
Az alábbi határozatok születtek a 2015. 02. 11-én, Izsákon 
megtartott Fogathajtó Szakbizottság elnökségi ülésén 

 
 
14/2015 (02. 11.) határozat: A bajnoki döntők helyszínével kapcsolatban 
Jámbor Vilmos versenyrendező kérelmet nyújtott be pónifogatok-, 
egyesfogat- és „B” kategóriás döntők megrendezésére, ezt a kérelmet a 
Szakbizottság elutasította. 
 
15/2015 (02. 11.) határozat: Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megyék „C” 
kategóriáért felelős elnöki megbízottjának személye megváltozott. A 
feladatot Ágoston Gábor látja el. 
 
16/2015 (02. 11.) határozat: A Magyarországon rendezendő Fiatal 
Fogatlovak Világbajnokságára történő minősülés során a „B”-s rajtengedély 
vizsgával rendelkező és „A” licencet váltott hajtó indulhat a hazai 
kvalifikációs versenyeken.  
 
17/2015 (02. 11.) határozat: A Bács-Kiskun Megyei Fogathajtó Szakág által 
benyújtott kérelmet, mely a SZLV fogathajtó versenyek szabályzatának 
módosítására vonatkozott, miszerint tegyék lehetővé a 20 akadályon 
történő hajtást a Szakbizottság elutasította, mert az ellentétes a MLSZ SZLV 
versenyekre vonatkozó szabályzatával. A szabadidős versenyeken továbbra 
is a REV szintjéig lehet pályát építeni, mely maximum 16 akadályt foglal 
magában, összetett akadály nélkül. 
 
18/2015 (02. 11.) határozat: 2015. évben a hazai rendezésű, nemzetközi 
CAI2*, CAI3* besorolású versenyekre kiírandó díjhajtó feladatok (felnőtt 
kategória számára): 
 
- póni kategória:  

 egyesfogat (P1) – FEI Teszt 3*C HP1 (korábbi 9-es teszt) 

 kettesfogat (P2) – FEI Teszt 3*C HP2 (korábbi 8B teszt) 

 négyesfogat (P4) - FEI Teszt 3*B HP4 (korábbi 11-es teszt) 

 
-nagyló kategória:  

 egyesfogat (H1) – FEI Teszt 3*C HP1 (korábbi 9-es teszt) 

 kettesfogat (H2) – FEI Teszt 3*B HP2 (korábbi 11-es teszt) 

 négyesfogat (H4) – FEI Teszt 3*B HP4 (korábbi 11-es teszt) 

 
 



19/2015 (02. 11.) határozat: A fekete versenyekkel (nem MLSZ által 
jóváhagyott) kapcsolatban a Szakbizottság az egységes szabályzatában 
rögzítette, hogy a licenccel rendelkező versenyző és hivatalos személy, 
amennyiben részt vesz ilyen versenyeken, licence visszavonásra kerül.  
 
20/2015 (02. 11.) határozat: Az MLSZ Talent Programjához a fogathajtó 
szakág csatlakozni szándékozik, a 2015-ös év folyamán a működés 
feltételeinek kidolgozását elkezdi. 
 
21/2015 (02.11.) határozat: A „B” kategóriás országos döntő Jászkarajenőn 
kerül megrendezésre. 
 
22/2015 (02. 11.) határozat: A „C” kategóriás egyesfogathajtó országos 
döntő helyszínéül Tass (Bács-Kiskun megye) került kijelölésre. 
 
23/2015 (02. 11.) határozat: A 2014/2015-ös fedeles versenyszezon 
lezárultával, a szabadtéri kombinált hajtáson életbe lép a FEI Fogathajtó 
Világkupa versenyek 2014/2015-ös versenyévadra kiadott szabályzata. 
 
24/2015 (02. 11.) határozat: Jámbor Vilmos televíziós nyilatkozata miatt a 
Szakbizottság figyelmeztető levelet fogalmaz meg a versenyző felé. 
 
25/2015 (02.11.) határozat: Külföldi versenyzők honosítására vonatkozóan 
hivatalos megkeresés nem érkezett a Szakbizottság felé, így ezzel nem is tud 
foglalkozni a szakág. 
 


