhet vemhes, illetve 6 hónapnál fiatalabb
csikóval rendelkező kanca.
Ugyanazon lovakkal csak egy versenyző versenyezhet.
Kocsik:
Fúvott kerekű kocsi és maraton kocsi nem használható!
Hátsókerék nyomtáv póni fogatoknál 138-140 cm,
Kettes fogatoknál 148-150 cm az FEI szabályzat szerint.
Megyei versenyeken kocsilámpa használata nem kötelező.
A versenyzők, biztonsági okokból csak négy-kerék fékkel ellátott kocsikkal
versenyezhetnek. Amennyiben csak két kerék fékezhető, ez kizárólag a két
hátsó kerék lehet!
Verseny feladatok:
F.E.I. 2018.január 1-től érvényes fogathajtó szabályzata szerint.
1.Akadályhajtás

Akadályhajtó pálya nem lehet 5000m2-nél kisebb!! Kivéve, ha azt a
versenybíróság engedélyezi!
Akadályhajtás két fordulóban a hibátlanok közt összevetéssel:
Az akadályhajtás I. fordulójának eredménye fordított sorrendben adja a II.
forduló indulási sorrendjét. Az I. és II. forduló eredményei összeadódnak a
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két forduló alapján hibátlanok között összevetésre kerül sor. Amennyiben
nem kerül sor összevetésre az azonos hibaponttal állók esetén a jobb
időeredmény dönt. Olyan C versenyen ahol díjhajtó versenyszám, is
szerepel, ott az így elért összetett helyezésért járó pontok másfél szeresét
kapja a versenyző.
A B*- os versenyen a C kategóriás versenyzők is egyfordulós
akadályhajtáson indulnak. Ezen versenyzők abban az esetben kapnak a C-s
bajnokságba minősítő pontot, amennyiben teljesítik a díjhajtás
versenyszámot. Az így elért összetett helyezésért járó pontok másfél
szeresét kapja a versenyző.
Akadályhajtás 500-800m hosszú pályán max 20 db. akadállyal az FEI.
szabályzata szerint. Csak szabványos bójákból épített pályán.
Hátsókerék nyomtáv +20 cm. Iram: 230 m/perc
Versenyrendezési feltételek:
A Magyar Lovassport szövetség C kategóriás versenykiírása szerint.
„C” kategóriás bajnoki forduló megrendezésének technikai feltételei:
1. A versenypályát minimálisan optikai határral kell ellátni, a
közönség távoltartása érdekében. A be- és kihajtásnál nyitható kb. 3
m széles kaput kell képezni, beengedő bíróval, aki a versenypályára
való be és kihajtást felügyeli, a be- és kihajtás után a pályát zárja.
2. A melegítőpályát a közönségtől el kell zárni, a balesetek
elkerülése érdekében. A melegítő pályán nem parkolhatnak autók,
sem a versenyzők, sem egyéb személyek. Ezen intézkedések megléte
a rendező szervezet felelőssége.
3. A verseny rendezője büntetőjogi felelőssége mellett köteles a
verseny idejére mentőt biztosítani! (beleértve az eredményhirdetést
is)
4. A verseny rendezője büntetőjogi felelőssége mellett köteles a
rendezvényt a hatósági állatorvosnak bejelenteni és állatorvosi
ügyeletről gondoskodni.
5. Minden versenyen hivatalos versenyiroda közreműködése
kötelező. A lebonyolításhoz fotocellás időmérés és számítógépes
adatfeldolgozás szükséges.
6. Az akadályhajtáshoz komplett selyba készlet szükséges.
7. Bírói testület: 2 fős alap zsűri, amely egy elnökből minősítése mini
II. oszt. bíró és egy tagból, amely legalább III. oszt. minősítésű,
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akiket a verseny rendezője által a Magyar Lovas Szövetség bírói
listájáról kell választani.
8. 1 fő pályaépítőt a Magyar Lovas Szövetség Pályaépítői listájáról
kell felkérni. A pályaépítéshez minimum 3 fő segítséget kell
biztosítani (starter, pályaépítő segítség).
Eredményértékelés
C kategóriás versenyen a versenyiroda köteles a versenyen személyesen
jelen lenni. A C kategóriás versenyen kötelező az elektronikus időmérés.
C kategóriás versenyen a versenybíróság elnöke köteles a kézi
jegyzőkönyvet aláírni. A versenyiroda 48 órán belül köteles feltölteni a
hivatalos versenyeredményt. A C kategória mentesül a lovak regisztrációja
és feltöltése alól. (http://nevezes.fogatsport.hu/vsetup)
Az alap zsűri és a pályaépítő díjazása Magyar Lovas Szövetség
Elnökségének 7/2017/II.13/ határozata szerint. . A tisztségviselők
költségei a verseny rendezőjét terhelik.
A versenyrendező köteles a versenykiírást a megyei szövetséggel
jóváhagyatni ennek megtörténte után elküldeni a résztvevőknek a
versenyt megelőzően legalább 30 nappal. Ebben meghatározzák a verseny
feltételeit, a nevezés határidejét és a bírói testületet.
Bírók:
Alap zsűri tagjai (2 fő): Vezető bíró: legalább II. oszt. minősítésű.
Tag: 1 fő III. oszt. minősítésű.
A versenyen a pályaépítő és a versenybíróság egyik tagja feladatot
egyazon személy betöltheti, ha van megfelelő minősítése.
A verseny rendezője köteles háromfős pályaszolgálatot biztosítani!
Minden versenyen köteles a rendező a verseny teljes időtartama alatt
MENTŐT biztosítani.
A rendezőség gondoskodik megfelelő állatorvosról!
Óvás:
Óvásra jogosult a csapatvezető, ill. annak hiányában a versenyző.
Óvási díj: 20 000 Ft.
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Az óvás jogszerűségét az alapzsűri bírálja el.

Fegyelmi vétség:
Fegyelmi vétséget követ el, aki:
- a versenyszabályokat szándékosan megszegi
- sportszerűtlen magatartást tanúsít
- a lovakkal durván bánik a versenyen vagy a
versenyen kívül.
A versenyen a hajtó, segédhajtó illetve a kisegítő személyzet fegyelmi
vétségeit a VERSENYBÍRÓSÁG bünteti:
- sárga lappal
- pénzbüntetéssel
- kizárással
Lovak elhelyezése:
A verseny rendezőinek biztosítani kell a lovak számára biztonságos,
kulturált elhelyezést.
Biztosítani kell a vizet és etetési lehetőséget, állategészségügyi és
higiéniai előírásokat.
A rendező köteles a Megyei Szövetséghez eljuttatni:
-

hivatalos versenyeredményt
versenybírói jelentést

-

hiteles verseny jegyzőkönyvet

A kiírásban nem említett kérdésekben az FEI szabályzata az irányadó!
Mindenkinek jó versenyzést kíván a :
Csongrád Megyei Lovas Szövetség

