VERSENYKIÍRÁS
A versenykiírás célja:
A fogatsport tömegbázisának megteremtése, egységes versenyrend és versenyszabályok kialakítása a nagy hagyományokkal
rendelkező, rendszeresen megrendezett fogathajtó versenyek részére. A versenyek a fogatsport hagyományainak megőrzése,
népszerűsítése mellett egységes versenyrendszerben zajlanak.

A verseny megnevezése:

Császár CAN-B** 1-2-4, CAN-B*-2, CAN-C-1-2, CANP-1-2-4 Y, SZLV

A verseny helye:

Császár Egresi Rét

A verseny ideje:

2013. 08.18-19.

A verseny szervezője:

Dadi Lovasklub Egyesület
Császár Önkormányzata

A verseny igazgatója:

Kovács Gábor
Tel.: 06 30 3375 683

Résztvevő Versenyzők: Nyílt országos
(B** kategóriában csak azok a sportolók indulhatnak, akiknek rendezett a „B” kat. licenc díja és a lovaiknak is rendezett a licenc
díja)

Nevezési határidő:

2013.08.17.

Nevezési cím: www.fogatsport.hu
(Régiós „B” szabályzat szerint).
A versenyre kötelező az előzetes Internetes nevezés!

E-mail:

katonabalazs@gmail.hu

Tel.:

06 70 7045979

Nevezési díj:

1-es fogat (póni és ló egységesen): 10.000 Ft
2-es fogat (póni és ló egységesen): 15.000 Ft
4-es fogat (póni és ló egységesen): 20.000 Ft
Csak a „C” kategóriás, illetve SZLV akadályhajtásban induló versenyzők
részére 1000.-Ft
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A verseny hivatalos személyei:
A versenybíróság elnöke:

Dr. Szentirmai István

A versenybíróság tagjai:

Dr. Szalay Gyula
Nagy László

Fellebbviteli bizottság elnöke:
tagjai:

Dr. Szalay Gyula
Szakál Ferenc
Nagy László

Pályaépítő:
Versenyiroda:

Jámbor Vilmos
Katona Balázs
Tel.: 06 70 7045979
E-mail: katonabalazs@gmail.hu

Állatorvos:

Dr. Sitku László
Tel.: 06 20 467 9134

Patkolókovács:

Nagy Tamás
Tel: 06 20 583 0475

Istállómester:

Mánomics Tamás
Tel.: 06 30 978 35 47

Technikai feltételek
Díjhajtó pálya:

100 m x 40 m füves

Bemelegítő pálya:

100 m x 40 m

Akadályhajtás pálya:

120 m x 70 m

Lovak elhelyezése:
Bokszokban, a rendező alomszalmát, szénát és vizet biztosít, melyek díjait a nevezési díj magában foglalja
Lószállás helye: Császár Egresi Rét verseny helyszínén
Versenyzők elhelyezése:
A versenyzők saját maguk gondoskodnak szállásukról
Kamion, lakókocsi elhelyezése: a verseny helyszínén

Áramot biztosítani NEM TUDUNK!
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FIZETÉSI FELTÉTELEK MEGHATÁROZÁSA
„CSAK” nevezési díjat kell fizetni, mely tartalmazza:
a ló szállást 2 éjszakára, alom szalmát és takarmány szénát, továbbá a csapattagok (3/ főcsapat)vacsora, ebédjét. (szombat ,
vasárnap )

Nevezési díj befizetése:
A helyszínen 2013.08.17-én szombaton a technikai értekezleten.
Amennyiben a versenyre nevezett, de azon nem vesz részt, a nevezési díjat kötelező kifizetni. Amennyiben ez elmarad, akkor
a MLSZ a versenyzési jogot felfüggeszti.
A versenyen való részvétel feltételei:
Magyar Lovas Szövetség és FEI szabályzata szerint
SZLV versenyzők, megfelelő öltözet. Díjhajtó kocsi
Állategészségügyi feltételek
Szabályzat szerint:
(Magyar Lovas Szövetség Fogathajtó Szakbizottsága Magyarország Fogathajtó Bajnokságának egységes
szerkezetbe foglalt szabályzata)
A versenyre érvényes lóútlevél, oltás és vérvételi igazolás szükséges.

Verseny leírása (versenyszámok):
Magyar Lovas Szövetség és FEI szabályzata szerint
„A” versenyszám: Díjhajtás
Kettesfogatok:

B** kategória (B): FEI 6 A. sz. díjhajtó feladat
B* kategória (C): Nemzeti 1.sz. díjhajtó feladat, vagy 6/A sz. díjhajtó feladat választható
(nevezéskor kötelezően megjelölendő)

Egyesfogatok:

FEI 1.sz. díjhajtó feladat

Pónifogatok:

FEI 1.sz. díjhajtó feladat

Négyesfogatok:

FEI 6A sz. díjhajtó feladat

Juniorfogatok:

12-14 év FEI 1 sz. díjhajtó feladat
12-16 év FEI 4A díjhajtó feladat
16-21év FEI 4A sz. díjhajtó feladat

„B” versenyszám: Maratonhajtás
Felső-Dunántúli Fogathajtó Régió Fogathajtó Versenyszabályzata 2013 szerint
Szakaszok száma: 3 (A szakasz 4km; Tr szakasz 1km; E szakasz 6 km)
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„C” versenyszám: Akadályhajtás
Egyfordulós akadályhajtás, egyszeri összevetéssel, 20 akadállyal.
Akadályszélesség: nyomtáv+ 30 cm, iram 230 m/perc

Verseny értékelése: FEI hajtószabályzat szerint, akkreditált versenyiroda
Verseny díjazása:
Minden kategóriában, minden számban 1-6 hely díjszalag.
Abban a kategóriában, ahol legalább 10 versenyző versenyez, minden kategóriában,
minden számban 1-3 hely serleg.
Abban a kategóriában, ahol legalább 6 versenyző versenyez, minden kategóriában
összetettben 1-3 hely serleg.
Óvási díj: 30.000 Ft
A fogathajtó saját felelősségére vesz részt a versenyen, az általa okozott mindennemű károkozásért felel. Balesetekért,
tulajdoni károkért a Szervező Bizottság nem vállal felelősséget! A versenyen csak licenccel, rajtengedély vizsgával rendelkező
versenyzők indulhatnak.
A verseny tervezett időrendje:
2013. 08.17. (szombat)
9:00-tól

Fogatok érkezése
Fogathajtó Rajtengedély Vizsga

16:30

Technikai értekezlet (Helye: Egresi Rét)
NEVEZÉSI DÍJAK BEFIZETÉSE
Pályabemutató

2013. 08.18. (vasárnap)
8:00

Díjhajtás. Helyszín: Egresi Rét
Állatorvosi kontroll (Díjhajtás feladat teljesítése után közvetlenül)

13:30

Akadályhajtás (B-C kategória és SZLV)
Versenyszám végén csak akadályhajtásban indult C és SZLV versenyzők részére eredményhirdetés

20:00

Vacsora, Eredményhirdetés (díjhajtásban és akadályhajtásban is indult versenyzőknek)

2013.08.19. (hétfő)
11:00

Maratonhajtás

Eredményhirdetés

Az időrend változás jogát az indulók számától függően a rendezőség
fenntartja!
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Egyéb rendelkezések:
A verseny egészére az érvényben lévő Felső-Dunántúli Fogathajtó Régió Fogathajtó Versenyszabályzata 2013, valamint a
Magyar Lovas Szövetség Fogathajtó Versenyszabályzata 2013 vonatkozik.
Egy versenyző egy versenyen a FEI szabálynak megfelelően legfeljebb kétszer indulhat különböző lovakkal. A versenyző
köteles előre megjelölni, hogy melyik fogattal kíván a bajnokságban indulni. A versenyiroda a startlistát úgy köteles elkészíteni,
minden versenyszámban a versenyző a bajnoki fogattal indul először, a második fogat csak később indulhat

Szálláslehetőség a www.kisber.hu oldalon található.

Mindenkinek eredményes és balesetmentes versenyzést kíván a Szervező
Bizottság!
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