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Győr-Moson-Sopron Megyei Lovas Szövetség Fogathajó Szakág 

C kategóriás Akadályhajtás Bajnokság Kiírás 

Kettes, valamint Póni kettesfogatok részére 

2016. évben 

A versenyek célja: 
A fogatsport tömegbázisának megteremtése, egységes versenyrend és versenyszabályok betartásával, a 
nagy hagyományokkal rendelkező, rendszeresen megrendezett egynapos versenyek részére. 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 a mindkét fordulóban 
hibátlanok között versenyszám kerül lebonyolításra. 
 
Tervezett versenyhelyszínek és időpontok: 

2016. 05. 01. Rábaszentmihály 
2016. 05. 22. Nagyszentjános 
2016. 06. 04.  Csorna 
2016. 06. 25.  Öttevény 
2016. 07. 09. Bodonhely 
2016. 07. 24.  Kapuvár 
2016. 09. 04. Farád 
 
2016. évben a bajnokságban az összes eredmény közül a 3 legjobb eredmény (legtöbb bajnoki pontot adó) 
számít abban az esetben, ha a figyelembe vett versenyeken kettesfogat kategóriában legalább 6, póni 
kettesfogat kategóriában legalább 3 induló volt. 
 
A bajnoki pontok a hatályos Magyarország Fogathajtó Bajnokságának egységes szerkezetbe foglalt 
szabályzatában szereplő bajnoki ponttáblázat szerint kerülnek kiosztásra. Pontegyenlőség esetén a több, 
jobb helyezés számít. 
 
A Bajnokságban résztvevő versenyzők: 
A Magyar Lovassport Szövetségnél regisztrált sportegyesület kettes-, és póni kettesfogat 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 liszenszel rendelkezik a 
Magyar Lovas Szövetség nyilvántartása szerint. 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 16 év feletti személy lehet. 
 
A Bajnokságban résztvevő lovak: 
Csak azok a lovak versenyezhetnek, amelyek a negyedik életévüket betöltötték.  
Nem versenyezhet vemhes, illetve 6 hónapnál fiatalabb csikóval rendelkező kanca. 
A lovaknak rendelkezniük kell érvényes hazai, vagy nemzetközi lóútlevéllel, melynek állategészségügyi 
bejegyzései naprakészek. A lovakat félévente lóinfluenza ellen immunizálni kell. A fertőző kevésvérűségre 
irányuló vizsgálatot évente, a takonykórra irányuló vizsgálatokat háromévente kell elvégeztetni. 
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Versenyfeladat: 
Kétfordulós akadályhajtás egyszeri összevetéssel a mindkét fordulóban hibátlanok között. 
 
Az első forduló indulási sorrendje az internetes nevezések fordítottja, a második forduló indulási sorrendje 
az első forduló eredményeinek fordítottja, az összevetés sorrendje a bejutás sorrendje. Az összevetésben 
csak a mindkét fordulóban hibátlanul teljesített versenyzők juthatnak be. Pontegyenlőség esetén a jobb idő 
számít. 
 
Pálya hossza, selybatávolság és iram az érvényes Magyarország Fogathajtó Bajnokságának egységes 
szerkezetbe foglalt szabályzata alapján.  
Selybatáv:  Nyomtáv + 20 cm 
Iram: 230 m/p 
 
A versenyző öltözéke, felszerelése: 
Magyarország Fogathajtó Bajnokságának egységes szerkezetbe foglalt szabályzatban található előírások 
szerint az alábbi eltérésekkel. Az öltözet elegáns, alkalomhoz illő legyen, versenyen, pályabemutatón 
egyaránt, a hajtó és segítői mindenkor tartsák tiszteletben a lovassportok által támasztott elvárásokat. 
 
Kettesfogat:  Díjhajtó kocsi (nyomtáv szabályzat szerint) és szerszámzat, amelyek biztonságosak és 

megfelelő állapotúak. 
Póni kettesfogat:  Díjhajtó, vagy maraton kocsi és szerszámzat amelyek biztonságosak és megfelelő 

állapotúak. Maraton kocsival versenyzők öltözéke az akadályhajtás szabályainak 
feleljen meg. Fújt kerekű kocsi használata nem engedélyezett. Amennyiben a 
versenyző maraton kocsival versenyez, úgy segédhajtójának a kocsin ülnie kell. 

 14 év alatti hajtónak kobak és gerincvédő kötelező! 
Bírók: 
Magyarország Fogathajtó Bajnokságának egységes szerkezetbe foglalt szabályzatának megfelelően 
 
Pályatervező, pályaépítő: 
Magyarország Fogathajtó Bajnokságának egységes szerkezetbe foglalt szabályzatának megfelelően 
 
Versenyiroda: 
Magyarország Fogathajtó Bajnokságának egységes szerkezetbe foglalt szabályzatának megfelelően 
 
Eredmény, pontok állása: 
A bajnokság eredményhirdetése, és a díjak átadása az évadzáró közgyűlésen történik. 
 
A pontok állása folyamatosan nyomon követhető a http://www.gymsmlovasszovetseg.hu/ oldalon. 
 
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. 
 
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. 
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Nevezés: 
A versenyekre lehetőség szerint 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: 
Óvási díj: 30 000,- Ft Amelyet esetlegesen az adott verseny helyszínen az óvási idő lejárta előtt kell intézni. 
A bajnokság végeredményével kapcsolatos óvást az eredmény kihirdetésekor lehet megtenni. 
Amennyiben az óvásnak helyt adnak, az óvási díjat vissza kell téríteni; ha elutasítják, ezt az összeget a 
rendező a Magyar Lovas Szövetség számlájára befizeti 
 
Fegyelmi vétségek: 
Magyarország Fogathajtó Bajnokságának egységes szerkezetbe foglalt szabályzatának megfelelően 
Fegyelmi vétséget követ el, aki: 

o a versenyszabályokat szándékosan megszegi 
o sportszerűtlen magatartást tanúsít, a versenyen alkoholosan befolyásolt 
o tiltott, a sportteljesítményt fokozó szert vagy módszert alkalmaz, vagy ennek alkalmazásában 

közreműködik 
o a versenyen fegyelmezetlen, sértő magatartást tanúsít 
o a lovakkal durván bánik a versenyen vagy a versenyen kívül. 

 
Egyebek: 
A rendező feladata a verseny minél magasabb szinten való lebonyolítása, azt egyéb rendezvénynek, 
szórakoztató műsornak alárendelni nem lehet. A fokozott balesetveszély miatt célszerű a versenyt 
biztosítani. 
 
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 egységes 
szerkezetbe foglalt szabályzata valamint azon túl a hatályos FEI Fogathajtó Szabályzata irányadó. 
 
 
Mindenkinek sportszerű, eredményes versenyzést kíván:  

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Lovas Szövetség Fogathajó Szakága 


