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Típusa: Fedeles 

 

Helyszíne: 
Czajlik Ranch Fedeles 

Lovarda 

Címe: 
Hlavna 600 930 21 Dunajsky 

Klatov Slovakia 
 

Nevezés lezárása Boxdíj (HUF) 

2017.12.06 12:00 5000 

Kategória 
Nevezési díj 

(HUF) 

Fedeles egyesfogat 10000 

Fedeles kettesfogat 10000 

Fedeles 

négyesfogat 
10000 

 

Rendező 

Egyesület: 

Czajlik Ranch-Id Jámbor Vilmos 

Lovas Se 

Rendező 

neve: 

Komárom E. Megyei Lovas 

Szövetseg 

címe: 2881 Ászár Dózsa GY u 1 

telefon: +36/70-6358923 

e-mail: lehel1otmail.com 
 

Verseny 

igazgató: 
Czajlik Zsuzsa 

posta címe: Dunajsky Klatov 

telefon: +4211903834000 

e-mail: info@zajlikranch.sk 
 

  

Versenybíróság  

Elnök: Nagy László 

Tagok: Dr Szentirmai István 

Versenyiroda: Horváth Daniel 

Telefon: 06306119321 

E-mail cím:  
 

 

Pályaépítő: Ladányi Kovács Zoltán 
 

 

Pályák 

Jelleg Tipus Megnevezés Méret Talaj 

Melegítő Szabadtér melegítőpálya 60x20 Homok 

Versenypálya Fedett Versenypálya 60x30 Homok 

 

 

  

A verenyen csak az előre lenevezett fogatok vehetnek részt! A verseny 

rendezője csak 20 versenyző felett rendezi meg a versenyt! 
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Versenyfeladat:  

A nemzeti fedeles versen 2017/2018. évi FEI Fogathajtó Világkupa (fedeles) 

versenyek szabályzata szerint kerül lebonyolításra. 

http://fogatsport.hu/wp-content/uploads/2017/10/2017-2018-fedeles-

szaba%CC%81lyzat.pdf 

  

A verseny tervezett lebonyolítása: 

1. forduló a versenyszám indulási sorrendje lesz, de az eredmény máshová 

nem számít be. 

2. forduló után összevetésre kerül sor. A 2. forduló pályáját módosítja a 

pályaépítő, rövidít az összevetésre. 

Kategóriánként 10 induló alatt 3 versenyző jut be az összevetésbe, felette 

pedig 6 versenyző. 

Összevetés értékelése:  

A bejutott versenyzők a 2. versenyszám eredményét viszik magukkal az 

összevetésbe és az ott elért eredményük ehhez hozzáadódik és így alakul ki a 

végső sorrend.  

  

A FEI Fedeles Világkupa versenyre vonatkozó 2017/2018-as szabályzat 2 

pontja konkretizálásra, egyesítésre került!  

5.7. Amennyiben egy akadály (maraton, híd vagy selyba) meghajtásra került, 

szabaddá válik és újra meghajtható. Labda leverése vagy az elem 

FELBORÍTÁSA azonban (beleértve az akadály szerkezetét, még akkor is, ha 

a hozzá tartozó leverhető elem korábban leverésre került) hibaponttal jár. 

12.3. Amennyiben a fogat egy, még meg nem hajtott selyba típusú akadály 

labdáját leveri, vagy egy még meg nem hajtott maraton típusú akadály elemét 

FELBORÍTJA, az alapzsűri elnöke csenget. Az órát megállítják, hogy 

újraépítsék az akadályt, a hajtónak legmegfelelőbb időnél, mielőtt a 

versenyző megközelítené/meghajtaná a kérdéses akadályt. A versenyzőt az 

újraépítés miatt 10 másodperccel büntetik és a labda ill. az elem 

leveréséért/jelentős elmozdításáért 5 másodperc büntetést is kap. Nincs 

időkorrekció/jóváírás. 

További részletek: http://fogatsport.hu/hazai-fedeles-versenyek-

20172018/ 

Állategészségügyi feltételek:  

A verseny évében negyedik életévüket betöltött lovak versenyezhetnek. Nem 

versenyezhet vemhes, illetve 6 hónapnál fiatalabb csikóval rendelkező kanca. 

A lovaknak rendelkezniük kell érvényes hazai, vagy nemzetközi ló útlevéllel, 

melynek állategészségügyi bejegyzései naprakészek. Fél évnél nem régebbi ló 

influenza elleni védőoltás, egy évnél nem régebbi, negatív vérvizsgálati 

eredmény a fertőző kevésvérűség tekintetében és max. 3 éves, negatív 

vérvizsgálati eredmény a takonykórt illetően. Ugyanazon lovakkal csak egy 

versenyző versenyezhet. 

 

A rendező fogatonként 2 főre térítésmentesen reggelit és ebédet biztosít. 

A versenyen folyamatos büfészolgálat üzemel.  

 

http://fogatsport.hu/wp-content/uploads/2017/10/2017-2018-fedeles-szaba%CC%81lyzat.pdf
http://fogatsport.hu/wp-content/uploads/2017/10/2017-2018-fedeles-szaba%CC%81lyzat.pdf
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A verseny rendezője a változtatás jogát fenntartja a nevezők létszámának 

függvényében. 

 

A versenyen a rendezőség egészségügyi ellátást biztosít. A versenyen a 

versenyzők saját felelősségükre vesznek részt, a versenyen bekövetkezett 

balesetekért, tulajdoni károkért a rendezőség felelősséget nem vállal. 
 

Tervezett időbeosztás  

nap idő   program 

2017.12.09 

Szombat 

07:00-09:00 Fogatok érkezése 

09:00-10:00 Technikai értekezlet, pályabemutató 

10:00-13:00 I. forduló (bemelegítő forduló) 

13:00-14:00 Ebéd 

14:00-15:00 II. forduló 

15:00 Összevetés 

17:00 Eredményhirdetés  
 

 

 

 

Fedeles egyesfogat 

1# 

Dátum: 2017.12.09 

Kategória:  H1-H2-H4-P1-P2-P4 

Versenyszám típus:  Fedeles: 
Fedeles verseny - II. forduló + 

összevetés 
 

Akadályok, iram:  

12 akadály melyből, 2 maraton típusú 

akadály (A-F kapu) 

Nincs híd vagy ’speed box'.  

 

Indulási sorrend(első versenyszám): Fordított nevezési sorrend  

Díjazás: 1-6. kupa, szalag  
 

 

  

 
 

 

 


