Fogathajtó Szakbizottság elnökségi ülésének határozatai
2016. november 02., Izsák
53/2016 (11.02.) határozat:
A szakbizottság elfogadta a TALENT Programban tevékenykedő edzők és
szakmai segítők személyét. Talent edzők: Bozsik József, Dobrovitz József,
Juhász László, Ling Attila, Nagy Sándor, Némedi István, Tóth Ferenc.
Szakmai segítők: Bárdos György, Fintha Gábor, Fugli Károly, Lázár Vilmos,
Lázár Zoltán.
54/2016 (11.02.) határozat:
A fogathajtó szakbizottság döntése alapján 50.000 forint összeggel
támogatja Vida-Szűcs István fotós egész évi munkáját.
55/2016 (11.02.) határozat:
A szakbizottság várja azon versenyrendezők pályázatait, akik Magyar Hajtó
Derby-t póni és nagyló egyes-, kettes- és négyesfogat kategóriákban illetve
Magyar Bajnokság döntő versenyeit kívánnak rendezni A, B és C
kategóriában.
Pályázni lehet az alábbi OB döntőkre:
– ‘C’ kategóriás póni kettesfogat
– ‘C’ kategóriás egyesfogat
– ‘C’ kategóriás kettesfogat
– ‘B’ kategóriás kettesfogat
– ‘A’ kategóriás póni egyes-, kettes- és négyesfogat
– ‘A’ kategóriás egyes-, kettes- és négyesfogat
A pályázatok beérkezése után a szakbizottság dönteni fog a kiemelt
fontosságú versenyek helyszíneiről. Beküldési határidő: 2016. december 1.
A pályázatokat a fogatport@lovasszovetseg.hu e-mail címre küldjék.
56/2016 (11.02.) határozat:
A szakbizottság vezetése felkéri a szakágban tevékenykedő szövetségi
kapitányokat, hivatalos személyeket, megyei lovas szövetségeket,
versenyzőket, versenyrendezőket, hogy a 2017-es egységes szerkezetbe
foglalt fogathajtó szabályzat és verseny rendszerhez illetve annak
módosításához javaslataikat 2016. december 1-ig írásban szíveskedjenek
elküldeni a fogatport@lovasszovetseg.hu e-mail címre.

57/2016 (11.02.) határozat:
A 2017. évi versenynaptár zökkenőmentes összeállításának érdekében a
szakbizottság határozott arról, hogy minden versenyrendező, megyei
vezető 2016. december 10-ig küldje be (fogatsport@lovasszovetseg.hu) az
általuk megrendezni kívánt versenyek időpontjait és kategóriáját.
58/2016 (11.02.) határozat:
A 2016. augusztus 7-én Viszákon (Vas megye) megrendezett "C" kategóriás
kettesfogathajtó verseny elbírálásával, eredményével kapcsolatosan óvást
nyújtottak be, melyet a szakbizottság elutasított, a verseny eredményét
helybenhagyta. 2016. augusztus 22-én kelt levelében a szakbizottság
értesítette Vas megye vezetőségét erről. Ezután több levél érkezett az óvás
elutasításával kapcsolatosan. Korábbi álláspontján a szakbizottság nem
kíván változtatni és kéri a megyei vezetést, hogy a kialakult konfliktust
megyén belül rendezni szíveskedjenek.
59/2016 (11.02.) határozat:
A 2016/2017-es fedeles versenyszezonban ismét megrendezésre kerül a
Fedeles Bajnokság, mely Fábiánházán a döntővel zárul 2017. április 1-én. A
döntőn azok a versenyzők vehetnek részt, akik minimum 2, különböző
versenyhelyszínen szereztek minősítő pontot vagyis kizárás, feladás,
visszalépés nélkül teljesítették a versenyt. A döntőn A/B illetve C kategóriás
kettesfogatok versenye kerül lebonyolításra, illetve minimum 3 minősült
versenyző nevezése esetén póni kettesfogat és nagyló egyes- és négyesfogat
kategóriákban is osztanak érmet.
60/2016 (11.02.) határozat:
A szakbizottság áttekintette a C-s elnöki megbízottak által beküldött
versenyellenőrző lapokat. Megállapítást nyert, hogy az ellenőrzött
versenyeken, két eset kivételével, szabályosan zajlottak a ’C’ és SZLV
kategóriájú versenyek. A szakbizottság levélben figyelmezteti Kollár Károly
versenybírót (Kereki SZLV verseny, 2016. 05. 21.) az engedélyezett startok
számának szabályzat szerinti betartásával kapcsolatosan illetve ifj. Virág
József vezetőbírót és Pákolicz István pályaépítőt (Pincehely SZLV verseny,
2016. 06. 04.), hogy az adott kategóriára vonatkozó szabályzat szerint az
akadályok száma nem lépheti túl a szabályzatban engedélyezettet.
Továbbra is határozottan kéri a szakbizottság a szabályok betartatását és
betartását a C-s elnöki megbízottaktól.

61/2016 (11.02.) határozat:
A szakbizottság 2017. február 10-12. között FEI kurzusokat szervez Vecsés
helyszínnel FEI hivatalos személyek részére (bíró, steward, pályaépítő).
Meghívó és részletes információ a szakági honlapon elérhető. Lehetőség van
vendégként részt venni azok számára, akik nem kívánnak vizsgázni, szintet
lépni, csak az adott kurzust szeretnék meghallgatni (tolmácsolás nem
engedélyezett). Részvételi díj: 20.000 HUF vagy 70 euro.
62/2016 (11.02.) határozat:
A szakbizottság az alábbi versenyzők átigazolási kérelmét egyhangúan
elfogadta:
Tóth Simon Sándor (47283), Pacza Zoltán (47972), Mészáros József
(47212), Sebestyén Lajos (47205), Rédei Lajos (47213), Bobál István
(41086), Horgász Gábor (48188).
63/2016 (11.02.) határozat:
Az éves szakági közgyűlést a szakbizottság 2017. február 1. (szerda), 10
órai kezdettel hívja össze, melynek helyszíne: Fülöpszállás, Biczó csárda.
A közgyűlésen választás kerül lebonyolításra, így a szakbizottság jelölő
bizottságot választott, melynek elnöke Némedi István, tagjai Bartha István
és Hatvani Gáborné.

