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40/2016 (06.09.) határozat: 
A nem engedélyezett versenyek visszaszorításának érdekében a 2017-es 
esztendőben az összes hazai önkormányzat számára részletes tájékoztatást 
küld a szakbizottság a versenyek szakszerű rendezésével, lebonyolításával 
kapcsolatosan. Felhívva ezzel is a figyelmet a szakág hivatalos 
versenyrendezési feltételeire, a balesetveszély elhárítása, az állategészségügyi 
feltételek betartása és a nézők védelmének érdekében.   
 
41/2016 (06.09.) határozat: 
A nemzetközi versenyekre való kvalifikáció érdekében a szakbizottság felhívja 
a hazai versenyrendezők figyelmét, hogy a jövőben, akár alacsonyabb 
kategóriás (CAI2*) versenyeket rendezzenek a nemzeti versenyekkel 
egyszerre. Ezzel segítve a hazai versenyzők minősülését. 
 
42/2016 (06.09.) határozat: 
A Magyar Kormány az 1971-ben megrendezett Vadászati Világkiállítás 50. 
évfordulójának alkalmából 2021-ben ismét megrendezi az eseményt, melynek 
keretein belül Négyesfogathajtó Európa-bajnokság lebonyolítására is sor 
kerülhet budapesti helyszínnel. A szakbizottság felkéri a Lovasshow Kft.-t a 
Négyesfogathajtó Európa-bajnokság pályázati anyagának elkészítésére és  
indítványozza a Magyar Lovassport Szövetségnél, hogy indítsa el a Nemzetközi 
Lovassport Szövetségnél a pályázati folyamatot. 
  
43/2016 (06.09.) határozat: 
Galbács Ferenc, a fábiánsebestyéni CAIO4*-os négyesfogathajtó versenyen 
történt diszkvalifikációjával kapcsolatosan a szakbizottság tájékozódott. A FEI 
hivatalos személyei a helyszínen szakszerűen jártak el, a büntetést kiszabták, a 
versenyző sárga lapos figyelmeztetésben részesült az állatorvosi szabályok 
megszegése miatt. Ezt a döntést a szakbizottság elfogadja, nem bírálja felül.  
Viszont ezúton felhívja minden versenyző figyelmét arra, hogy a lovak 
állategészségügyi dokumentációit körültekintően intézzék! 
 
44/2016 (06.09.) határozat: 
Némedi István szakbizottsági tagot felkéri a szakbizottság, hogy a következő 
ülésen számoljon be a C-s elnöki megbízottak tevékenységéről illetve adjon 
tájékoztatást a C-s versenyeken történt eseményekről. 
 
 
 



45/2016 (06.09.) határozat: 
A szakbizottság az előzetesen felmerült igénynek megfelelően a már 
nemzetközi szintet elért hivatalos személyek illetve új belépők részére FEI 
kurzusokat szervez 2017. év elején. Bírói, pályaépítői, technikai kiküldött és 
steward tanfolyamok kerülnek meghirdetésre.  
 
46/2016 (06.09.) határozat: 
A versenyzők sportorvosi igazolásának érvényességi idejét kötelező 2016. 
július 01-től a vsetup rendszerbe berögzíteni. A szakbizottság kéri a 
versenyirodákat, hogy az eredmények feltöltésekor a sportorvosi igazolások 
vizsgálati dátumát írják be a versenybírók pedig ellenőrizzék az igazolásokat! 
 
47/2016 (06.09.) határozat: 
Somogy megye rendkívüli anyagi helyzetére hivatkozva támogatási kérelmet 
nyújtott be. A 2016-os év zavartalan működése érdekében a szakág 150. 000 
Ft egyszeri támogatást nyújt a kérelmező részére. Mindemellett, a 
szakbizottság nyomatékosan felhívja a megye figyelmét, hogy a Magyar 
Lovassport Szövetség felé kötelezően beküldendő jelentési, elszámolási 
kötelezettségének a megadott határidőig tegyen eleget! 
 
48/2016 (06.09.) határozat: 
A szakbizottság Király Anikó (45658) átigazolási kérelmét egyhangúan 
elfogadja, mivel a versenyző egyesülete megszűnt. A versenyző új egyesülete a 
Faddi SE.  
 
49/2016 (06.09.) határozat: 
A szakbizottság Pongrácz László (13600) átigazolási kérelmét egyhangúan 
elfogadja, mivel a versenyző egyesülete megszűnt. A versenyző új egyesülete a 
Siófoki LE.  
 
50/2016 (06.09.) határozat: 
A 2017-es évben megrendezésre kerülő versenyek koordinálásában a 
szakbizottság kéri a megyék, rendezők segítségét. A megyei, régiós  
versenyek időpontját körültekintően tervezzék, hogy ne okozzanak időpont 
ütközést az egy hétvégén megrendezésre kerülő versenyek.  
 
51/2016 (06.09.) határozat: 
A szakbizottság felhívja a versenybírók és versenyzők figyelmét arra, hogy a 
versenyeken a farmatring hiánya miatt hibaponttal nem büntethető a 
versenyző, mivel ez nem kötelező része a szerszámnak és nincs ide vonatkozó 
hazai vagy nemzetközi szabály. A szakbizottság viszont ajánlja a 
versenyzőknek, hogy lovaikon használjanak farmatringot (számos előnye van 
hajtás során).  
  


