
Válogatási	  elvek	  2016.	  
Négyesfogathajtó	  versenyzők	  részére	  

	  
Cél:	  	  
Az	  Aachen-‐i	  Lovas	  Világfesztiválon	  és	  a	  Bredában	  megrendezésre	  
kerülő	  Négyesfogathajtó	  Világbajnokságon	  Magyarországot	  képviselő	  
válogatott	  versenyzők	  kijelölése.	  
A	  válogatás	  csak	  a	  nemzetközi	  3*	  minősítésű	  versenyzők	  számára	  
nyitott.	  
	  
Lovas	  Világfesztivál	  helyszíne	  és	  ideje:	  	  
Aachen	  (GER)	  –	  CAIO4*-‐	  H4	  WCupQ,	  2016.	  július	  12	  –	  17.	  
Csak	  háromfős	  csapat	  indulhat.	  
	  
A	  Lovas	  Világfesztiválon	  történő	  indulás	  kvalifikációs	  feltétel:	  
A	  válogatás	  módja:	  szövetségi	  kapitány	  általi	  egyéni	  jelölés	  
A	  kiemelten	  ajánlott	  versenyeken	  mutatott	  versenyzői	  és	  lovaik	  	  
teljesítményének	  	  figyelembe	  vétele	  alapján.	  	  
	  
Kiemelten	  ajánlott	  versenyek:	  
-‐ 2016.	  május	  05	  -‐	  08.	  Fábiánsebestyén	  -‐	  CAIO4*-‐H4	  WCupQ	  
-‐ 2016.	  június	  02	  -‐	  05.	  Topolcianky	  (SVK)	  -‐	  CAI3*-‐H4	  WCupQ	  
-‐ 2016.	  június	  15	  -‐	  19.	  Drebkau	  (GER)	  -‐	  CAI3*-‐H4	  WCupQ	  
-‐ 2016.	  június	  16	  -‐	  19.	  Altenfelden	  (AUT)	  -‐	  CAI3*-‐H4	  WCupQ	  

	  
A	  csapat	  végleges	  összeállítása	  2016.	  június	  27-‐ig	  a	  fent	  leírtak	  
alapján	  kerül	  kijelölésre.	  	  
	  
A	  világbajnokság	  helyszíne	  és	  ideje:	  	  
Breda	  (NED),	  2016.	  augusztus	  31.	  -‐	  szeptember	  04.	  
A	  világbajnokságon	  történő	  indulás	  kvalifikációs	  feltétele	  itt	  
megtalálható:	  http://fogatsport.hu/hirek-‐2016/	  	  
	  
Nevezhető	  versenyzők	  száma:	  	  
Egyenlőre	  hivatalosan	  3	  fő	  +	  1	  egyéni	  versenyző.	  Minden	  további	  
indulási	  lehetőség	  eddig	  csak	  nem	  hivatalos	  információ.	  
Természetesen,	  ha	  ez	  változik,	  akkor	  hivatalosan	  nyilvánosságra	  fog	  
kerülni.	  A	  válogatási	  elv	  akkor	  sem	  fog	  változni.	  
	  
A	  válogatás	  módja:	  szövetségi	  kapitány	  általi	  egyéni	  jelölés.	  	  
	  
	  



A	  válogatás	  elveinek	  ismertetése:	  
A	  kiemelten	  ajánlott	  versenyeken	  mutatott	  versenyzői	  és	  lovaik	  	  	  
teljesítményének	  	  figyelembe	  vétele	  alapján.	  	  
	  
Kiemelten	  ajánlott	  versenyek:	  
-‐ 2016.	  május	  05	  -‐	  08.	  Fábiánsebestyén	  -‐	  CAIO4*-‐H4	  WCupQ	  
-‐ 2016.	  június	  02	  -‐	  05.	  Topolcianky	  (SVK)	  -‐	  CAI3*-‐H4	  WCupQ	  
-‐ 2016.	  június	  15	  -‐	  19.	  Drebkau	  (GER)	  -‐	  CAI3*-‐H4	  WCupQ	  
-‐ 2016.	  június	  16	  -‐	  19.	  Altenfelden	  (AUT)	  -‐	  CAI3*-‐H4	  WCupQ	  
-‐ 2016.	  július	  20	  –	  24.	  Kisbér	  –	  CAN-‐A	  és	  Hajtó	  Derby	  H4	  
-‐ 2016.	  július	  28	  -‐	  31.	  Nebanice	  (CZE)	  -‐	  CAIO4*-‐H4	  WCupQ	  
-‐ 2016.	  augusztus	  11	  -‐	  14.	  Lähden	  (GER)	  -‐	  CAI3*-‐H4	  WCupQ	  

	  
A	  világbajnokságon	  induló	  versenyzők	  kijelölése	  a	  versenykiírás	  
szerinti	  (még	  nem	  ismert)	  végleges	  nevezési	  határidőig	  történik.	  	  
	  
A	  világbajnokságra	  történő	  felkészülési	  edzőtábor	  a	  kijelölt	  
versenyzők	  részére	  az	  egyéni	  felkészülésüket	  is	  figyelembe	  véve	  
később	  kerül	  meghatározásra.	  
	  
Felhívom	  minden	  versenyző	  figyelmét	  a	  szakághoz	  tartozó	  kulturált	  
viselkedésre	  és	  a	  sportszerű	  versenyzésre.	  
	  
Mindenkinek	  	  sikeres	  felkészülést	  és	  eredményes	  versenyzést	  
kívánok!	  
	  
	  
Mezőkövesd,	  2016.	  április	  25.	  
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