Fogathajtó Szakbizottság elnökségi ülésének határozatai
2015. 11. 02., Izsák
36/2015 (11.02.) határozat:
A szakbizottság a 2015. év eseményeinek áttekintése során megállapította,
hogy a szakemberek képzése megfelelő volt, ez garantálhatta a hazai
rendezésű versenyek gördülékeny és tiszta lebonyolítását. A
szakemberképzésről szóló tájékoztatót a szakbizottság egyhangúlag
elfogadta.
37/2015 (11.02.) határozat:
A szakbizottság köszönetet mond a magyar, élvonalbeli hajtóknak a
nemzetközi szinten elért sikerekért. A 2015-ös versenyszezon során
kiemelkedő teljesítményt nyújtott a magyar kettesfogathajtó válogatott,
hiszen a világbajnokságon, Fábiánsebestyénben tovább öregbítették a
magyar fogathajtás hírnevét. A szakbizottság köszönettel tartozik az
Európa-bajnokságon, Aachenben bronzérmet nyert négyesfogathajtó csapat
minden tagjának. Köszönet illeti Hölle Martint, aki a Pónifogathajtó
Világbajnokságon egyesfogat kategóriában ezüstérmet szerzett, és Németh
Krisztiánt, aki az I. Fiatal Fogatlovak Világbajnokságán bronzérmet nyert az
5 éves kategóriában.
38/2015 (11.02.) határozat:
Tóth Ferenc TALENT program előkészítéséről szóló tájékoztatója után a
szakbizottság megállapította, hogy a téli időszakban nem lehet érdemi
munkát végezni a fogathajtásban, így a TALENT program bevezetését a
tavaszi időszakra teszi át. Ennek érdekében a következő szakbizottsági
ülésen kerül kijelölésre az a szakmai vezetés, aki a teljes programot a
Magyar Lovas Szövetség főtitkárával egyeztetve kidolgozza.
39/2015 (11.02.) határozat:
Némedi István a C és SZLV kategóriájú versenyek ellenőrzésével megbízott
szakbizottsági tag beszámolóját a 2015-ös versenyszezonról elfogadta a
szakbizottság. Két esetben kér további tájékoztatást, mely pályaépítéssel
kapcsolatos: 2015. augusztus 1-én Köröshegyen megrendezett szabadidős
versennyel illetve a 2015. október 18-án Mezőhegyesen megrendezett X.
Kozma Ferenc Kupával kapcsolatosan.
Továbbra is határozottan kéri a szakbizottság a szabályok betartatását és
betartását a C-s elnöki megbízottaktól.

40/2015 (11.02.) határozat:
A 2015-2016-os fedeles versenyek előkészítéséről szóló beszámolót és a
versenynaptárt a szakbizottság egyhangúlag elfogadta. DobrovitzJózsef
szakbizottsági tag egy előzetes egyeztető megbeszélést tartott a
versenyrendezőkkel ahol a pályaépítők és versenybírók kijelölésre
kerültek. Fintha Gábor, nemzetközi 4-es szintű pályaépítő bevonásával
továbbképzésre kerül sor a fedelesen tevékenykedő hivatalos személyek
részére, mely a fedeles versenyek gördülékeny, szakmailag is megfelelő
lebonyolítását szolgálja.
41/2015 (11.02.) határozat:
A szakbizottság 2015. december 10-i határidővel meghosszabbítja a
fogathajtásban tevékenykedő személyek által, a 2016-os egységes
szabályzatot és versenyrendszert érintő javaslatok, ötletek beérkezési
határidejét. Az előzetesen megjelölt november 1-i időpontig is több, építő
jellegű javaslat érkezett, melyet a szakbizottság ülésén megtárgyalt és
köszönetét fejezi ki érte.
42/2015 (11.02.) határozat:
A fogathajtó szakbizottság döntése alapján 100.000 forint összeggel
támogatja a Hetényegyházán, 2015. október 17-én megrendezett Veterán
Fogathajtók Versenyét.
43/2015 (11.02.) határozat:
A fogathajtó szakbizottság Mitykó Zsuzsi szakági titkár részére 200 000
forint összeget szavazott meg a Pegazus magazinban 9 alkalommal, 2015.
évben (április-december) megjelent fogathajtással kapcsolatos cikkek
megírására, szerkesztésére.
44/2015 (11.02.) határozat:
A 2016. évi versenynaptár zökkenőmentes összeállításának érdekében a
szakbizottság határozott arról, hogy minden versenyrendező, megyei
vezető 2015. december 10-ig küldje be (fogatsport@lovasszovetseg.hu) az
általuk megrendezni kívánt versenyek időpontjait és kategóriáit.
45/2015 (11.02.) határozat:
A szakbizottság várja azon versenyrendezők pályázatait, akik Magyar Hajtó
Derby-t illetve Magyar Bajnokság döntő versenyeit kívánnak rendezni A, B
és C kategóriában. A pályázatok beérkezése után a szakbizottság dönteni
fog a kiemelt fontosságú versenyek helyszíneiről.

46/2015 (11.02.) határozat:
A 2015. október 9-11. között Jászkarajenőn, több kategóriában
megrendezett Magyar Bajnokságon indult versenyzők indulási
jogosultságát, előzetes kvalifikációját a szakbizottság kivizsgálja. A
következő szakbizottsági ülésen a Magyar Bajnokságra vonatkozó
eredményeket megtárgyalja. Felelős személy: Mitykó Zsuzsi
47/2015 (11.02.) határozat:
Az éves szakági közgyűlést a szakbizottság 2016. február 10. (szerda),
10:00 órai kezdettel hívja össze, melynek helyszíne: Fülöpszállás, Biczó
csárda.

