
A Magyar Lovassport Szövetség 
Fogathajtó Szakbizottságának határozatai 

2021. január 28., Lázár Lovaspark, Domonyvölgy 
 
 
1/2021 (01.28.) határozat: 
A szakbizottság elfogadta a 2020. év pénzügyi beszámolóját. 
 
2/2021 (01.28.) határozat: 
A szakbizottság elfogadta a 2021. év költségvetés tervezetét. 
 
3/2021 (01.28.) határozat: 
A szakbizottság módosította a 2021. évi nemzeti versenyek szabályzatait. 

- CAN-A, CAN-B, CAN-C kategóriás és fedettpályás bajnokságok döntőin (a verseny 
teljes ideje alatt) a rendezőnek kötelező biztosítania a verseny helyszínén a lovak 
mentésére alkalmas járművet, paravánt, a mentéshez szükséges eszközöket és 
személyzetet. 

 
- A CAN-B kategória számára a maratonhajtás versenyszámban a B szakaszon 

maximum 6 akadály építhető (nehéz mobil akadályok megengedettek), egy 
akadályban maximum 6 kapuval (A-F). Ettől eltérést csak a szakbizottság 
engedélyezhet, a végrehajtás felelőse a technikai kiküldött 

 
4/2021 (01.28.) határozat: 
A 2021-es év kiemelt versenyeire beérkezett pályázatok elbírálása után a szakbizottság 
döntött a versenyek rendezési jogáról, melynek értelmében 

• Fedettpályás országos bajnokság döntője, Nemzeti Lovarda, Budapest, 2021. március 
27-28. 

• CAN-A kategóriás póni egyes-, kettes- és négyesfogathajtó valamit gyermek, junior és 
fiatal hajtók országos bajnokságának döntője, 2021. Vecsés, 2021. június 3-6. 

• CAN-A kategóriás nagyló egyes-, kettes- és négyesfogathajtó országos bajnokság 
döntője, Izsák, 2021. szeptember 24-26. 

• CAN-C kategóriás kettesfogathajtó országos bajnokság döntője, Mátai Ménes, 
Hortobágy - pontos időpont később  

• A CAN-C kategóriás póni kettesfogathajtó és egyesfogathajtó országos bajnokság 
döntőjének helyszíne Kincsem Lovaspark, Tápiószentmárton - pontos időpont később 

A versenyek időpontjának esetleg változását a rendező egyesületek fenntartják! 
 
5/2021 (01.28.) határozat: 
CAN-A kategóriás egyesfogathajtó versenyeken a FEI díjhajtó tesztek közül a FEI 3* HP1 
teszt az előírás a 2021-es évben, melyet 80m x 40m méretű díjhajtó négyszögben kell hajtani. 
 
6/2021 (01.28.) határozat: 
A szakbizottság jóváhagyta az alábbi hazai rendezésű nemzetközi versenyek FEI naptárba 
kerülését: 

• Mezőhegyes, 2021. április 29. – május 2. 
• Vecsés, 2021. június 3-6. 
• Szilvásvárad, 2021. július 22-25. 
• Kisbér/Ászár, 2021. augusztus 4-8. 
• Izsák, 2021. szeptember 24-26. 
• Budapest – Aréna, 2021. december 3-5. 

 



 
 
7/2021 (01.28.) határozat: 
A szakbizottság támogatta az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad 2024. évi FEI 
Négyesfogathajtó Világbajnokság megrendezésének igényére benyújtott pályázatát. 
 
8/2021 (01.28.) határozat: 
A hazai rendezésű nemzetközi fogathajtó versenyek bírói testületeinek összetételét a 
fogathajtó szakbizottság hagyja jóvá. 
 
9/2021 (01.28.) határozat: 
Az alábbi versenyzők átigazolási kérelmeit a szakbizottság az MLSZ 2016. NYIÁSZ 5.§. 3. 
alapján támogatja: 

• Fritsch Franka (igazolási szám: 53886) 
• Kiskós Bernadett (igazolási szám: 47646)  
• Kohári János (igazolási szám: 51533) 
• Kotrics Szabolcs (igazolási szám: 49793)  

 
 
 


