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Versenykiírás
Általános tudnivalók:
Verseny időpontja: 2015. augusztus 15. (szombat)
Verseny helyszíne, megközelíthetősége: Kunhegyes 

Vásártér – Kunhegyes Kunmadarasi út
Verseny Fővédnöke: Szabó András polgármester
Rendező: Kunhegyes Város Önkormányzata 5340 

Kunhegyes Szabadság tér 1.
Versenyigazgató: Emődi Imre Tel.: 30/985-6713
Versenybíróság elnöke: Papp János
Versenybíróság tagja: Zelei Zsófia 
Pályaépítő: Zelei Zsófia
Versenyiroda: Németi Judit
Patkolókovács:  Kele Gábor
Versenypálya mérete: 100 x 40 m / gyep /
Melegítőpálya mérete: 80 x 40 m / gyep /

A verseny időrendje:
7:00-8:00 Nevezés, regisztráció
8:00-9:30 Pályabejárás
9:30 Megnyitó
10:00-12:00 Akadályhajtás 1. forduló
12:00-13:00 Ebéd
13:30-16:00 Akadályhajtás 2. forduló
16:30 Eredményhirdetés

A versenyen való részvétel feltételei:
Versenyzők:

CAN-C kategóriában a Magyar Lovassport Szövetségnél 
regisztrált, licensz díjjal rendelkező versenyző versenyezhet, 
aki rajtengedély vizsgát tett a Magyar Lovas Szövetség 
Fogathajtó Szakbizottsága által akkreditált vizsgabizottság 
előtt. Sportorvosi igazolás a hajtó részére kötelező.

A rajtengedéllyel nem rendelkező versenyzők SZLV 
kategóriában indulhatnak.

A versenyző öltözéke, mindenkor az alkalomhoz illően 
e le gá ns ,  á po l t ,  a  ve r se nye n ,  a  pá l yabe m uta t ón , 
eredményhirdetéskor 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 ló útlevéllel, 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: kétfordulós akadályhajtás egyszeri 
összevetéssel kettes fogatok részére.

Akadályszélesség hátsókerék nyomtáv +  cm, iram  20
230m/perc

SZLV kategóriában: kétfordulós akadályhajtás egyszeri 
összevetéssel akadályhajtás póni, egyes fogatok és kettes 
fogatok részére

Akadályszélesség hátsókerék nyomtáv +  cm, iram  30
220m/perc

A versenyen az időmérés fotocellával történik.
A kiírásban nem említett kérdésekben az FEI szabályzata az 

irányadó!
CAN-C kategóriában a versenynap nevezői létszámának 

függvényében a helyszínen pontgyűjtő versenyszám is kerülhet 
kiírásra külön nevezési díj ellenében.
Nevezés:

Interneten, a  weboldalon keresztül www.fogatsport.hu
2015. augusztus 14-ig 3000 Ft.

Helyszínen, a verseny napján 08.30-ig 4000 Ft.
Startlista: a nevezések fordított sorrendje.
Díjazás: 1-3 helyezett: serleg,

1-6 helyezett díjszalag
Étkezés:

Ingyenes reggeli és ebéd fogatonként 3 fő részére.
Egyéb információk:

A versenyen az időmérés fotocellával történik. A versenyen 
a rendezőség egészségügyi ellátást biztosít. A kiírásban nem 
említett kérdésekben F.E.I. Szabályzata az irányadó.

A versenyen óvást 5000 Ft ellenében lehet benyújtani, 
írásban a versenyigazgató felé.

A versenyen a versenyzők saját felelősségükre vesznek 
részt, a versenyen bekövetkezett balesetekért a rendezőség 
felelősséget nem vállal.

Információ:
Emődi Imre versenyigazgató Tel.: 30/985/6713
Minden kedves versenyzőt és érdeklődőt szeretettel hív 

és vár a Verseny Rendezősége képviseletében:

Szabó András Emődi Imre
polgármester versenyigazgató

Meghívó
Kunhegyes Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt

a CAN-C kategóriás és szabadidős fogathajtó versenyre


