Csongrád Megyei
Lovas Szövetség
6764 Balástya
Fehértó 28.

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

„Farsang Kupa”
Szabadidős ügyességi- és díjugrató verseny
Helyszín:
Rendező szervezet
neve:
A versenyhelyszín
pontos címe:

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

2020.03.08. vasárnap

6764 Balástya, Fehértó tanya 28. Leon-Cavallo lovarda

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

További részletek: http://www.leon-cavallo.hu/feedback.htm
Verseny
Schmid Noémi
Ferenci Richárd
igazgató:
+36 70 607-7188
Telefonszám +36 30 9431389
+36 30 2744560
schmid.noemi@gmail.com
e-mail cím ferenci.richard@gmail.com
9:00 óra, Helyszíni
nevezés:8:30 órától

Startdíj:

3.000Ft/ start
Csapatverseny: 1500Ft/fő

Figyelem! 2019-től a szabadidős versenyekre történő nevezés:

http://szabadidonevezes.hu/
További hasznos információk szabadidős nevezés
regisztráció új rendszeréről:
http://csmegyeilovasszovetseg.hu/?p=3465
Tervezett napirend:
9:00 – 10:00 Szabadidős díjugrató verseny (60-70, 80 és 90 cm)
(10:00 – 13:00 Regionális Díjugrató verseny R90-R110 )
13:00 – 17:30 Ügyességi versenyszámok (Futószáras, Ü3, Ü1, Ü2 csapat,
Ü2)

Figyelem! A Csapatverseny jelmezes csapatverseny, az induló
csapatok jelmezeit a zsűri értékeli, a legjobbak különdíjat
kapnak.
Verseny megrendezését
engedélyezem:
CSMLSZ megyei megbízott
neve:

Igen / Nem
Réti Dávid

Dátum:
_____________________
Aláírás:

Csongrád Megyei
Lovas Szövetség
6764 Balástya
Fehértó 28.

Versenytípus:
Bíró(k):

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

Versenytípus adatok
Kezdési idő:
Díjugratás, ügyességi
lovas verseny

Versenypálya:

Pályaépítő:
Kunné Fekete
Alexandra, Krizsán
János, Berényi Tünde
24x60m fedeles lovarda

Melegítőpálya:

35x70m homok

9:00 óra
Bánfi Attila

Egyéb információk:

Díjugrató versenyszámok
1 sz. versenyszám:
D1 -Előkészítő ugró, 6070 cm

Max 9 db . (50% 60cm és 50% 70cm magas, max 70 cm széles)
X-es akadályból álló pálya, összetett ugrás nélkül
Elbírálás: 238.§ 1.1. csak alapidővel
Díjazás: 1-6 helyezett tárgyjutalom

2. sz. versenyszám:
D2 - Kezdő ugró, 80 cm

Max 9 db, max 80cm magas akadályból álló pálya, összetett
ugrás nélkül
Elbírálás: 238.§ 1.4. versenyszám ideális időre
Díjazás: 1-6 helyezett tárgyjutalom

3. sz. versenyszám:
D3 - Nyitott ugró, 90 cm

Max 10 db 80-90cm magas akadályból álló pálya, 1 db kettes
összetett ugrással
Elbírálás: : 238.§ 1.4. versenyszám ideális időre
Díjazás: 1-6 helyezett tárgyjutalom

Csongrád Megyei
Lovas Szövetség
6764 Balástya
Fehértó 28.

4. sz. versenyszám:
F0 - Futószáras
versenyszám

5. sz. versenyszám:
Ü3 - Ügyességi ugró
versenyszám

6. sz. versenyszám:
Ü0 - Bemutató gyermek
ügyességi versenyszám

7. sz. versenyszám:
Ü1 - Kezdő gyermek
ügyességi versenyszám

8. sz. versenyszám:
Ü2 – Csapat ügyességi
versenyszám

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

Ügyességi versenyszámok
A versenyző a rendelkezésére álló 2 perc alatt bármit
bemutathat (pl lovastorna gyakorlatok) a futószárazó lovon,
amire már képes, lépés és ügetés jármódban.
A futószárazó ló nem csak angol nyereggel, hanem lovastorna
hevederrel is felszerelhető.
A versenyszámban 10 éves korig lehet indulni.
Elbírálás: stílus bírálat, szóbeli értékeléssel
Díjazás: minden résztvevő díjazásra kerül
Max 8 db, rudakból, kitörőkből és bójákból épített akadályokból
álló ügyességi pálya, majd 4db max 60cm magas, 60cm széles
ugró akadály (2 db x-es meredek és 2 db x-es oxer)
Elbírálás: 245.§ 3. („azonnali” összevetés),
Összevetés: 3 vagy 4 db ügyességi akadály és 3 db ugró
akadály
Díjazás: 1-6 helyezett tárgyjutalom, minden induló csokit kap
Max 8 db, rudakból, kitörőkből és bójákból épített akadályokból
álló ügyességi pálya, az Ü1-el azonos vonalvezetés alapján.
Egyszerű vonalvezetéssel, könnyített akadályokkal.
Csak lépés jármódban teljesíthető a pálya.
Elbírálás: stílus bírálat, szóbeli értékeléssel
Díjazás: minden induló díjazásra kerül
Max 13 db, rudakból, kitörőkből és bójákból épített akadályokból
álló ügyességi pálya.
Egyszerű vonalvezetéssel, könnyített akadályokkal.
Csak lépés és ügetés jármódban teljesíthető a pálya.
Elbírálás: 238.§ 1.1. csak alapidővel
Díjazás: 1-6 helyezett tárgyjutalom, minden induló csokit kap
Az Ü1 pályával azonos vagy hasonló vonalvezetés. 3 tagú
csapatok (váltók) indulhatnak. A csapatok összeállításánál az
alábbi szabályokat kell figyelembe venni:
1. csapattag csak lépés-ügetés jármód megengedett
2-3. csapattag vágta is megengedett
A csapatok indulási sorrendjét sorsolással határozzák meg.
A csapatok a sorsolási sorrendben, egymást követve, stafétalovaglással teljesítik a pályát.
A csapat idejének mérése az első lovas startjától az utolsó lovas célba
éréséig folyamatosan történik.

Elbírálás: Vadászugratás 263.§ szerint
A csapatok összidő-eredménye alapján kerül a sorrend
megállapításra.

Csongrád Megyei
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9. sz. versenyszám:
Ü2 - Haladó ügyességi
versenyszám

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

Max 13 db, rudakból, kitörőkből és bójákból épített akadályokból
álló ügyességi pálya, 90 cm széles kapukkal. Közepesen nehéz
vonalvezetéssel, a „Kezdő” versenyszámhoz képest nehezített
akadályokkal.
A pálya utolsó 4 akadálya az Ü3 pálya ugró akadályainak
helyén és vonalvezetésével épített vágta-folyosó.
Bármilyen jármódban teljesíthető a pálya – de a pálya
adottságaihoz igazodva - és az utolsó négy akadályon - elvárás
a vágta jármód alkalmazása
Elbírálás: 238.§ 2.1 hiba-idő
Díjazás: 1-6 helyezett tárgyjutalom

