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A szabályzat célja az egységes versenyrend kialakítása, a versenyek szakmai 

szintjének meghatározása. A versenyek célja a fogatsport népszerűsítése, 

hagyományainak megőrzése, versenyzési lehetőségek biztosítása a haladó fogatok 

részére, felkészülés nemzetközi és világversenyekre. 

 

1. Versenyrend 

 

1.1. Egyéni bajnokság 

 

2009. évben a „Magyar Köztársaság Fogathajtó Bajnoka” cím minden kategóriában - a 

szakág által kijelölt versenyhelyszínen - Izsákon nyerhető el. A Magyar Bajnokság 

döntőjére a Fogathajtó Szakbizottság delegálja a versenybírói testületet. 

A 2009-es versenyszezonban a szakág által kijelölt és a versenynaptárban közzétett 

kvalifikáló versenyeken minősítő pontok szerezhetők, az alábbi táblázat szerint:   

 
1. helyezett 100 pont  11. helyezett 11 pont 

2. helyezett 60 pont  12. helyezett 10 pont 

3. helyezett 40 pont  13. helyezett 9 pont 

4. helyezett 30 pont  14. helyezett 8 pont 

5. helyezett 25 pont  15. helyezett 7 pont 

6. helyezett 20 pont  16. helyezett 6 pont 

7. helyezett 18 pont  17. helyezett 5 pont 

8. helyezett 16 pont  18. helyezett 4 pont 

9. helyezett 14 pont  19. helyezett 3 pont 

10. helyezett 12 pont  20. helyezett 2 pont 

 
21. helyezéstől minden versenyző 1 pontot kap. Csak azok a versenyzők kaphatnak 

pontot, akik mind a három versenyszámot kizárás nélkül teljesítették. 

Négyesfogatban az első 15 kettesfogatban az első 20, egyesfogatban az első 10 

versenyző nyerhet indulási jogot a bajnoki címért.  

Pontegyenlőség esetén a több jobb helyezés, további pontegyenlőség esetén az első 

jobb eredmény számít. 
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Pónikategóriában a résztvevők száma nincs limitálva. 

Adott versenyen, pontegyenlőség esetén a FEI Fogathajtó Szabályzat 2009. évi 10. 

kiadás 925.3-as szabály szerint kell eljárni.  

Amennyiben a kvalifikáló verseny egyben nemzetközi verseny is, ez esetben a külföldi 

versenyző helyezése nem számít. 

 

 

Magyar Derby 

 

A Magyar Bajnokság mellett kiemelt fontosságú verseny. Rangjához méltóan a Derby 

győztes cím csak akkor adható, ha a versenyzők minimális létszáma kategóriánként a 

következő: 

:         

:         

:           

négyesfogat  8 póni négyesfogat  3 
kettesfogat  12 póni kettesfogat  4 
egyesfogat  6 póni egyesfogat  3 
 
 
 
1.2. Csapatbajnokság 

 

A „Magyar Köztársaság Fogathajtó Csapatbajnoka” címért - minden kategóriában - a 

következő szabályok szerint indulhatnak a versenyzők. 

A csapat egy régió, megye vagy egyesület bajnokságra minősült 2 vagy 3 

versenyzőjéből állhat.  

Csapatverseny csak abban a kategóriában írható ki, ahol legalább 3 csapat versenyzik. 

A csapat kijelölését a csapatvezető az első állatorvosi vizsgálat után / 2009.10. kiadása  

922. szabály 1. pont / végzi. 

A csapatverseny értékelése a FEI Fogathajtó Szabályzat 2009. 10. kiadása 925. szabály 

4. pontja alapján történik. 
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2. Versenyzők 

 

A Magyar Lovassport Szövetségnél regisztrált sportegyesület versenyzője, segédhajtója 

versenyezhet, aki rendelkezik érvényes sportorvosi igazolással, az előírt licencdíjat 

befizette és megfelel a FEI fogathajtó szabályzat 2009. 10. kiadás idevonatkozó 

szabályainak, valamint a szabályzat értelmében jogosult az „A” kategóriában 

versenyezni. A kettesfogatok „B” kategóriájából az a versenyző léphet „A” kategóriába, 

aki a megelőző 2 év valamelyikén a „B” kategóriás bajnokság döntőjében az első három. 

helyezett között volt. Amennyiben egy versenyző a „B” kategóriás bajnokság döntőjében 

kvalifikálódott, de nem kíván az „A” kategóriában indulni, köteles lemondó nyilatkozatát 

a Fogathajtó Szakbizottság részére írásban benyújtani.. Amennyiben egy kvalifikálódott 

versenyző a versenyzéstől visszalép, a „B” kategóriás bajnokság döntőjében a 

következő egyéni helyezett jogosult az „A” kategóriában indulni.  Négyes- és 

egyesfogattal először induló versenyzőnek nem kell a „B” kategóriában kvalifikálódnia, 

viszont e két fogatkategóriában való eredményes versenyzés nem jogosítja fel a 

kettesfogat „A” kategóriában való részvételére.  Indokolt esetben ezen szabálytól a 

Fogathajtó Szakbizottság eltekinthet. 

A Fogathajtó Szakbizottság mindenkor fenntartja magának a döntés jogát, hogy az „A” 

kategóriás kvalifikáló versenyek összesített eredménye alapján a három legkevesebb 

pontot gyűjtő versenyzőt a „B” kategóriába visszaminősítse vagy sem, a kettesfogatok 

minőségének és létszámának szinten tartása érdekében. Visszatérésre az „A” 

kategóriába csak a Régiós Bajnokok Bajnokságának első három helyezettjének van 

lehetősége.. 

Aki a tárgyévet megelőző két évben nem indult „A” kategóriás, nemzetközi versenyen 

vagy  Magyar Hajtó Derbyn, annak a Szakág engedélyét kell írásban kérnie az „A” 

kategóriában való versenyzéshez. 

A versenyző köteles a megadott határidőig nevezését írásban vagy interneten a verseny 

rendezőjének, a nevezett lovak adatainak feltüntetésével benyújtani. Amennyiben a 

versenykiírásban meghatározott határidőn túl nevezését visszavonja vagy  
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visszamondási szándékát nem jelzi, úgy köteles a teljes részvételi díjat a boxdíjjal együtt 

a verseny rendezőjének megfizetni. Ha ezt elmulasztja, mindennemű fogathajtó  

versenyen való indulástól a Szakbizottság eltiltja, amíg tartozását nem rendezi. Az 

eltiltottak listáját a Szakág hivatalos honlapján közzéteszik. 

Fiatalkorú versenyzők részére korengedélyt csak igen indokolt esetben a Magyar Lovas 

Szövetség Fogathajtó Szakbizottsága adhat, mely kizárólag „B” kategóriás versenyekre 

érvényes. 

 

Licencdíj  2009. évben: 

„A” kategóriás versenyen:      15 000 Ft 

„B” kategóriás versenyen:        10 000 Ft     

Póniversenyen:                  5 000 Ft 

 

 

3. Lovak 

 

A Magyar Lovas Szövetségnél startengedéllyel rendelkező lovak versenyezhetnek. Nem 

versenyezhet vemhes, illetve 6 hónapnál fiatalabb csikóval rendelkező kanca. 

A lovaknak rendelkezniük kell érvényes hazai, illetve nemzetközi lóútlevéllel (FEI 

Fogathajtó Szabályzata 2009. 10. kiadás 915. szabály). Nemzeti bajnokságon és „A” 

kategóriás versenyen 5 évet betöltött lovak versenyezhetnek. CAIO versenyen és 

világbajnokságon a lovak életkora legalább 6 év a FEI Fogathajtó Szabályzata 2009. 10. 

kiadás 914. szabály szerint. 
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4. Versenyfeladatok 

 

FEI 2009. január 1-től érvényes Fogathajtó Szabályzata 10. kiadás  

 

„A” versenyszám díjhajtás II. fejezet 929-938. szabálya szerint: 

 

Lovak 

Egyesfogat                            9-es feladat 

Kettesfogat                            8 B feladat 

Négyesfogat                           8 A feladat 

 

Pónik 

Egyesfogatok                       9-es feladat 

Kettesfogatok                     10-es feladat 

Négyesfogatok                   10-es feladat 

 

 

„B” versenyszám maraton            III. fejezet 939-949 szabály 

               maximum 18 km-es távon 3 szakasz 

               E szakasz 6-8 akadállyal 

 

 

„C” versenyszám akadályhajtás   IV. fejezet 950-960 szabály 

     600-800 m hosszú pályán 20 akadállyal 

 

 

A versenyek nehézségi fokát a szakvezetés határozza meg a FEI érvényes szabályai 

szerint.  
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5. Versenyrendezés feltételei 

 

A versenyrendező köteles a versenyek versenykiírását a Fogathajtó Szakbizottsággal 

30 nappal a verseny előtt jóváhagyatni, ennek megtörténte után elküldeni a 

résztvevőknek a versenyt megelőzően legalább 21 nappal. 

Ebben meghatározza a verseny feltételeit, a nevezés határidejét és a bírói testületet. 

Amennyiben a versenykiírás jóváhagyása nem történik meg, a versenyzők nem 

kaphatnak minősítő pontot. Versenybejelentési díj: 20 000 Ft 

A bejelentési díjat a Magyar Lovas Szövetség Fogathajtó Szakbizottsága Erste Banknál 

vezetett 11600006-00000000-30853526 számú számlájára kell befizetni, és a befizetést 

igazoló dokumentum másolatát a Fogathajtó Szakbizottságnak elküldeni.  

Fax: 76 569 001, Cím: 6070 Izsák, Szabadság tér 1. 

A nevezési, valamint a boxdíjat a versenyrendező előre kérheti.  

Ha a versenyző a nevezés után késedelmesen vagy egyáltalán nem jelzi a 

versenytől való távolmaradását, úgy a nevezési díjat és boxdíjat köteles a 

versenyrendezőnek megfizetni. A verseny rendezője a Fogathajtó Szakágnak 

eljuttatja a tartozásukat meg nem fizetett versenyzők adatait, amelyeket a Szakág 

hivatalos honlapján közzétesz. Tartozással rendelkező versenyzők a versenyen 

nem indulhatnak. 

A nevezési határidő lejárta utáni nevezés esetén a versenyző köteles a mindenkori 

nevezési díj kétszeresét fizetni. 

 

5.1 Bírók 

 

Alapzsűri tagjai (3-5 fő) 

 

„A” kategóriás versenyen és a magyar bajnokságra  a bírókat a szakbizottság jelöli ki. 

„A” kategóriás versenyen a bírók díjazása: bruttó 20 000 Ft/fő/nap + költségtérítés. 

A bírók költségét a versenyt rendező téríti meg. 
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5.2 Pályaépítő 

 

„A” kategóriás versenyen a pályaépítőt a vizsgázott pályaépítők listájáról kell választani. 

„A” kategóriás versenyen a pályaépítő díjázása: bruttó 20 000 Ft/fő/nap + 

költségtérítés. 

A pályaépítő költségét a versenyt rendező téríti meg. 

 

 

5.3 Maraton pályaszolgálat 

 

„A” kategóriás versenyen a rendező az alábbi létszámban köteles maraton 

pályaszolgálatot biztosítani: 

 

Szakaszbíró: min. 2 fő/szakasz 

Akadálybíró:  min. 3 fő/akadály 

 

A pályaszolgálat tagjait az érvényes bírói listáról kell kijelölni. 

A pályaszolgálat díjazása: bruttó 8000 Ft/fő 

A pályaszolgálat költségét a versenyt rendező téríti meg. 

 

 

5.4 Technikai kiküldött 

 

„A” kategóriás versenyen a szakág delegál technikai kiküldöttet, akinek személyét a 

rendezővel időben közli. 

„A” kategóriás versenyen a technikai kiküldött díjázása: bruttó 20 000 Ft/fő/nap + 

költségtérítés. 

A technikai kiküldött költségét a versenyt rendező téríti meg. 
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5.5 Állatorvos, patkolókovács 

 

„A” kategóriás versenyeken a rendezőségnek gondoskodni kell megfelelő állatorvosról 

és patkolókovácsról, akiknek elérhetőségét a verseny tájékoztató anyagával együtt kell 

átadni a versenyzőknek. Esetleges igénybevétel során a felmerülő költségek a 

versenyzőt terhelik. 

 

 

5.6 Mentő 

 

Minden versenyen köteles a rendező a verseny teljes időtartama alatt, valamint előtte 

és utána egy-egy órára mentőt biztosítani. 

 

 

5.7 Lovak elhelyezése 

 

A verseny rendezőjének biztosítani kell a lovak számára biztonságos, kulturált 

elhelyezést boxban, továbbá vizet, világítást, valamint az állategészségügyi és higiéniai 

előírások feltételeit. 

 

 

5.8 Versenyzők elhelyezése 

 

A versenyrendező köteles a versenykiírás mellékleteként tájékoztatót küldeni a 

szálláslehetőségekről. A szállás költsége a versenyzőt terheli. 

 

A verseny rendezőjének lehetősége van külföldi résztvevő meghívására, akinek a hazai 

versenyzőkhöz hasonlóan meg kell felelnie a hatályos FEI előírásoknak. 
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5.9 Eredményértékelés 

 

„A” kategóriás versenyeken kötelező a számítógépes eredménykiértékelés, valamint az 

elektromos időmérés, melynek költségét a rendező viseli. 

 

 

5.10 Díjazás 

 

A verseny rendezője, a tiszteletdíjak és a díjszalagok mellett, a versenyzők első  

25% -ának pénzdíjat fizethet. 

 

 

5.11 Egyebek 

 

A rendező feladata a verseny minél magasabb szinten való lebonyolítása, azt egyéb 

rendezvénynek, szórakoztató műsornak alárendelni nem lehet. 

 

A fokozott balesetveszély miatt célszerű a versenyt biztosítani. 

 

A rendező köteles a Magyar Lovassport Szövetséghez eljuttatni: 

- hivatalos versenyeredményt a résztvevő lovak listájával együtt 

- hiteles versenyjegyzőkönyvet 

 

A kiírásban nem említett kérdésekben a FEI Fogathajtó Szabályzata 2009.január 1. 

10. kiadása, valamint a FEI Általános Szabályzatának 2009.január 1.  23. kiadása az 

irányadó. 
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6. Minősítések 

 

Aki az országos bajnokság minősítő versenyein és a bajnokságon, megyei, regionális, 

valamint a hivatalos nemzetközi versenyeken összetett eredménye alapján fogatával 

 

 200 pontot szerez I. osztályú sportoló 

 120 pontot szerez II. osztályú sportoló 

 50 pontot szerez III. osztályú sportoló 

 

Az egész évi versenyek alapján a legtöbb pontot gyűjtő versenyzők kategóriánként a 

Magyar Hajtó Champion címet viselhetik. 

A bajnoki döntőn kategóriánként az első három helyezett bajnoki érmet kap. 

 

Külföldi nemzetközi versenyekre csak az illetékes szövetségi kapitány jóváhagyásával 

és általa történt nevezés esetén indulhatnak versenyzők. 

E SZABÁLY MEGSZEGÉSE A VERSENYZÉSTŐL VALÓ ELTILTÁST VONHATJA 

MAGA UTÁN. 

 

A versenyzőknek ajánlott biztosítást kötni. 

 

A versenyek kiértékelése minden esetben a FEI érvényes szabályzata szerint történik 

mind országos, mind regionális versenyeken. 
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6.1. A versenyzők minősítésének rendszere 

Minősítő pontok táblázata 

 

 

Helyezések 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Megyei 10 6 4 - - - - - - - 

Regionális 20 12 8 4 2 1 - - - - 

CAN A kat. + 

CAI-B 
100 80 70 61 52 43 34 25 16 7 

CAI-A 

OB forduló 

Magyar Derby 

190 140 120 108 96 84 72 60 48 36 

CAIO 400 340 300 265 230 195 160 125 90 55 

VB 800 650 580 508 436 364 292 220 148 76 

 

 

7. Dopping  

FEI  Általános Szabályzat 2009. január 1. 23. kiadás 143.. szabálya 

 

A versenyeken a doppingvizsgálat a FEI  Általános Szabályzat 143. szabálya szerint 

történhet, melynek költségét negatív eredmény esetén a szakág, pozitív eredmény 

esetén a versenyző viseli. A hazai nemzetközi versenyek dopping ellenőrzése a FEI 

által szervezett MCP (Medical Controll Programm ) alapján történik. 

 

8. Óvás  

FEI Általános Szabályzata 2009. 23. kiadás 163.. szabályának idevonatkozó pontjai 

szerint. 

Óvási díj:  30 000,-Ft 
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Amennyiben az óvásnak helyt adnak, az óvási díjat vissza kell téríteni; ha elutasítják, a 

rendező a Magyar Lovas Szövetség Fogathajtó Szakbizottsága Erste Banknál vezetett 

11600006-00000000-30853526 számú számlájára befizeti. 

 

9. Fegyelmi vétségek 

FEI  Általános Szabályzata 2009. január  1. 23 kiadás 160-161. szabálya   

A versenyeken a hajtó, segédhajtó, ill. kisegítő személyzet fegyelmi vétségeit a 

versenybíróság büntetheti, annak mértéke szerint: 

- sárga lappal (figyelmeztető kártya) 

- pénzbüntetéssel 

- kizárással 

A háromszori figyelmeztetés következményeit a versenybíróság javaslatára a Fogathajtó 

Szakbizottság határozza meg. 

Fegyelmi vétség esetén a Magyar Lovas Szövetség Fegyelmi Bizottsága, ill. a 

Fogathajtó Szakbizottság 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 

 

Durvaságnak minősülhet: 

FEI  Általános Szabályzata 2009. január 1. 23. kiadás 142. szabály 

 

A túlzott ostorhasználat, kimerült lovak hajszolása, éles vagy rosszul felhelyezett zabla 
vagy bármilyen ehhez hasonló vétség, amelyet a versenybíróság annak ítél meg. 
 
Eredményhirdetésen a versenyzőnek kötelező a megjelenés. A távolmaradásra, ill. a 
verseny színhelyének elhagyására – annak befejezése előtt – a vezetőbíró adhat 
engedélyt.  
Amennyiben a versenyző a versenyszámok eredményhirdetésén engedély 
hiányában nem vesz részt, a díjra nem jogosult, eredményét törlik és a versenyből 
kizárásra kerül. 
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Versenyző öltözéke, felszerelése a FEI előírások szerint 
 
Elegáns, alkalomhoz illő, versenyen, pályabemutatón, maratonon és fogadáson 
egyaránt. 
 
A versenyző nem kötelezhető felvonulásokra vagy a versenytől eltérő tevékenységekre. 
Ezeken mindenki saját belátása szerint vehet részt. 
 

 

10. Reklámlehetőség 

 

Hazai versenyeken a FEI szabályzattól eltérően a reklámfelület nagysága, a jó ízlés 

határain belül, nincs korlátozva. 

 

Ezen intézkedés célja a szponzorok igényeinek maximális kielégítése.  

 

 

 

 

 

Mindenkinek jó versenyzést kíván a  

Magyar Lovassport Szövetség Fogathajtó Szakbizottsága 


