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Győr-Moson-Sopron Megyei Lovas Szövetség Fogathajó Szakág 

C kategóriás Akadályhajtás Bajnokság Kiírás 2019 évben 

Kettesfogatok, Póni kettesfogatok és Egyesfogatok részére 

 
A versenyek célja: 
A versenyek a fogatsport hagyományainak megőrzése, népszerűsítése mellett lehetőséget biztosítanak a 
kezdő versenyzők rutinszerzésére, az utánpótlás nevelésére, képzésére, lehetőség a kezdő lovak képzésére, 
rutinszerzésére. Felkészítés az Országos „C” kategóriás Bajnoki Döntőre. 
 
Győr-Moson-Sopron megyei Akadályhajtás Bajnokság versenyrendje: 
A bajnokságban résztvevő versenyek: 
Minden, Győr-Moson-Sopron megye területén megrendezett, a Magyar Lovas Szövetség által 
engedélyezett verseny, melyen kétfordulós akadályhajtás egyszeri összevetéssel versenyszám kerül 
megrendezésre, és ahol mind a két forduló és az összevetés (hibátlanok esetén) is lebonyolításra kerül. 
 
Tervezett versenyhelyszínek és időpontok: 

2019.04.26-28. Mórichida (Mind a 3 versenyszám teljesítése esetén) 
2019.05.05. Pér 
2019.05.18. Nagyszentjános 
2019.06.01. Csorna 
2019.06.09. Börcs 
2018.07.??. Kapuvár 
2018.09.08??. Farád 
 
2019. évben a bajnokságban az összes eredmény közül minimum 1, maximum 4 legjobb eredmény (legtöbb 
bajnoki pontot adó) számít. 
Kvalifikációs pontok szerezhetők minden olyan formátumú versenyen, ahol hibapont büntetéses 
akadályhajtást rendeznek, annak eredménye alapján, ha a versenyző a verseny többi számot is teljesítette. 
A kvalifikáció lehetőségét a versenykiírásnak tartalmaznia kell. 
 
A bajnoki pontok a hatályos Magyarország Fogathajtó szabályzatában szereplő bajnoki ponttáblázat szerint 
kerülnek kiosztásra a fenti feltételek megléte alapján. Pontegyenlőség esetén a több, jobb helyezés számít. 
 
A Bajnokságban résztvevő versenyzők: 
A Magyar Lovassport Szövetségnél regisztrált sportegyesület kettes-, póni kettesfogat és egyesfogat 
versenyzője vehet részt a bajnokságban, aki rendelkezik rajtengedély vizsgával, érvényes sportorvosi 
igazolással, az előírt licencdíjakat (megyei-, országos egyesületi, valamint versenyzői „C” kat. licenc díjat). 
Minden versenyző abban a kategóriában indulhat a Megyei Bajnoki címért, amely kategóriában liszensszel 
rendelkezik a Magyar Lovas Szövetség nyilvántartása szerint, valamint a nyilatkozott versenyzők. 
Ugyanazon versenyen, ugyanabban a kategóriában hajtó segédhajtó nem lehet. 
Fiatalkorú hajtó esetén a segédhajtónak 18 év feletti személynek kell lennie. Segédhajtónak nem kötelező a 
REV vizsga. Segédhajtó csak 14 év feletti személy lehet, 18 éves kor alatt kobak, gerincvédő kötelező 
 
 
A Bajnokságban résztvevő lovak: 
Csak azok a lovak versenyezhetnek, amelyek a negyedik életévüket betöltötték.  
A résztvevő lovakra az érvényes nemzeti szabályzat ide vonatkozó pontjai érvényesek. 
 
Versenyfeladat: 
Kétfordulós akadályhajtás egyszeri összevetéssel a mindkét fordulóban hibátlanok között. 
Lebonyolítás, pálya hossza, selybatávolság és iram az érvényes Magyarország Fogathajtó szabályzata 
alapján.  Selybatáv:  Nyomtáv + 20 cm Iram: 230 m/p. 
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Az összevetés indulási sorrendje a két forduló összetett eredményének fordított sorrendje a Fogathajtó 
Szakbizottság ajánlása szerint. 

A versenyző öltözéke, felszerelése: 
Magyarország Fogathajtó szabályzatban található előírások szerint.  
Az öltözet elegáns, alkalomhoz illő legyen, versenyen, pályabemutatón egyaránt, a hajtó és segítői 
mindenkor tartsák tiszteletben a lovassportok által támasztott elvárásokat. 
18 év alatti hajtónak és segédhajtónak kobak és gerincvédő kötelező a Magyarország Fogathajtó 
Szabályzata alapján. 

Kocsi, szerszám:  
Díjhajtó kocsi (nyomtáv szabályzat szerint) és szerszámzat, amelyek biztonságosak és megfelelő állapotúak. 
Érvényes szabályzat alapján. 
 

Szakszemélyzet (bírók, pályatervező, pályaépítő, versenyiroda): 
Érvényes Magyarország Fogathajtó szabályzatának megfelelően 

Eredmény, pontok állása: 
A bajnokság eredményhirdetése, és a díjak átadása az évadzáró közgyűlésen történik. 
A versenyhelyszíneken, az 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 távozási engedély hiányában nem vesz részt, a díjra nem 
jogosult, eredményét törlik a versenyből és a bajnokságból kizárásra kerül. A távozási igényt a technikai 
értekezleten kell jelezni. 
14 év alatti személy utasként a díjátadás során a Magyarország Fogathajtó szabályzata szerint tartózkodhat 
a fogaton. 

Állatorvos, patkolókovács: 
A versenyeken a rendezőségnek gondoskodni kell megfelelő, elérhető állatorvosról és patkoló kovácsról, 
akinek elérhetőségét a versenyek kiírásában fel kell tüntetni, igénybevétele esetén a felmerülő költségek a 
versenyzőt terhelik. 

Mentő 
Minden versenyen köteles a rendező a verseny teljes időtartama alatt mentőt biztosítani, az érvényes 
szabályozásoknak megfelelően. 

Nevezés: 
A versenyekre internetes nevezés szükséges, továbbá minden helyszínen helyszíni nevezés. 
A bajnokságra nincs külön nevezési díj, az egyes fordulók nevezési díja magában foglalja a bajnokságban 
való részvételt is. 
 

Óvás és fegyelmi vétségek: Érvényes Magyarország Fogathajtó szabályzatának megfelelően 
 

Egyebek: 
A versenyző nem kötelezhető felvonulásokra vagy a versenytől eltérő tevékenységekre, ezeken mindenki 
saját belátása szerint vehet részt. 
 

A kiírásban nem említett kérdésekben a hatályos Magyarország Fogathajtó Bajnokságának szabályzata, 
valamint azon túl a hatályos FEI Fogathajtó Szabályzata irányadó. 
 

 
Mindenkinek sportszerű, eredményes versenyzést kíván:  

 
Győr-Moson-Sopron Megyei Lovas Szövetség Fogathajó Szakága 


