Magyar Lovassport Szövetség Fogathajtó Szakbizottsága
Magyarország
fogathajtó szabályzata

CAN-D kategóriára
2018
„A sport: a különböző felkészültségi szintű versenyzők összehasonlítása azonos
körülmények között”
„A sport motivációja az eredmény”
„A fogatsport a fogatló értékének mércéje”
Lázár Vilmos

6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Tel: +36 (76) 568-063
Mindenkinek jó versenyzést kíván a
Magyar Lovassport Szövetség Fogathajtó Szakbizottsága!

2

Jelen szabályzat a MLSZ Általános Versenyszabályzatával és az érvényes FEI
Fogathajtó Szabályzattal együtt értelmezendő.
A kiírásban nem említett kérdésekben a FEI Fogathajtó Szabályzata 2014. január 1. 1. kiadása
(módosítások hatályba lépése: 2018. január 1.), valamint a FEI Általános Szabályzatának
2009. január 1. 23. kiadása az irányadó, figyelembe véve az (módosítások hatályba lépése:
2018. január 1.) időközi változásokat.
A versenyek kiértékelése minden - a jelen szabályzatban nem érintett - esetben a FEI
érvényes szabályzata szerint történik mind országos, mind megyei versenyeken.
1. Bevezetés
Mindenfajta sporttevékenységet, a szabadidősportokat is, meghatározott szabályok szerint
kell végezni, hogy a fizikai illetve szellemi erőnlét fejlesztését és megtartását, a felfrissülést
biztonságos és balesetmentes módon szolgálják. Jelen szabályzat, a Magyar Lovas Szövetség
Fogathajtó Szakágának D kategóriájának lebonyolítására alkotott szabályok alkalmazásához
egységes keretet kíván biztosítani. A 2004. évi I. törvény a sportról 20. § (1) bekezdés szerint
a Magyar Lovassport Szövetség (a továbbiakban: MLSZ), mint országos sportági
szakszövetség kizárólagosan jogosult képviselni a sportág érdekeit az állami szervek, illetve
társadalmi szervezetek felé. A törvény 22. § (1) bekezdés (a) pontja szerint alapvető feladata
szabályzatok kiadásával biztosítani a sportág rendeltetésszerű működését. Az MLSZ-nek e
jogosultságokkal járó feladata, hogy a lovas rendezvények lebonyolítására vonatkozó
szabályzat megalkotásával, a biztonsággal összefüggő minimális követelmények gyakorlati
alkalmazását szolgálja.
2. Meghatározások
2.1. D kategóriás hajtó az az induló, aki nem rendelkezik rajtengedély vizsgával.
2.2. D kategóriás minden olyan Magyarország területén megrendezésre kerülő fogathajtó esemény,
melynek szabályzata vagy versenykiírása a MLSZ Fogathajtó Szakágának versenyszabályzataira épül.
2.3. A szabályozás hatálya alá eső rendezvények nyitottak, azon a megyei szövetségek
tagszervezeteihez tartozó klubok hajtóin kívül más lovas klubok, egyéni indulók és más megyék
lovasai is részt vehetnek, amennyiben megfelelnek a részvételi feltételeknek.

3. Szakmai felügyelet
3.1. Magyarország területén megrendezésre kerülő D kategóriás rendezvényeket a rendező által
felkért szakmai stáb koordinálja, melybe beletartozik, egy min. III. osztályú bíró, egy pályaépítő és egy
versenyiroda.
3.2. A stáb feladatai:
- A ellenőrzi a helyszínt, hogy fogathajtó rendezvény megtartására alkalmas.
- A megyében megrendezett fogathajtó rendezvényekről a versenykiírást, a helyszíni nevezési
lapokat, a bírói jelentést, a kézi és gépi jegyzőkönyvet, az eredménylapot, az edzői nyilatkozatokat
összegyűjti és átadja a rendezőnek.
- Felelős a fogathajtó versenykiírások megjelentetéséért a szakág hivatalos nevezési rendszerében
(vsetup).
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4. A rendezvények bejelentése és nyilvántartása
4.1. A D kategóriában fogathajtó rendezvények regisztrációs díja 10 000 Ft, melyet a verseny
megrendezése előtt 30 naptári nappal kell befizetni vagy átutalni a MLSZ bankszámlájára: (Megj.: A
közlemény rovatba be kell írni a klub/egyesület nevét, a rendezvény megnevezését, regisztrációs díj).
Egyidejűleg a befizetést az MLSZ felé igazolni kell.
4.2. A versenyrendező köteles a versenyek versenykiírását a Fogathajtó Szakbizottsággal 30 nappal a
verseny előtt jóváhagyatni, amely az interneten ezzel egyidejűleg megjelenik. Amennyiben a
versenykiírás jóváhagyása nem történik meg, és a verseny ennek ellenére megrendezésre kerül, a
verseny rendezője ezért fegyelmi felelősséggel tartozik.
4.3. A fogathajtó versenyekről a vezetőbíró a versenyhelyszín értékelőt készít, melyet a helyszínen
átad a versenyiroda részére.

5. Fellebbezés
5.1. Amennyiben a szakbizottság a fogathajtó rendezvény megtartását bármilyen oknál fogva nem
engedélyezi, a versenyrendező a szakág elnökéhez írásos „Fellebbezést” nyújthat be, melyet az
elnökség 5 napon belül köteles elbírálni és a döntésről a rendezőt értesítenie.

6. Szervezési feltételek
6.1. A D kategóriás rendezvényeken a szervező kizárólag az MLSZ Fogathajtó Szakágának rajtengedély
vizsga szintjéig (max. 14 selyba párral) írhat ki versenyszámokat, a pálya összetett akadályt nem
tartalmazhat.
6.2 CAN-C és CAN-D kategóriák együttes rendezése esetén CAN-D kategóriát azonos napon és
helyszínen csak úgy lehet rendezni, amennyiben a két versenytípus kiírása időben elhatárolt.

7. Mentő
A rendezvényeken a mentő jelenléte a verseny teljes ideje alatt, díjátadást is beleértve a hatályos
jogszabály alapján kötelező.

8. Nevezési díj
A fogathajtó rendezvényeken a rendező CAN-D kategóriában maximum 3000 Ft nevezési díjat
határozhat meg.

9. Bírók
9.1. A fogathajtó rendezvényeken kötelező legalább két fős versenybíróságot alkalmazni, melynek
egy tagja legalább III. osztályú licenccel rendelkezik a másik tag maratonbíró is lehet. A
versenybíróság egy tagja lehet egyben pályaépítő is, ha van rá jogosultsága. A pályaépítő nem lehet
vezetőbíró.
9.2. A bíróknak érvényes licenccel kell rendelkezniük.

10. Pályaépítő
A fogathajtó versenyeken kötelező egy érvényes MLSZ licenccel rendelkező, legalább III. osztályú
pályaépítőt alkalmazni
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11. Versenyiroda
A rendezvényeken kötelező érvényes MLSZ licenccel rendelkező versenyirodát alkalmazni, aki köteles
jelen lenni a versenyen a számítógépes adatfeldolgozás érdekében.
Fotocellás időmérés kötelező.
A versenyiroda a szakmai stáb tagja, bírói és pályaépítői feladatokat nem láthat el.

12. Felelősség
A rendezvények lebonyolításáért a 2004.évi I.tv. 66.§ (1-3) bekezdés szerint a szervező, a rendezvény
szakszerű lebonyolításáért a bíró, a pályaépítő és a versenyiroda közösen felel.

13. Versenyhelyszín
13.1. A fogathajtó rendezvényt csak olyan helyszínen lehet rendezni, ahol a biztonságos lebonyolítás
feltételei adottak. A versenyhelyszínt a szakmai stáb a rendezvény előtt és a rendezvény alatt is
ellenőrizheti.
13.2. A verseny helyszínén a pálya és a nézők biztonságos elválasztását meg kell oldani.
13.3. A verseny helyszínén az előírásoknak megfelelő melegítő pályát kell biztosítani.
13.4. A versenypálya talajának olyan minőségűnek kell lennie, hogy a versenyszámokat- a kiírt
számok nehézségi fokát is figyelembe véve - biztonságosan meg lehessen rendezni.

14. Résztvevők életkorra vonatkozó szabályok:
A rendezvényeken csak a legalább 14. életévét betöltött hajtó vehet részt.
A 18. életévét be nem töltött hajtó, segédhajtója legalább 18. életévét betöltött személy lehet.
A 18. életévét betöltött hajtó segédhajtója legalább a 14. életévét betöltött személy lehet.
18. év alatti hajtó vagy 18 év alatti segédhajtó köteles kobakot és gerincvédőt viselni a fogaton.
A versenyszámokban a 18 év alatti hajtók részvételének feltétele az eredetiben aláírt “Szülői
Nyilatkozat” átadása a versenybíróság részére.
14-16. életév között póni egyes-, kettes- és nagyló egyesfogat hajtható,
16. életévét betöltött versenyző hajthat az előzőeken felül póni négyes- és nagyló kettesfogatot.
18. életévét betöltött versenyző az előzőeken felül hajthat nagyló négyesfogatot.

15. Fogathajtó versenyszámok kiírására vonatkozó szabályok
15.1. Selybák közötti távolság: nyomtáv: + 30cm (A versenybíróság felelőssége az azonos nyomtávú
fogatokat azonos pályán indítani)
15.2. Iram: 210 - 230 méter/perc
15.3. A választható versenyszámokban a rendezők és a bírók nem támaszthatnak nagyobb
követelményeket a versenyzők elé, mint a rajtengedély vizsga szintű feladatok. A választható
feladatokat a rendező a versenykiírásban köteles előzetesen közzétenni.
2018. február 15.
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- Akadályhajtás egyszeri összevetéssel
- Hibapont büntetéses akadályhajtás (hibaidős)
- Pontgyűjtő verseny
- Akadályhajtás két fordulóban a hibátlanok közötti összevetéssel
15.4. Ezen rendezvények bármelyikén kiírhatók olyan versenyszámok is, amelyek nem tartoznak a
2.3. pontban meghatározott szakági típusú verseny körébe, és megfelelnek az általános biztonsági
követelményeknek, valamint a kategóriában hajtók lovas tudásának. (pl. polgármester -hajtás, hajtófeleségek versenye, népies fogatok játékos versenye, stb.)
15.5. A versenyeken a versenyszámokban eredmény hirdethető, a helyezettek (vagy akár valamennyi
résztvevő) díjazhatók szalaggal, pénz- és/vagy tárgyjutalommal.

16. Részvételi feltételek
Nem versenyezhet 4 hónapnál idősebb vemhes, illetve 6 hónapnál fiatalabb csikóval rendelkező
kanca.
A lovaknak rendelkezniük kell érvényes hazai, vagy nemzetközi lóútlevéllel, melynek
állategészségügyi bejegyzései naprakészek.
A lovaknak rendelkezniük kell: fél évnél nem régebbi lóinfluenza elleni védőoltással, egy évnél nem
régebbi, negatív vérvizsgálati eredménnyel a fertőző kevésvérűség tekintetében és 3 évnél nem
régebbi negatív vérvizsgálati eredménnyel a takonykórt illetően. A lovak egy éven belüli herpeszvírus
elleni védőoltása javasolt.
A verseny évében negyedik életévüket betöltött lovak versenyezhetnek.
A versenyzők ugyanazon lovakkal egy nap, maximum 4 alkalommal állhatnak starthoz, melybe az
összevetés pályája nem számít bele.
Amennyiben egy napon kerül megrendezésre „C” és „D” kategória úgy mindkét versenyszám startjait
össze kell vonni és így sem állhat rajthoz ugyan azon ló 4 alkalomnál többször.
A verseny megkezdése előtt állatorvosi szemlére kerül sor befogott állapotban melegítés közben. Az
állatorvosi szemle mindenki számára kötelező. A szemlét csak a kijelölt a rendezvény kiírásban
megnevezett állatorvos végezheti a vezető bíróval együtt. A hajtó kizárásáról csak a szakmai stáb
dönthet melynek eredményét a hajtóval kizárólag a vezető bíró közölheti.
A lovak számára biztosítani kell a lovak jóllétére vonatkozó előírásokat, amelyeket a szakmai stáb
ellenőriz. A vezető bíró felszólíthatja versenyzőt a versenyhelyszín elhagyására. A helyszín elhagyását
megtagadó versenyzővel szemben az illetékes hatósági állatorvos intézkedik.
A szakmai stáb egyedi mérlegelés alapján, kivételes esetben engedélyezhet harmadik startot akkor,
ha ezt a körülmények lehetővé teszik.
Hajtók a rendezvényeken tetszőleges számú versenyszámban vehetnek részt, nem ugyanazzal a
fogattal!
2018. február 15.

6

17. Állatorvos, patkolókovács
A rendezőnek gondoskodni kell megfelelő állatorvosról és patkolókovácsról, akiknek elérhetőségét a
versenykiírásban szerepeltetni kell. Igénybevétel során a felmerülő költségek a versenyzőt terhelik.

18. A hajtók öltözete és felszerelése
A fogathajtó rendezvényeken valamennyi résztvevő számára a szabályos hajtó és segédhajtó öltözet
kötelező, hajtó esetében a pályabemutatón is. (Hajtó: zakó, kalap, kesztyű, takaró, ostor. Segédhajtó:
hagyományőrző kocsis öltözék, csikós ruha vagy zakó, kalap, kesztyű viselése mindegyik esetben
kötelező.)

19. Fogatok felszerelése
A versenyszámokban bármilyen kocsi típus használható, fúvott kerékkel rendelkező kocsikat a
versenyrendezőség és a zsűri egyedi elbírálás alapján engedélyezheti (a hajtók maratonkocsival nem
indulhatnak). A kocsilámpák használata nem kötelező.

20. Fegyelmi ügyek
FEI Általános Szabályzata 2009. január 1. 23. kiadás 160-163. szabálya (módosítások hatályba lépése:
2018. január 1.), valamint a Magyar Lovassport Szövetség Általános versenyszabályzata szerint.
A versenyeken a hajtó, segédhajtó, ill. kisegítő személyzet fegyelmi vétségeit a versenybíróság
büntetheti, annak mértéke szerint:
o

pénzbüntetéssel

o

kizárással

Fegyelmi vétség esetén a Magyar Lovas Szövetség Fegyelmi Bizottsága, ill. a Fogathajtó Szakbizottság
kezdeményezésére jár el.
Fegyelmi vétséget követ el, aki:
-

a versenyszabályokat szándékosan megszegi
sportszerűtlen magatartást tanúsít
tiltott, sportteljesítményt fokozó szert vagy módszert alkalmaz vagy ennek alkalmazásában
közreműködik
a versenyen fegyelmezetlen, sértő magatartást tanúsít
a lovakkal durván bánik a versenyen vagy a versenyen kívül
alkoholos befolyásoltság

Durvaságnak minősülhet:
FEI Általános Szabályzata 2009. január 1. 23. kiadás (módosítások hatályba lépése: 2018. január 1.)
933. szabály, valamint a MLSZ általános szabályzata szerint.
A túlzott ostorhasználat, kimerült lovak hajszolása, elfogadhatatlanul durva, rosszul illeszkedő, törött
vagy sérült zabla, lónak kényelmetlenséget okozó rosszul illeszkedő szerszám vagy sérült kocsi ami a
lónak sérülést okozhat, és ezeken kívül minden olyan cselekedet vagy annak hiánya ami a lónak
vélhetően vagy valóságban fájdalmat, kellemetlenséget okoz a lóval szembeni visszaélést jelent.
A lovon megjelenő vér a durva bánásmód jele, minden esetben a szakmai stáb egyéni elbírálást
igényel.
Minden licenccel rendelkező versenyző és hivatalos személy, amennyiben nem a MLSZ által
jóváhagyott versenyen közreműködik, ill. részt vesz licence visszavonásra kerül egy évre.
2018. február 15.

