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CANCANCANCAN----A 1,2,4; CANPA 1,2,4; CANPA 1,2,4; CANPA 1,2,4; CANP----A 1,2,4; CANA 1,2,4; CANA 1,2,4; CANA 1,2,4; CAN----B 2B 2B 2B 2    
SZEZONNYITÓSZEZONNYITÓSZEZONNYITÓSZEZONNYITÓ FOGATHAJTÓ VERSENY FOGATHAJTÓ VERSENY FOGATHAJTÓ VERSENY FOGATHAJTÓ VERSENY    

KecskemétKecskemétKecskemétKecskemét----HetényegyházaHetényegyházaHetényegyházaHetényegyháza    
2012.április 122012.április 122012.április 122012.április 12----15.15.15.15.    

    
    
A verseny célja:A verseny célja:A verseny célja:A verseny célja:    
    

• Az évAz évAz évAz év e e e első versenyén a versenyzők és lovaik teljesítményének lső versenyén a versenyzők és lovaik teljesítményének lső versenyén a versenyzők és lovaik teljesítményének lső versenyén a versenyzők és lovaik teljesítményének 

felmérése, új lovak, új építésű fogatok kipróbálási, rutinszerzési felmérése, új lovak, új építésű fogatok kipróbálási, rutinszerzési felmérése, új lovak, új építésű fogatok kipróbálási, rutinszerzési felmérése, új lovak, új építésű fogatok kipróbálási, rutinszerzési 

lehetősége, versenykörülmények között.lehetősége, versenykörülmények között.lehetősége, versenykörülmények között.lehetősége, versenykörülmények között.    

• A versenyzők és lovaik versenyzési lehetőségeinek bővítése, a 

fogathajtó sport népszerűsítése. 

    
A verseny helye és ideje:A verseny helye és ideje:A verseny helye és ideje:A verseny helye és ideje:                    KecskemétKecskemétKecskemétKecskemét----Hetényegyháza Lovaspálya Hetényegyháza Lovaspálya Hetényegyháza Lovaspálya Hetényegyháza Lovaspálya     
                                                                                                                                                                                        2012. április 12 2012. április 12 2012. április 12 2012. április 12 ---- 15. 15. 15. 15.    
 
A verseny A verseny A verseny A verseny szervezőjeszervezőjeszervezőjeszervezője:        Hetényegyházi Hetényegyházi Hetényegyházi Hetényegyházi     
                                                                                                                                                                                        Kulturális és Hagyományőrző EgKulturális és Hagyományőrző EgKulturális és Hagyományőrző EgKulturális és Hagyományőrző Egyesületyesületyesületyesület    

       6044.Kecskemét-Hetényegyháza, 
       Kossuth L.u.83. 

                                              e-mail: hetenylovas@hetenylovas.hu  
   
Versenyigazgató:                  Versenyigazgató:                  Versenyigazgató:                  Versenyigazgató:                  Bárdos György 
           telefon: + 36 30 9378 9405 
    
Résztvevők:Résztvevők:Résztvevők:Résztvevők:                                        Hazai versenyzők 
 
Nevezési határidő:Nevezési határidő:Nevezési határidő:Nevezési határidő:                                    2012. március 26. 2012. március 26. 2012. március 26. 2012. március 26. (24.00 óra) 
 
    

Határidőn túli nevezést nincs módunk elfogadni!Határidőn túli nevezést nincs módunk elfogadni!Határidőn túli nevezést nincs módunk elfogadni!Határidőn túli nevezést nincs módunk elfogadni!    
    

 
 

Nevezés: Nevezés: Nevezés: Nevezés:                 Kizárólag internetes nevezés!Kizárólag internetes nevezés!Kizárólag internetes nevezés!Kizárólag internetes nevezés!    
www.fogatsport.huwww.fogatsport.huwww.fogatsport.huwww.fogatsport.hu    

                    http://nevezes.fogatsport.huhttp://nevezes.fogatsport.huhttp://nevezes.fogatsport.huhttp://nevezes.fogatsport.hu    
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A versenyek hivatalos személyeiA versenyek hivatalos személyeiA versenyek hivatalos személyeiA versenyek hivatalos személyei    
    
Versenybíróság elnöke:Versenybíróság elnöke:Versenybíróság elnöke:Versenybíróság elnöke:        Borka József            
                                                                                                                    

     tagok:     tagok:     tagok:     tagok:        Bocsi Csaba 
            Dr....Nagyalásonyi Gyula 

     István Péter    
Tóth Ferenc 
                                                            

Technikai kiküldött:Technikai kiküldött:Technikai kiküldött:Technikai kiküldött:        Muity Ferenc 
 
Pályaépítő:Pályaépítő:Pályaépítő:Pályaépítő:                ifj.Zámbó István 
    
Vezető versenyfelügyelő:Vezető versenyfelügyelő:Vezető versenyfelügyelő:Vezető versenyfelügyelő:        Némedi István 
                    
Fellebbviteli bizottság elnöke:Fellebbviteli bizottság elnöke:Fellebbviteli bizottság elnöke:Fellebbviteli bizottság elnöke:    Fülöp Sándor 
                                       tagok:                                       tagok:                                       tagok:                                       tagok:    Hatvani Gáborné 

Terenyi István 
         
Állatorvos: Állatorvos: Állatorvos: Állatorvos:                 Dr. Makkos Gábor    
                    telefon: + 36 20 978 7045    
Versenyiroda:Versenyiroda:Versenyiroda:Versenyiroda:            Makai Anita                
                    telefon: + 36 20 929 6082    

            e-mail: kishegylovasklub@t-email.hu 
IstállómesterIstállómesterIstállómesterIstállómester::::            Vörösmarty László 

telefon: + 36 70 771 4093 
Patkoló kovács:Patkoló kovács:Patkoló kovács:Patkoló kovács:            Farkas József 
                    telefon: + 36 30 205 2418 
 
    
Technikai feltételek:Technikai feltételek:Technikai feltételek:Technikai feltételek:    
    

Díjhajtó pálya:              100 m  x   40 m  füves        

Gyakorló, bemelegítő pálya:   100 m  x   40 m  füves 

Akadályhajtó pálya:    120 m  x   70 m  füves 

 
    
Nevezési díj:Nevezési díj:Nevezési díj:Nevezési díj:        4-es fogat  20.000,- Ft (bruttó)    póni:    11.000,- (bruttó)     
      2-es fogat 15.000,- Ft (bruttó)    póni:      8.000,- (bruttó)    
      1-es fogat   8.000,- Ft (bruttó)    póni:      5.000,- (bruttó)    
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Ló szállás díj:Ló szállás díj:Ló szállás díj:Ló szállás díj:    
        
Nemzetközi szabvány: 3 m x 3 m boksz 25000,- Ft / boksz (bruttó) 
   
Az első almozás: szalmával a bokszdíjban foglaltatik, további szalma 
(kisbálás) a helyszínen, napi áron vásárolható. 
    

� CANP-A 1,2,4; és CAN-B 2 kategória lovainak bokszokban történő 
elhelyezése nem kötelező.  

  
Lakókocsi, kamion részére áramszolgáltatási lehetőség: Lakókocsi, kamion részére áramszolgáltatási lehetőség: Lakókocsi, kamion részére áramszolgáltatási lehetőség: Lakókocsi, kamion részére áramszolgáltatási lehetőség:     
     

    6000,-Ft (bruttó) / / / /csatlakozási hely.  
 
A nevezési és ló szállás díjakat, vA nevezési és ló szállás díjakat, vA nevezési és ló szállás díjakat, vA nevezési és ló szállás díjakat, valamint az áramszolgáltatási igény díját aalamint az áramszolgáltatási igény díját aalamint az áramszolgáltatási igény díját aalamint az áramszolgáltatási igény díját a    

    
FÓKUSZ Takarékszövetkezet 51700124FÓKUSZ Takarékszövetkezet 51700124FÓKUSZ Takarékszövetkezet 51700124FÓKUSZ Takarékszövetkezet 51700124----11075686110756861107568611075686    

számú számlájára kérjük átutalni,számú számlájára kérjük átutalni,számú számlájára kérjük átutalni,számú számlájára kérjük átutalni,    
    

a nevezési határidő a nevezési határidő a nevezési határidő a nevezési határidő ----    2012.március 26.2012.március 26.2012.március 26.2012.március 26.    ----    napjáig!napjáig!napjáig!napjáig!    
    
    

    
AmennyibenAmennyibenAmennyibenAmennyiben a versenyző a nevezési határidő lezárása után,  a versenyző a nevezési határidő lezárása után,  a versenyző a nevezési határidő lezárása után,  a versenyző a nevezési határidő lezárása után, ---- vagy  vagy  vagy  vagy 
egyáltalán nem egyáltalán nem egyáltalán nem egyáltalán nem jelzi a versenytől való távolmaradását, úgy a bokszdíjat jelzi a versenytől való távolmaradását, úgy a bokszdíjat jelzi a versenytől való távolmaradását, úgy a bokszdíjat jelzi a versenytől való távolmaradását, úgy a bokszdíjat 
köteles a köteles a köteles a köteles a versenyversenyversenyversenyszervezőszervezőszervezőszervezőneknekneknek kifizetni. kifizetni. kifizetni. kifizetni.    
    
    
    
A versenyen való részvétel feltételei:A versenyen való részvétel feltételei:A versenyen való részvétel feltételei:A versenyen való részvétel feltételei:    
    

� A FEI érvényben lévő valamennyi vonatkozó paragrafusa. 

� A Magyar Lovas Szövetség Fogathajtó Szakbizottsága  

     Magyarország Fogathajtó Bajnokságának és „A” kategóriás         

versenyeinek Szabályzata 2012. 

� A Magyar Lovas Szövetség Fogathajtó Szakbizottsága  

     Magyarország Fogathajtó Bajnokságának és „B” kategóriás 

versenyeinek Szabályzata 2012. 
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Állategészségügyi fÁllategészségügyi fÁllategészségügyi fÁllategészségügyi feltételek:eltételek:eltételek:eltételek:    
    

� ló útlevél;  

� herpesz és lóinfluenza elleni védőoltás, szabály szerint; 

� 1 éven belül vizsgált és igazolt (negatív eredményű) fertőző 

kevésvérűség, takonykór. 

VersenyrendVersenyrendVersenyrendVersenyrend::::    
    
DíjhajtásDíjhajtásDíjhajtásDíjhajtás::::        ––––    100x40 m-es füves pálya:  
 

CANCANCANCAN----A:A:A:A:    egyes fogat  FEI 9.     sz. feladat 

                 kettes fogat  FEI 8.B. sz. feladat 

                      négyes fogat  FEI 8.A. sz. feladat 

    póni:póni:póni:póni:          egyes fogat          FEI 9.    sz. feladat 

                      kettes fogat  FEI 10.   sz. feladat 

                      négyes fogat  FEI 8 C.  sz. feladat  

 

    CANCANCANCAN----BBBB  kettes fogat  FEI 6.A   sz. feladat 

 

MaratonhajtásMaratonhajtásMaratonhajtásMaratonhajtás::::    ----    a FEI hajtószabályzata szerint 12 km-es útvonalon, 3 

szakaszban, az E szakaszon 7 akadállyal (CAN-B2 kategóriának 6 

akadállyal) nehezített. Alapvetően domborzati különbség nélküli, 

leginkább kötött, homokos talajon. 

  

  „A” szakasz 4000 m  15 km/óra  Póni/ 14 km/óra 

  „D” szakasz 1000 m   7 km/óra  Póni/   6 km/óra 

  „E” szakasz  8000 m 14 km/óra  Póni/  13 km/óra 

 

AkadályhajtásAkadályhajtásAkadályhajtásAkadályhajtás::::    ----    a FEI hajtószabályzata szerint 20 akadályból épített, kb. 

800 m-es pálya hajtása, egyszeri összevetéssel 100 m x 70 m-es pályán. 
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Versenyek értékelése:Versenyek értékelése:Versenyek értékelése:Versenyek értékelése: FEI hajtószabályzat szerint. 
 
A verseny A verseny A verseny A verseny díjazása:díjazása:díjazása:díjazása:    
    
A-B-C versenyszámok, kategóriánként: serleg +díjszalag, I-III. helyezett 
versenyzők részére, díjszalag IV-VI. helyezett versenyzők részére 
 
Összetett eredmény:  
kategóriánként: serleg + díjszalag: I-VI. helyezett versenyzők részére. 
 
A lovakat versenyszámonként a FEI szabályzatának megfelelően lehet A lovakat versenyszámonként a FEI szabályzatának megfelelően lehet A lovakat versenyszámonként a FEI szabályzatának megfelelően lehet A lovakat versenyszámonként a FEI szabályzatának megfelelően lehet 
cserélni.cserélni.cserélni.cserélni.    
    
Óvási díj:Óvási díj:Óvási díj:Óvási díj:     30.000,- Ft    

    
Balesetekért, tulajdoni károkért a Balesetekért, tulajdoni károkért a Balesetekért, tulajdoni károkért a Balesetekért, tulajdoni károkért a SSSSzervezőzervezőzervezőzervező Bizottság Bizottság Bizottság Bizottság    nem vállal nem vállal nem vállal nem vállal 

felelősséget!felelősséget!felelősséget!felelősséget!    
    
A verseny időrendje: A verseny időrendje: A verseny időrendje: A verseny időrendje:     
    
A.) változat:A.) változat:A.) változat:A.) változat:    
A beérkezett nevezési létszám függvényében: 40 fogat fölött:A beérkezett nevezési létszám függvényében: 40 fogat fölött:A beérkezett nevezési létszám függvényében: 40 fogat fölött:A beérkezett nevezési létszám függvényében: 40 fogat fölött:    
    
Április 11. (szerda)Április 11. (szerda)Április 11. (szerda)Április 11. (szerda)    
    

09.00 órától  fogatok beérkezése. lóútlevél ellenőrzés 
09.00–19.00 óráig startiroda, információs iroda 

    
Április 12. (csütörtök)Április 12. (csütörtök)Április 12. (csütörtök)Április 12. (csütörtök)    
    

09.00 órától állatorvosi ellenőrzés két csoportban  
(CANP-A 1,2,4; CAN-B 2, majd CAN-A 1,2,4.) 
 

Az állatorvosi ellenőrzés után technikai értekezlet. 
  

14.00 órától díjhajtás CANP-A 1,2,4; CAN-B 2 fogatok  
14.30 órától maratonpálya bemutató CAN-A 1,2,4 fogatok 
17.00 órától  maratonpálya bemutató CANP-A 1,2,4; CAN-B 2 

fogatok 
 
Április 13. (péntek)Április 13. (péntek)Április 13. (péntek)Április 13. (péntek)    
    

 08.00 órától díjhajtás  CAN-A 1,2,4 fogatok    
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B.) változat:B.) változat:B.) változat:B.) változat:    
A beérkezett nA beérkezett nA beérkezett nA beérkezett nevezési létszám függvényében: 40 fogatig:evezési létszám függvényében: 40 fogatig:evezési létszám függvényében: 40 fogatig:evezési létszám függvényében: 40 fogatig:    
 
    
Április 11 Április 11 Április 11 Április 11 ----12. (szerda 12. (szerda 12. (szerda 12. (szerda ----    csütörtök)csütörtök)csütörtök)csütörtök)    
    
          11111111----én szerdaén szerdaén szerdaén szerda   fogatok beérkezése. lóútlevél ellenőrzés 
 
 11.00–19.00 óráig startiroda, információs iroda 
                                                    

12121212----én csütörtökén csütörtökén csütörtökén csütörtök  fogatok beérkezése. lóútlevél ellenőrzés 
 
08.00-12.00 óráig  startiroda, információs iroda 

 14.00 órától  állatorvosi ellenőrzés két csoportban  
(CANP-A 1,2,4; CAN-B 2, majd CAN-A 1,2,4.) 

          17.00 órától  technikai értekezlet, maratonpálya bemutató 
    
Április 13. (péntek)Április 13. (péntek)Április 13. (péntek)Április 13. (péntek)    
    

08.00 órától  díjhajtás CANP-A 1,2,4; CAN-B 2 fogatok
  
          14.00  órától  díjhajtás CAN-A 1,2,4 fogatok    
 
    
Április 14. (szombat)Április 14. (szombat)Április 14. (szombat)Április 14. (szombat)    
    

08.00 órától  maratonhajtás  
CANP-A 1,2,4; CAN-B 2, CAN-A 1,2,4 fogatok

  
 19.00 órától  ünnepélyes eredményhirdetés A-ésB 
versenyszámokban, közös vacsora a versenyzők és meghívottak részére 
 
 
Április 15. (vasárnap)Április 15. (vasárnap)Április 15. (vasárnap)Április 15. (vasárnap)    
    
    08.00 – 09.00 óráig    állatorvosi ellenőrzés, pályabemutató 

09.00 órától       akadályhajtás CANP-A 1,2,4; CAN-B 2, CAN-A 
 
         ünnepélyes eredményhirdetés 
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Egyéb rendelkezések:Egyéb rendelkezések:Egyéb rendelkezések:Egyéb rendelkezések:    

� Az EMPE pónifogathajtó versenyzői, amennyiben lovaiknak nem 
bokszos elhelyezést kérnek, a ló elhelyezést ifj. Tormási Ferenccel 
(tel.: +26-20-977-1834), a nevezéssel egyidőben szíveskedjenek 
egyeztetni. 

� A CAN-B 2 versenyzők, saját szervezésükbensaját szervezésükbensaját szervezésükbensaját szervezésükben, helyi,- vagy 
környékbeli lovas embereknél is elhelyezhetik lovaikat, azonban 
ebben a Szervező Bizottságnak nincs módja segítséget nyújtani. 

 
� A versenyzők és segítőik részére a tábor területén a tisztálkodási 

lehetőség biztosított. 
 

� A versenyzők étkezése önköltséges. 
 
A versenyzői étterem nyitvatartási ideje: (csütörtöktőlA versenyzői étterem nyitvatartási ideje: (csütörtöktőlA versenyzői étterem nyitvatartási ideje: (csütörtöktőlA versenyzői étterem nyitvatartási ideje: (csütörtöktől----vasárnapig)vasárnapig)vasárnapig)vasárnapig)::::    
 

Reggeli idő       07-09 óráig 

Ebédidő    12-14 óráig   

Vacsora idő      17-21 óráig  

 
A A A A Szervező BizottságSzervező BizottságSzervező BizottságSzervező Bizottság tisztelettel meghívja tisztelettel meghívja tisztelettel meghívja tisztelettel meghívja a versenyzőket és  a versenyzőket és  a versenyzőket és  a versenyzőket és 
sesesesegédhajtóikat április gédhajtóikat április gédhajtóikat április gédhajtóikat április 14141414----én,én,én,én, szombaton, az ünnepélyes eredményhirdetést  szombaton, az ünnepélyes eredményhirdetést  szombaton, az ünnepélyes eredményhirdetést  szombaton, az ünnepélyes eredményhirdetést 
követő vacsorára.  követő vacsorára.  követő vacsorára.  követő vacsorára.      
 
A verseny színhelyén a versenyzők CSAK kerékpárral közlekedhetnek. 

A kiadott általános – és tűzvédelmi házirendet mindenki köteles betartani. 

 

Kecskemét-Hetényegyháza,2012. március 1. 

Mindenkinek jó és eredményes versenyzést kíván                                                                     Mindenkinek jó és eredményes versenyzést kíván                                                                     Mindenkinek jó és eredményes versenyzést kíván                                                                     Mindenkinek jó és eredményes versenyzést kíván                                                                     
a a a a Szervező BizottságSzervező BizottságSzervező BizottságSzervező Bizottság    nevében:nevében:nevében:nevében:    

    
    
    
    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ((((Bárdos GyörgyBárdos GyörgyBárdos GyörgyBárdos György))))    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                versenyigazgató 
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Szállásfoglalási lehetőségek:Szállásfoglalási lehetőségek:Szállásfoglalási lehetőségek:Szállásfoglalási lehetőségek:    
    
Hetényegyháza: Úrihegyi Sörház 2 x 2 ágyas komfortos apartman  
szállásdíj 4.000 Ft / fő / éj.    
e-mail: : : : palinkasj@deltanet.hu 

 
www.szallas.hu/Kecskemetwww.szallas.hu/Kecskemetwww.szallas.hu/Kecskemetwww.szallas.hu/Kecskemet----SzallashelyekSzallashelyekSzallashelyekSzallashelyek    
www.booking.comwww.booking.comwww.booking.comwww.booking.com    
 
 


