MAGYAR BAJNOKSÁG 2015., JÁSZKARAJENŐ
MINŐSÜLÉSEK
összeállította: Mitykó Zsuzsi

Az Egységes Fogathajtó Szabályzat kimondja: „2015. évben a "Magyar
Bajnoki" cím kizárólag az A kategóriában nyerhető el a döntő versenyen. A
döntő helyszínét a szakág jelöli ki. A döntőre kvalifikálódni kell az
alábbiaknak megfelelően. A "MAGYARORSZÁG FOGATHAJTÓ
BAJNOKA" címért indulhatnak a döntőn azok a versenyzők, akik a
kvalifikáló versenyeken a legtöbb pontot gyűjtötték az 1.5. pontnak
megfelelően: négyesfogatban az első 15, kettesfogatban az első 20,
egyesfogatban az első 10 hajtó. A 2015. évi versenyszezonban a szakág által
kijelölt és a versenynaptárban közzétett A kategóriás kvalifikáló
versenyeken minősítő pontok szerezhetők az 1.5. táblázat szerint.
’A’ kategória – Egyesfogat:
Az alábbi versenyzők szereztek minősítő pontokat:
Rondzik Gábor – 14 pont
Kun Andrea – 14 pont
Demkó Zsolt – 9 pont
Meskóné Orosz Mária – 7 pont
ifj. Bozsik József – 4 pont
Sánta Margit Borbála – 4 pont
Bajáki Ferenc – 2 pont
Szabó Zoltán – 1 pont
A versenyek, ahol a 2015-ös szezon során indultak a hajtók:
Fábiánsebestyén, Tolna-Mözs, Vecsés, Zomba, Mezőhegyes,
Tápiószentmárton.
A fentiek szerint csak ezek a versenyzők voltak a szabályzat szerint
jogosultak a bajnoki címért indulni. A verseny nyitott volt, indulóként más
’A’ kategóriás versenyző is indulhatott, viszont a bajnoki címért csak a
minősült 8 fő. Viszont ez a versenykiírással nem egyezett, melyet Dobrovitz
József szakbizottsági tag kérésére az alábbiak szerint módosított a
versenyiroda:
A „MAGYARORSZÁG FOGATHAJTÓ BAJNOKA” címért minden, előzetesen
benevezett, ’A’ kategóriás licencet fizetett versenyző elindulhat a négyes- és
egyesfogat kategóriában.
A versenyen minden versenyző ’A’ kategóriás licenccel rendelkezett. Farkas
Csaba a szövetségi kapitánytól, ifj. Bozsik Józseftől kapott engedélyt az ’A’
kategóriában való indulásra. (levél mellékelve)

Az egyéni bajnokság eredménye (a lila színnel kiemelt versenyzők nem
szereztek minősítő pontokat):
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Nyúl Katalin
Gáspár Szilvia
Demkó Zsolt
Lantos Gábor
Kun Andrea
Ifj. Bozsik József
Kecskeméti László
Bajáki Ferenc
Kecskeméti László
Rondzik Gábor
Farkas József
Meskóné Orosz Mária
Farkas Csaba

128,18
140,42
142,09
148,94
149,21
154,95
156,71
158,7
160,34
177
183,93
197,89
285,96

Amennyiben a bajnoki érmek visszavonásra, majd újra kiosztásra kerülnek,
akkor az eredmény alapján a magyar bajnokság a következőképpen
alakulna:
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Demkó Zsolt
Kun Andrea
Ifj. Bozsik József
Bajáki Ferenc
Rondzik Gábor
Meskóné Orosz Mária

142,09
149,21
154,95
158,7
177
197,89

Mivel csapatverseny is volt, így annak az eredménye is kérdéses, hiszen 4
csapat indult, viszont a csapattagok minősülése nem volt meg a
bajnokságra. A minősült versenyzőkből az eredeti csapatösszetételt
tekintve csak két csapat lenne, az pedig nem elég a bajnoki címek
kiosztásához (minimum 3 csapat indulása szükséges).
Csapateredmény (pirossal kiemelteknek nincs előzetes minősülése):
I., Bács-Kiskun megye (Nyúl Katalin, Bajáki Ferenc, Gáspár Szilvia)
II., Pest megye II. (Kun Andrea, Ifj. Bozsik József, Demkó Zsolt)
III., Pest megye I. (Meskóné Orosz Mária, Lantos Gábor, Rondzik Gábor)
IV., Csongrád megye (Farkas Csaba, Kecskeméti László, Farkas József)

’A’ kategória – Négyesfogat:
Az alábbi versenyzők szereztek minősítő pontokat:
Dobrovitz József – 16 pont
ifj. Dobrovitz József – 15 pont
Galbács Ferenc – 12 pont
Móró Lajos – 8 pont
Lázár Zoltán – 8 pont
Bárdos Attila – 7 pont
Juhász Miklós – 6 pont
Szabó Lajos – 4 pont
Osztertág Kristóf – 4 pont
Ujházi Attila – 3 pont
A versenyek, ahol a 2015-ös szezon során indultak a hajtók:
Fábiánsebestyén, Tolna-Mözs, Vecsés, Zomba, Mezőhegyes,
Tápiószentmárton, Mélykút.
A fentiek szerint csak ezek a versenyzők voltak a szabályzat szerint
jogosultak a bajnoki címért indulni. A verseny nyitott volt, indulóként más
’A’ kategóriás versenyző is indulhatott, viszont a bajnoki címért csak a
minősült 10 fő. Viszont ez a versenykiírással nem egyezett, melyet
Dobrovitz József szakbizottsági tag kérésére módosított a versenyiroda.
(egyesfogatoknál jelezve)
A versenyen igaz, hogy minden versenyző ’A’ kategóriás licenccel
rendelkezett, viszont Tóth Simon Sándor nem kért és nem is kapott a
szövetségi kapitánytól, Tóth Tamástól engedélyt az ’A’ kategóriában való
indulásra, egy ’A’ kategóriás szabadtéri versenyen sem indult korábban,
viszont a licencet kiváltotta.
Az egyéni bajnokság eredménye (a lila színnel kiemelt versenyző nem
szerezett minősítő pontokat):
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Tóth Simon Sándor
Juhász Miklós
Szabó Lajos
Dobrovitz József

243,93
257,68
284,87
Kizárva

Csak 3 versenyző maradna az első helyezett kiesése miatt, mivel az nem
rendelkezett megfelelő minősüléssel a bajnokságra, így a kategóriában nem
osztatható ki a bajnoki érem, melynek feltétele egyéni verseny esetén
minimum 4 induló.

’A’ kategória – Póni kettesfogatok:
A bajnokságon 3 fő indult, mely nem elegendő a magyar bajnoki érmek
kiadásához, hiszen ennek feltétele egyéni verseny esetén minimum 4
induló, így a bajnoki érmek kiosztása ebben a kategóriában nem volt
szabályos.
A verseny eredménye:
1 Palkovics Dávid
2 Kovács Zsófia
3 ifj. Kosztolányi Zoltán

Békéscsaba, 2015. november 18.

138,01
163,4
197,86

