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A versenyek célja:
A kezdő versenyzők rutinszerzése, az utánpótlás nevelése, képzése.
Haladó versenyzők részére lehetőség a kezdő lovak képzésére, rutinszerzésére.

„B” Kategóriás Bajnokság versenyrendje
A bajnokság Szakbizottság által jóváhagyott minősítő versenyein a B kategóriás
versenyzők minősítő pontokat gyűjtenek, ezek alapján részvételi jogot nyernek a
versenyévad végén megrendezésre kerülő bajnoki döntőn, mely a versenyévad
záróeseményeként kerül lebonyolításra.
Nyolc

–tíz

verseny

közül

a

Bajnoki

Döntőbe

való

kvalifikálódás

a

négy

legeredményesebb verseny pontjai alapján történik.
B kategóriás verseny csak abban az esetben rendezhető együtt hazai nemzetközi
versennyel együtt, ha a tárgyi és személyi feltételek megfelelőek.
A Bajnoki Döntőn az egyéni verseny mellett csapatverseny is kiírásra kerül. A Bajnoki
Döntőre a bírókat és a pályaépítőket a Fogathajtó Szakbizottság jelöli ki, akiknek
költségét a Bajnoki Döntő rendezője téríti meg.

Egyéni verseny
A Bajnoki Döntőre a kvalifikáló pontok alapján, az év során a négy legjobb eredményt
figyelembe véve legtöbb pontot gyűjtött 20 versenyző kap részvételi lehetőséget.
Pontegyenlőség esetén a négy legeredményesebb verseny több jobb helyezése számít.
További pontegyenlőség esetén az első jobb eredmény számít.

Csapatverseny
Csapatok kizárólag egy régió versenyzőiből állhatnak- 2, vagy 3 fő. Egy régió csak egy
csapatot állíthat össze. A régiók csapaton kívüli versenyzői egyéni indulóként
versenyezhetnek.
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A minősítő versenyek ponttáblázata
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.
Pontegyenlőség esetén a több jobb helyezés, további pontegyenlőség esetén az első
jobb eredmény számít.

Versenyzők
A Magyar Lovassport Szövetségnél regisztrált valamelyik sportegyesület versenyzője,
segédhajtója versenyezhet, aki rendelkezik érvényes sportorvosi igazolással, az előírt
licencdíjat

befizette és

megfelel az FEI Fogathajtó

Szabályzat

idevonatkozó

paragrafusainak.
Bármilyen versenyen /B –C kategória/ először induló versenyző köteles a Fogathajtó
Szakbizottság által előírt rajtengedély vizsgát tenni.
A Bajnoki Döntőn, amely a versenysorozat utolsó versenye, már csak kezdő hajtók
vehetnek részt, ugyanis ennek a versenynek első három helyezettje kerülhet a
következő év A kategóriás versenyzői közé. A B kategóriás országos döntőre csak azon
versenyzők szerezhetnek kvalifikáló pontokat, akik megnevezik edzőjüket. Haladó, ill. A
kategóriás versenyzők, a döntőn nem versenyezhetnek.
A B kategóriás országos döntőn minden fogathajtó régiónak lehetősége van egy-egy
csapatot indítani, de az A kategóriába való feljutásra csak a minősítő versenyeken
kvalifikálódott 20 versenyző első három helyezettjének van lehetősége.
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Lovak
A Magyar Lovassport Szövetség által kiadott startengedéllyel rendelkező lovak
versenyezhetnek a díjhajtás és az akadályhajtás versenyszámban, melyek a verseny
évében negyedik életévüket betöltötték. A maraton versenyszámban csak azok a
lovak versenyezhetnek, amelyek a verseny évében betöltötték ötödik életévüket.
Nem versenyezhet 4 hónapos vagy annál több vemhes, illetve 6 hónapnál fiatalabb
csikóval rendelkező kanca.
A lovaknak rendelkezniük kell érvényes hazai, vagy nemzetközi lóútlevéllel, melynek
állategészségügyi bejegyzései naprakészek.
Bármelyik ló, amely a fenti követelményeknek megfelel, starthoz állhat kezdő, azaz B
kategóriás versenyző fogatában.
Az a hajtó, aki már magasabb kategóriában versenyzett- Magyar Bajnokság, Magyar
Hajtó Derby, Nemzetközi versenyek-, fogatában csak kezdő lovakat hajthat, azaz a
lovak eddig az előbb felsorolt verseny kategóriákban még nem szerepeltek.
A szabály hivatott elősegíteni a kezdő tehetséges versenyzők rutinszerzését,
esetlegesen gyakorlottabb, képzettebb lovakkal, illetve a magasabb kategóriában
versenyző hajtók kezdő lovainak kipróbálását, versenyen való felkészítését a magasabb
szintű megmérettetésekre.

Versenyfeladatok
FEI 2009. január 1-től érvényes Fogathajtó Szabályzata 10. kiadás
„A” versenyszám díjhajtás

II. fejezet 929-938. szabálya szerint:
6A díjhajtó feladat

„B” versenyszám maraton

III. fejezet 939-949 szabály
maximum 17 km-es távon 3 szakasz
E szakasz 6-7 akadállyal

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

max. 800 m hosszú pályán 20 akadállyal.
selyba táv nyomtáv + 30 cm, iram 250 m/perc

Versenyrendezési feltételek
A versenyrendező köteles a versenyek versenykiírását a verseny kezdete előtt 30
nappal a Fogathajtó Szakbizottsággal jóváhagyatni, ennek megtörténte után elküldeni a
résztvevőknek,

a

versenyt

megelőzően

legalább

21

nappal.

E-mail:

fogatsport@fogatsport.hu, cím: 6070, Izsák, Szabadság tér 1. Fax: 76/569-001
Ebben meghatározza a verseny feltételeit, a nevezés határidejét és a bírói testületet.
Amennyiben a versenykiírás jóváhagyása nem történik meg, a verseny nem minősül
hivatalos pontszerző B kategóriás versenynek.
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 bokszdíjat köteles a versenyrendezőnek
megfizetni. A verseny rendezője a Fogathajtó Szakágnak eljuttatja a tartozásukat
meg nem fizetett versenyzők adatait, amelyet 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.
Verseny bejelentési díj: 15 000 Ft
A díjat a Magyar Lovas Szövetség Erste Banknál vezetett 11600006-0000000030853526 számú számlájára kell befizetni, és a befizetést igazoló dokumentum
másolatát a Fogathajtó Szakbizottságnak elküldeni. Fax: 76/569-001 Cím: 6070, Izsák,
Szabadság tér 1.
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Bírók
Alapzsűri tagjai (3-5 fő)
Három bíró esetén egy, 5 bíró esetén két első osztályú, további 2 ill. négy legalább II.
osztályú bíró a bírók listájáról.
A bírók költségét a verseny rendezője téríti meg.
1. osztályú bíró 20 000 Ft/nap + költségtérítés
2. osztályú bíró 14 000 Ft/nap + költségtérítés

Pályaépítő
„B” kategóriás versenyen a pályaépítőt a vizsgázott pályaépítők listájáról kell választani.
A pályaépítő költségét a verseny rendezője téríti meg.
1. osztályú pályaépítő 20 000 Ft/nap + költségtérítés
2. osztályú pályaépítő 14 000 Ft/nap + költségtérítés

Maraton pályaszolgálat
B

kategóriás

versenyen

a

rendező

az

alábbi

létszámban

köteles

maraton

pályaszolgálatot biztosítani:
Szakaszbíró: min. 2 fő/szakasz
Akadálybíró: min. 2 fő/akadály
A pályaszolgálat tagjait az érvényes bírói listáról kell kijelölni. Költségviselő a rendező.
A pályaszolgálat tiszteletdíja: 8000 Ft/nap bruttó + költségtérítés
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Technikai kiküldött
„B” kategóriás versenyen a szakág delegál technikai kiküldöttet, akinek személyét a
rendezővel időben közli.
A technikai kiküldött költségét a verseny rendezője téríti meg:
A technikai kiküldött tiszteletdíja 20 000 Ft/nap + költségtérítés

Állatorvos, patkolókovács
„B” kategóriás versenyeken a rendezőségnek gondoskodni kell megfelelő állatorvosról
és patkoló kovácsról, akinek elérhetőségét a verseny tájékoztató anyagával együtt kell
átadni a versenyzőknek., esetleges igénybevétel esetén a felmerülő költségek a
versenyzőt illetik.

Mentő
Minden versenyen köteles a rendező a verseny teljes időtartama alatt, valamint előtte
és utána egy-egy órára mentőt biztosítani.

Lovak elhelyezése
A verseny rendezőinek biztosítani kell a lovak számára biztonságos, kulturált
elhelyezést lehetőleg boxban.
Biztosítani kell a vizet és a világítást, állategészségügyi és higiéniai előírásokat.

Versenyzők elhelyezése
A versenyrendező köteles a versenykiírás mellékleteként tájékoztatót küldeni a
szálláslehetőségekről. A szállás költsége a versenyzőt terheli.
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Eredményértékelés
„B” kategóriás versenyeken kötelező a számítógépes eredménykiértékelés, valamint az
elektromos időmérés, melynek költségét a rendező viseli.

Díjazás
A verseny rendezője, a tiszteletdíjak és a díjszalagok mellett, a versenyzők első
25% - nak pénzdíjat fizethet.

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.

6. Minősítések
Aki az országos bajnokság minősítő versenyein és a bajnokságon, megyei és regionális,
valamint a hivatalos nemzetközi versenyeken az összetett eredménye alapján fogatával:
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200 pontot szerez

I. osztályú sportoló

120 pontot szerez

II. osztályú sportoló

50 pontot szerez

III. osztályú sportoló

A versenyzőknek ajánlott biztosítást kötni.
A versenyek kiértékelése minden esetben a FEI érvényes szabályzata szerint történik
mind országos, mind regionális versenyeken.

A versenyzők minősítésének pontrendszere
Helyezések

1

2

Megyei

10 6

3 4 5 6 7 8 9 10
4 - - - - - - -

B kategóriás 20 12 8 4 2 1 - - - -

Dopping FEI Általános Szabályzat 2009. január 1. 23. kiadás 143.. szabálya
A versenyeken a doppingvizsgálat az FEI Általános Szabályzat 146.5. szabálya szerint
történhet.

Óvás FEI Általános Szabályzata 2009. 23. kiadás 163.. szabályának idevonatkozó
pontjai szerint.
Óvási díj:

30 000,-Ft

Amennyiben az óvásnak helyt adnak, az óvási díjat vissza kell téríteni; ha elutasítják, ez
a rendezőt illeti.
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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 (sárga lap) 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, a 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.

Reklámlehetőség
A FEI szabályzattól eltérően a reklámfelület nagysága a – jó ízlés határain belül – nincs
korlátozva.
Ezen intézkedés célja a szponzorok igényeinek maximális kielégítése. Ezen megengedő
szabály a hazai és a külföldi nemzetközi versenyekre nem vonatkozik.

Mindenkinek jó versenyzést kíván a
Magyar Lovas Szövetség Fogathajtó Szakbizottsága.
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