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II. Dunántúli Megyék és Dél-Szlovákia C 

kategóriás kettesfogathajtó döntője 

Zsigárd - Žihárec CAN-C2, 2016. szeptember 24. 

Alapinformációk 

A verseny rendezője: Kolozsi Ranch, Zsigárd  

A verseny helye: Kolozsi Ranch, Zsigárd 

A verseny ideje: 2016. szeptember 24., szombat 8:00-18:00 

A verseny célja: A bajnoksághoz önkéntesen csatlakozó megyék és fogathajtó közösségek 

amatőr fogathajtóinak összefogása egy rangos bajnokság keretein belül. 

 

Minőségi megmérettetési, illetve felkészülési lehetőség a C-OB előtt a közösség fogathajtói 

számára egy a mindenkor hatályos MLSZ fogathajtó szabályzat C kategóriára vonatkozó 

szabályai szerint megrendezett döntőn.  

A rendezőbizottság elnöke: Gasparovics László (SKMK elnök)  

A rendezőbizottság, bírói testület 

Versenyigazgató: Kolozsi János (Kolozsi Ranch) 

Bírói testület: Kollár Károly (vezetőbíró, II. osztály), Katona Balázs (Kiemelt III. osztály), 

Gosztola Józsefné (Kiemelt III. osztály), Nagy Imre (Kiemelt III. osztály), Kollár Beatrix 

(Kezdő bíró) 

Versenyiroda: Gosztola Dávid (david.gosztola@freemail.hu)  

Pályaépítő: Pákolicz István (I. osztály) 

Műsorközlő: Gosztola Gábor 

Versenyrend 

Nevezés: Meghívásos verseny, amelyre kizárólag megyei fogathajtó képviselők az alábbiak 

szerint előzetesen legkésőbb 2016. szeptember 18. 24:00-ig emailben: 

gosztolagabor@gmail.com  
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A kvalifikációban részt vesz minden fent említett fogathajtó közösség (továbbiakban megye) 

bajnokságában részt vevő licenccel rendelkező versenyző. A részt vevő megyék 

területi/megyei versenykiírásuk, versenyrendszerük szerint írják ki és rendezik a válogató 

versenyeiket/bajnokságaikat, amelyek végeredménye alapján delegálják az első három 

helyezettet a döntőre.  

A rendező megye ugyan ebben a rendszerben 6 fő versenyzőt jogosult nevezni a döntőre. A 

visszalépők pótlását a bajnokság további sorrendje szerint kell megtenni. 

Ezen felül minden megyei képviselő 1 db szabadkártyával rendelkezik, amelyet a saját 

döntése alapján adhat oda a saját megyei bajnokságában részt vevő versenyzők közül 

valakinek. 

Mindezek mellett a vándorserleg birtokosa (legutolsó egyéni bajnok) mindennemű 

kvalifikáció nélkül is jogot nyer a döntőn való elindulásra. Ezen joga azonban semmilyen 

körülmények között át nem ruházható. 

A döntőn a csapatvezető szabadon jelölheti ki minimum 2, de maximum 3 fős csapatát az 

általa képviselt megyei résztvevőkből. 

 

Nevezési díj: 5.000.- Ft / versenyző. A csapatbajnokságra nincs nevezési díj. 

Állategészségügyi feltételek: Rendelkezniük kell érvényes hazai, vagy nemzetközi 

lóútlevéllel, melynek állategészségügyi bejegyzései naprakészek. 

Technikai feltételek: 50 m x 100 m füves versenypálya, 100 m x 60 m füves melegítő 

pálya 

Versenyszám: Akadályhajtás két fordulóban összevetéssel a mindkét fordulóban 

hibátlanok között, az MLSZ fogathajtó szabályzat C kat. kötelező versenyfeladat kiírása 

szerint: 

„Akadályhajtás két fordulóban összevetéssel a mindkét fordulóban hibátlanok között. A II. 

fordulóra a pályaépítő új pályát építhet, amennyiben a pályabemutatóra 30 perc 

rendelkezésre áll és a versenykiírásban azt előre közzétette. Az összevetés pályáján az 

összetett akadály nem megengedett. 

Iram: 230 m/perc, Nyomtáv+ 20cm. 

Az első kör indulási sorrendje az FEI 948. szabály 2.1. bekezdésében leírtak alapján 

történik. A kisorsolt indulási sorrendet 2016. szeptember 20-ig a versenyiroda közzéteszi.  

A második kör indulási sorrendje az első kör eredményének fordított sorrendje, míg az 

összevetés indulási sorrendje a bejutás sorrendje, összevetésbe csak a hibátlan versenyzők 
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jutnak be. Pontegyenlőség esetén a jobb idő számít.” Illetve a legutolsó érvényben lévő, 

amennyiben ettől eltér. 

 

Versenyek értékelése: FEI és MLSZ hajtószabályzat szerint. 

 

Eredményértékelés, bajnokavatás: A döntőn elért helyezés sorrendjében. Minden 

évben más megye rendezésében kerül lebonyolításra a rendező közösség költségén, beleértve 

a díjakat is, amelyek: 

o Egyéni: I.-VI. hely serleg+díjszalag és I.-III. hely érem; 

o Csapat: I.-III. hely érem minden csapattag számára; 

o Egyéni vándorserleg („pótolni” amennyiben végleg megnyeri valaki) 

 

Óvási díj: 20.000.- Ft 

 

Költségek viselése: a rendezés költségeit a rendező szervek vállalják. 

Balesetekért, tulajdoni károkért a rendezőség nem vállal felelősséget! 

Részletes programtervezet 

8:00-9:00 Helyszíni nevezések 

9:30 Technikai értekezlet 

10:00 Akadályhajtás – I. forduló 

12:30 Ebédszünet 

13:15 Hivatalos megnyitó  

13:30 Akadályhajtás – II. forduló 

16:00 Akadályhajtás - összevetés 

17:00 Ünnepélyes díjátadó 

Minden kedves versenyzőnek sportszerű és eredményes versenyzést kívánunk! 

A rendezőség a programváltozás jogát fenntartja. 

Elérhetőségeink: 

Nevezések leadása: Gosztola Gábor (gosztolagabor@gmail.com, +36 30 249 1494) 

Technikai kérdések: Gasparovics László (agil@stonline.sk, +421 905 979 287) 
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