VERSENYKIÍRÁS
FOGATHAJTÓ VERSENY – Jászfényszaru, 2016.08.07. (vasárnap)
A verseny elnevezése:
A verseny időpontja:
Típusa:
Helyszíne:
Címe:
Rendező Egyesület:
Rendező neve:
címe:
telefon:
e-mail:
Versenybíróság
Elnök:
Tagok:

Versenyiroda:
Telefon:
E-mail cím:

VIII. Jászfényszarui Fogathajtó Verseny (CAN-C, SZLV)
póni kettes fogatok, nagyló egyes és kettes fogatok részére
2016.08.07. (vasárnap)
Standard fogatverseny – kategória (Szabadtéri)
Jászfényszaru, Lovas pálya
5126 Jászfényszaru, Pipacs utca
Jászberényi SE
Fényszarui Ló-Barát Egyesület
5126 Jászfényszaru, Szent I. út 1.
06-30/279-34-25
fenyszarui.lo.barat.egyesulet@gmail.com

Tóth Ferenc (Kiemelt III. osztályú)
Fülöp István (I. osztályú)
Ágoston Gábor (II. osztályú)
Nagyné Hadzsega Zita (II. osztályú)
Tóth Flóra
30/386-6523
fofka@citromail.hu

Nevezés lezárása:
Nevezési díj (HUF):

2016.08.05. (péntek) 20:00
Akadályhajtás:
interneten/e-mailben:
2016.08.05. 20:00 nevezési díj: 3.000.-Ft/fogat
helyszínen:
2016.08.07. 07:30 nevezési díj: 6.000.-Ft/fogat
(nevezési lap az egyesület facebook oldaláról letölthető
https://www.facebook.com/fenyszarui.lo.barat.egyesulet/)
Díjhajtás:
helyszínen:
2016.08.07. 07:30 nevezési díj: 1.500.-Ft/fogat

Verseny igazgató:
posta címe:
telefon:
e-mail:

Zsámboki Zsolt
5126 Jászfényszaru, József A. út 34.
06-30/279-34-25
zsambokizsolt@citromail.hu

Az akadálypálya:
A díjhajtó pálya:
A melegítőpálya:
Pályatervező és pályaépítő:

100x50 m füves pálya
100x40 m homokos pálya
60x40 m füves pálya
Fülöp István (I.osztály)

Állatorvos:
Telefon:
Patkoló kovács:
Telefon:

Dr. Spitzner Ádám
70/408-47-00
Horvát Róbert
70/260-3703
VIII. Jászfényszarui Fogathajtó Verseny (CAN-C, SZLV)
póni kettes fogatok, nagyló egyes és kettes fogatok részére
Jászfényszaru, 2016. augusztus 07.

CAN-C , SZLV kategóriában kétfordulós akadályhajtás, a hibátlanok között egyszeri összevetéssel
CAN-C kategóriában díjhajtás
a Délkelet-Magyarországi Régiós Bajnokság pontszerző fordulója,
a Jász - Nagykun-Szolnok Megyei Fogathajtó Bajnokság pontszerző fordulója
Versenyzők:
CAN-C kategóriában a Magyar Lovassport Szövetségnél regisztrált, licenszdíjjal rendelkező
versenyző versenyezhet, aki rajtengedély vizsgát tett a Magyar Lovas Szövetség Fogathajtó
Szakbizottsága által akkreditált vizsgabizottság előtt. Sportorvosi igazolás a hajtó és a segédhajtó
részére is kötelező.
A rajtengedéllyel nem rendelkező versenyzők SZLV kategóriában indulhatnak.
A versenyző öltözéke, mindenkor az alkalomhoz illően elegáns, ápolt, a versenyen, a
pályabemutatón, eredményhirdetéskor és a fogadáson egyaránt.
Lovak:
A verseny évében negyedik életévüket betöltött lovak versenyezhetnek. Nem versenyezhet vemhes,
illetve 6 hónapnál fiatalabb csikóval rendelkező kanca. Rendelkezniük kell érvényes hazai, vagy
nemzetközi lóútlevéllel, melynek állategészségügyi bejegyzései naprakészek.
Kocsik:
CAN-C kategóriában induló versenyzők fúvott kerekű kocsiban és maraton kocsiban nem
indulhatnak! Hátsókerék nyomtáv póni fogatoknál 138-140 cm, kettes fogatoknál 148-150 cm a FEI
szabályzat szerint. Kocsilámpák használata nem kötelező.
Versenyszámok:
CAN-C kategóriában: díjhajtás, valamint kétfordulós akadályhajtás, a hibátlanok között egyszeri
összevetéssel póni, egyes, kettes fogatok részére.
Akadályszélesség hátsókerék nyomtáv + 20 cm, iram 230m/perc
SZLV kategóriában: díjhajtás, valamint kétfordulós akadályhajtás, a hibátlanok között egyszeri
összevetéssel póni, egyes és kettes fogatok részére
Akadályszélesség hátsókerék nyomtáv + 30 cm, iram 210-230m/perc
A versenyen az időmérés fotocellával történik.
A pályaépítő a II. fordulóra új pályát építhet.
A kiírásban nem említett kérdésekben a FEI szabályzata az irányadó!

A verseny díjazása:
Akadályhajtás
I-III. helyezett serleg
I-VI. helyezett díjszalag
Tárgyjutalmak

Díjhajtás
I-III. helyezett érem
I-VI. helyezett díjszalag

A rendezőség fogatonként 4 fő részére étkezést térítésmentesen biztosít.
A verseny rendezője a változatás jogát fenntartja a nevezők létszámának függvényében.
A versenyen a rendezőség egészségügyi ellátást biztosít. A versenyen a versenyzők saját
felelősségükre vesznek részt, a rendezőség a versenyen bekövetkezett balesetekért, tulajdoni
károkért felelősséget nem vállal.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a versenyen részt venni csak a vonatkozó állategészségügyi és egyéb
versenyszabályok betartásával lehet!
A verseny tervezett időrendje:
7:00-7:30 Nevezés, regisztráció (akadályhajtás, díjhajtás)
7:30-8:00 Pályabejárás, technikai értekezlet
8:30
Megnyitó
9:00
Gyakorló pálya: Díjhajtás CAN-C, SZLV
Versenypálya: Akadályhajtás I. forduló SZLV, CAN-C
(CAN-C fogatok a díjhajtást követően indulnak az akadályhajtó
versenyszámban)
13:00
Ebéd (közben lovas bemutatók)
14:00
Akadályhajtás II. forduló SZLV, CAN-C
19:00
Eredményhirdetés, díjkiosztó
Mindenkinek jó versenyzést kíván a rendezőség!

