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A ló érdeke
A Magyar Lovas Szövetség a Nemzetközi Lovas Szövetség (FEI) irányelveinek megfelelően
minden lovassportban tevékenykedő személytől megköveteli, hogy ragaszkodjon a FEI által
kiadott Viselkedési Kódexhez, és ismerje el, ill. fogadja el, hogy a ló jóléte elsőrendű, és
sohasem szabad alárendelni különböző kereskedelmi és versenyzési befolyásoknak.
A versenyeken használatos lovak előkészítésének és edzésének minden állomásán minden
más követelménnyel szemben a ló érdeke élvez elsőbbséget. Ez vonatkozik úgy a tartásra,
mint az edzési módszerekre, a patkolásra, a szerszámozásra, és a szállításra.
A ló és a versenyző megfelelő erőnléte és jó egészségi állapota szükséges ahhoz, hogy a
versenyben részt vehessenek. A helytelen segítségadás, ill. a ló gyógyszeres kezelése,
valamint a rajta elvégzett sebészeti beavatkozások mind kapcsolatban állnak ezzel (utóbbiak
veszélyeztethetik a ló biztonságát, érdekét és a kancák vemhességét).
A versenyek a ló jólétét hátrányosan nem befolyásolhatják. Ez alatt értendő a
versenyhelyszínekre, a talajra, az időjárási viszonyokra, az istállózásra, a versenyhelyszín
biztonságára és a verseny utáni szállításkor a ló erőnléti állapotára való alapos odafigyelés.
Minden erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, hogy a ló megfelelő gondoskodást
kapjon a versenyszámok teljesítése után, és hogy a lóval emberségesen bánjanak
versenykarrierjének befejeztével. Ez egyaránt vonatkozik az állatorvosi kezelésre, a versenyen
szerzett sérülésre, az eutanáziára, és a ló nyugdíjazására.
A Magyar Lovas Szövetség együtt a FEI-vel minden sportban tevékenykedő személyt
ösztökél arra, hogy szakterületén megszerezze a legmagasabb képesítést.
A Fogathajtó Szakbizottság törekvése minden fogatsportban résztvevő sportoló részére
versenyzési lehetőséget biztosítani, ennek érdekében kialakítja az alábbi szinteket.
A szakbizottság célja, hogy a különböző képességű lovak és versenyzők szabadon
versenyezhessenek a felkészültségüknek megfelelő szinten és a szintek között szabad
átjárhatóságot biztosítson.





élsport: hagyományos háromnapos versenyek a FEI szabályai szerint
utánpótlás sport: kétnapos versenyek könnyített feladatokkal
tömegsport (amatőr sport): egynapos versenyek
ifjúsági sport: a gyermekek-junior és fiatal hajtók sportolási lehetősége a FEI szabály
szerint
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Az élsport feladata: (A* és A** kategória)
 A csúcs lovak és csúcs versenyzők felkészültségi szintjének mérése egyenlő feltételek
között
 Hazai versenyzők felkészítése a nemzetközi versenyekre
 A példaképek állítása
 A sportban való részvétel ösztönzése
 Csúcsversenyek rendezése nem csak a sportban érdekeltek számára
 Média érdeklődésének felkeltése
 Támogatók sportba vonzása
 Piacot biztosítanak a sportban résztvevő gyártók részére
 Lótenyésztés számára sportkipróbálás biztosítása
Az utánpótlás sport feladata: (B* és B** kategória)







A sport fenntartható fejlődésének biztosítása
Fiatal versenyzők sportolási lehetősége
Fiatal lovak sportban való kipróbálásának biztosítása
A sport megismertetésének lehetősége kisebb költséggel
Piacot biztosítanak a sportban résztvevő gyártók részére
Lótenyésztés számára sportkipróbálás biztosítása

A tömegsport feladata: (C kategória, amatőr sport)





A fogatsport széleskörű népszerűsítése
Az amatőrök versenyszerű sportolási feltételeinek megteremtése
Ezen amatőrök képezik a csúcsversenyek látogató közönségét
Piacot biztosítanak a sportban résztvevő gyártók részére
o Szerszámkészítők
o Kocsigyártók
o Lótenyésztők
o Istálló felszerelés gyártók
o Takarmánytermelők

Az ifjúsági sport feladata: (gyermek, junior és fiatal hajtó kategória)



 A gyermekek szervezett sportolásának biztosítása
 A versenyszellem motiválásával a sporthoz való kötődés kialakítása
 A gyermekek lóhoz kötődésének kialakítása
 A sport lelkes rajongótáborának bővítése
Az egész család bevonása a sportba
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1. Egyéni bajnokság
1.1. Egyéni bajnokság (A kategória)
2016. évben a „Magyar Bajnoki” cím kizárólag az “ A” kategóriában nyerhető el a
döntő versenyen. A döntő helyszínét a szakág jelöli ki. A döntőre kvalifikálódni kell az
alábbiaknak megfelelően.
A „MAGYARORSZÁG FOGATHAJTÓ BAJNOKA” címért indulhatnak a döntőn azok a
versenyzők, akik a kvalifikáló versenyeken a legtöbb pontot gyűjtötték az 1.5. pontnak
megfelelően: négyesfogatban az első 15, kettesfogatban az első 20, egyesfogatban az első 10
hajtó. Magyar Bajnoki Cím minimum 4 versenyző indulása esetén hirdethető.
A 2016. évi versenyszezonban a szakág által kijelölt és a versenynaptárban közzétett „A”
kategóriás kvalifikáló versenyeken minősítő pontok szerezhetők, az 1.5. táblázat szerint.
A magyar bajnokság rendezési jogát elnyert szervezet, társaság köteles minimális pénzdíjat
kiírni négyes, kettes és egyesfogat kategóriában:
négyesfogat: I hely 200.000, Ft.

kettesfogat: I. hely 150.000, Ft.

II. hely 150.000, Ft.

II. hely 100.000, Ft.

III. hely 100.000, Ft.

III. hely 50.000, Ft.

egyesfogat: I. hely 100.000, Ft.
II. hely 50.000, Ft.
III. hely 25.000, Ft.
1.2. Egyéni bajnokság (B kategória)
2016. évben az Utánpótlás Bajnokságban azok az egyes és kettesfogat versenyzők
jogosultak indulni, akik díjhajtásból is tettek rajtengedély vizsgát. A 2016. évi versenyszezonban a szakág által kijelölt és a versenynaptárban közzétett “B” kategóriás kvalifikáló
versenyeken minősítő pontok szerezhetők, az 1.5. táblázat szerint.
Magyar Bajnoki Cím 4 versenyző indulása esetén hirdethető.
A „MAGYARORSZÁG UTÁNPÓTLÁS FOGATHAJTÓ BAJNOKA” címért - a döntő
versenyen - a kvalifikáló versenyeken a legtöbb pontot gyűjtött versenyző nyerhet indulási
jogot: négyesfogatban az első 15, kettesfogatban az első 20, egyesfogatban az első 10 hajtó.
A döntő helyszínét a Fogathajtó Szakbizottság jelöli ki. Az utánpótlás bajnokság első három
helyezettje
jogot
nyer
az
„A”
kategóriában
versenyezni.
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1.3. Egyéni bajnokság (C kategória)
2016. évben az Amatőr Ló Egyes és Kettesfogathajtó,valamint Póni kettesfogat
Bajnokságban azok a versenyzők jogosultak indulni, akik rendelkeznek rajtengedély
vizsgával, a 2016. évi versenyszezonban a megyék által kijelölt, a szakbizottság által
jóváhagyott és a versenynaptárban közzétett “C” kategóriás kvalifikáló versenyeken
minősítő pontot szereztek, az 1.5. táblázat szerint.
A „MAGYARORSZÁG AMATŐR EGYESFOGATHAJTÓ ILLETVE KETTESFOGATHAJTÓ BAJNOKA” valamint a „MAGYARORSZÁG AMATŐR PÓNI KETTESFOGATHAJTÓ BAJNOKA” címért - a döntő versenyen - a kvalifikáló versenyeken
megyénként a legfeljebb három legtöbb pontot gyűjtött versenyző nyer indulási jogot. A döntő
helyszínét a Fogathajtó Szakbizottság jelöli ki.
1.4. Egyéni bajnokság (Ifjúsági kategória)
2016. évben az Ifjúsági Bajnokságban azok a versenyzők jogosultak indulni, akik rendelkeznek rajtengedély vizsgával. A 2016. évi versenyszezonban a szakág által kijelölt és a versenynaptárban közzétett kvalifikáló versenyeken minősítő pontot szereztek, az 1.5. táblázat
szerint.
 MAGYARORSZÁG GYERMEK PÓNIFOGATHAJTÓ BAJNOKA,
 MAGYARORSZÁG JUNIOR PÓNIFOGATHAJTÓ BAJNOKA,
 MAGYARORSZÁG FIATAL PÓNIFOGATHAJTÓ BAJNOKA,
címért a kvalifikáló versenyeken a 15 legtöbb pontot gyűjtött versenyző nyerhet indulási jogot.
Kvalifikáló pontot minden kategóriában csak minimum egy induló esetén adható.
1.5. A bajnokságok ponttáblázata
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A 27. helyezéstől minden versenyző, aki minden versenyszámot kizárás nélkül teljesített 1
pontot kap. A kizártak, visszaléptek, feladták 0 pontot kapnak és e versenyzők az indulói
létszámba nem számíthatóak be.
Amennyiben a nevezett fogathajtó a versenyre nem érkezik meg és a rendezőnek távolmaradását
nem jelzi úgy a nevezési díjat meg kell fizetnie. A díjfizetés elmaradása esetén a versenyzőt
nevezési tiltólistára kell tenni a díjfizetés megtérítéséig.
A kvalifikáló versenyek közül a max. négy legjobb eredmény számit.
A „C” kategóriában a versenyző kizárólag abban a megyében gyűjthet pontot, amelyik megye cégbíróságánál be van jegyezve a sportegyesülete. Bajnoki pontgyűjtő verseny esetén csak
az adott megye versenyzői létszáma után adható minősítő pont, más megyéből érkező versenyző
a minősítő pont számításánál nem számítható be. A többi kategória az ország egész területén
gyűjti a pontokat.
A kijelölt versenyeken csak akkor adhatók kvalifikáló pontok, ha a versenyzők létszáma:
Négyesfogat:

1

Póni négyesfogat:

1

Kettesfogat (A,B):

6

Póni kettesfogat:

1

Kettesfogat (C):

3

Egyesfogat (C)

3

Póni kettesfogat ( C ) 3

Póni egyesfogat:

1

Egyesfogat:

Junior egyesfogat:

1

1

Pontegyenlőség esetén a több jobb helyezés, további pontegyenlőség esetén az első jobb
eredmény számít.
Adott versenyen, pontegyenlőség esetén a hatályos FEI szabály szerint kell eljárni.
Amennyiben a kvalifikáló verseny egyben nemzetközi verseny is, ez esetben a külföldi
versenyző helyezése nem számít.

2. Csapatbajnokság
A Fogathajtó Szakbizottság minden kategóriában kiírja a csapatbajnokságot.
“ A” kategória: „Magyarország Fogathajtó Csapatbajnoka”
“B” kategória: „Magyarország Utánpótlás Fogathajtó Csapatbajnoka”
“ C” kategória: „Magyarország Amatőr Fogathajtó Csapatbajnoka”
Ifjúsági kategória: „Magyarország Ifjúsági Fogathajtó Csapatbajnoka”
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Minden kategóriában (A, B, C és Ifi) egységesen csapatot a Megyék, Klubok, Régiók állíthatnak
a bajnokságra minősült 2 vagy 3 versenyzőből. A csapatot a Magyar Lovas Szövetség kvalifikációs táblázata eredménye alapján kell összeállítani a pontrendszernek megfelelően. Amennyiben
kvalifikálódott versenyzőkből nem alakítható csapat, egy minősítő pontot szerzett, de nem kvalifikálódott versenyzővel kiegészíthető.
Csapatverseny csak abban a kategóriában írható ki, ahol legalább 3 csapat indul.
A csapat kijelölését a csapatvezető az adott kategória bajnokságának helyszínén, a technikai értekezleten teheti meg.
A csapatverseny értékelése a hatályos FEI Fogathajtó Szabályzat alapján történik.
Ifjúsági kategóriában a csapat legalább egy gyerek-, egy junior- és egy fiatal hajtó kategóriájú versenyzőből áll.

3. Magyar Derby
A Magyar Bajnokság mellett kiemelt fontosságú verseny. A versenyben kizárólag A kategóriás versenyzők vehetnek részt. Rangjához méltóan a Derby győztes cím csak akkor adható, ha
a versenyzők minimális létszáma kategóriánként a következő:
Négyesfogat:

6

Póni egyesfogat:

3

Kettesfogat:

12

Póni kettesfogat:

3

Egyesfogat:

6

Póni négyesfogat:

3

A Magyar Derby helyszínét a Fogathajtó Szakbizottság jelöli ki.

4. Megyei Bajnokságok
A versenyzők teljesítményének egyenlő feltételek közötti összehasonlításának elve miatt az országos “C” kategóriás bajnokságba és a pontrendszerbe, kizárólag a kétfordulós akadályhajtás a
hibátlanok összevetésével számít bele. Kizárólag azok a versenyzők jogosultak indulni, akik az
országos táblázatban megyék szerinti bontásban szerepelnek e szabály szerint szervezett
versenyeken. Azonban a megyei szövetségek a “ C” kategóriás bajnokságon kívül önálló
bajnokságot írhatnak ki kizárólag licenceel rendelkező versenyzők részére, saját hatáskörben
dönthetik el, hogy akadályhajtás egyszeri összevetéssel vagy kétfordulós akadályhajtás
összevetéssel, vagy nyerőkörrel, ill. hibapont büntetéses (hibaidős) akadályhajtás
versenyszám alapján hir- det megyei bajnokot. Amennyiben egy megye nem rendelkezik
elegendő versenyzővel, vagy versenyhelyszínnel, csatlakozhat egy másik megyéhez és
regionális bajnokságot írhat ki, azonban megtarthatja a jogot a “C” kategóriás bajnokságba
önállóan versenyzőt delegálni.
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5. Versenyrendezés feltételei
Kizárólag A* és B** versenyek rendezhetők egy időben.
A Fogathajtó Szakbizottság támogatja a B* és C kategóriás, illetve Ifjúsági versenyek egy
időben rendezését a régi versenyhelyszínek újraélesztése és új versenyhelyszínek kialakulásának megkönnyítése érdekében.
Az ilyen vegyes versenyeket az alábbiaknak megfelelően ajánlott rendezni:
 Szombat reggel díjhajtás 80x40m vagy 100x40m díjhajtó négyszögben ( hatályos
FEI szabályzat 1-2. melléklet szerint)
 Szombat délután akadályhajtás (a rendező összevetést rendezhet)
 Vasárnap maraton.
Szombat délután a C kategóriás versenyzők részére a B kategória végeztével ugyanazon a pályán kétfordulós akadályhajtást lehet rendezni a hibátlanok részére összevetéssel.
Minden versenyző a saját bajnokságában szerezhet pontot, ám azon C kategóriás versenyzők, akik díjhajtást is hajtottak a helyezésükért kapott pontok másfélszeresét kapják.
A vasárnapi maratonhajtáson indulhatnak azok a C kategóriás versenyzők, akik a szombati
díjhajtást teljesítették.
A “C” kategóriás egyesfogatok esetében engedélyezett a 150 cm nyomtávú kocsik használata
is.
Szabadidős versenyzők a maratonhajtásban nem indulhatnak.
A versenybíróság elnöke fegyelmi felelősséggel tartozik ennek betartásáért, a tevékenységtől eltiltható.
Nem kötelező külön állatorvosi kontrollt rendezni az A* és a B*, ill. B** versenyeken.
A versenyekre kötelező az előzetes Internetes nevezés minden kategóriában.
A díjhajtás és a C kategóriás akadályhajtás indulási sorrendjét a nevezési lista fordított
sorrendjében kell elkészíteni, amely az Internetről letölthető.
A versenyrendező köteles a versenyek versenykiírását a Fogathajtó Szakbizottsággal 30
nappal a verseny előtt jóváhagyatni, ennek megtörténte után az interneten közzétenni a
versenyt megelőzően legalább 21 nappal. Amennyiben a versenykiírás jóváhagyása nem
történik meg, és a verseny ennek ellenére megrendezésre kerül, a verseny rendezője ezért fegyelmi felelősséggel tartozik.Verseny bejelentési díj:
A kategória
B kategória
C kategória
Szabadidős verseny
2016. február 8.
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(a díjak teljes egészében a megyék számlájára visszakerülnek)
Ha több kategóriában is rendeznek versenyt, akkor csak egy a legmagasabb kategória verseny
bejelentési díját kell a Magyar Lovas Szövetség számlájára befizetni.
Ha a versenyző a nevezés után késedelmesen vagy egyáltalán nem jelzi a versenytől való távolmaradását, úgy a nevezési díjat és boxdíjat (amennyiben rendelt) köteles a versenyrendezőnek megfizetni. A verseny rendezője a Fogathajtó Szakágnak eljuttatja a tartozásukat meg
nem fizetett versenyzők adatait, melyet a Szakág hivatalos honlapján közzétesz.
Tartozással rendelkező versenyzők versenyeken nem indulhatnak.
Meghívásos “C” kategóriás versenyek. Nem lehet pontszerző országos minősítő rendezvény.
A versenyiroda a versenykiírásban köteles felsorolni a meghívottak névsorát.
A rendező meghatározhatja, hogy maximálisan mennyi fogatot kíván fogadni de ez nem lehet
30 fogatnál kevesebb. A nevezés nyitott, a fogathajtó szakág hivatalos oldalán történhet és
csak a nevezési sorrend betartásával.
A nevezési határidő lejárta utáni nevezés esetén a versenyző köteles a mindenkori nevezési díj
kétszeresét fizetni.
A rendező feladata a verseny minél magasabb szinten való lebonyolítása, azt egyéb rendezvénynek, szórakoztató műsornak alárendelni nem lehet.
A versenyzőket felvonulásra kényszeríteni tilos.
A fokozott balesetveszély miatt célszerű a versenyt biztosítani.
Amennyiben a versenyző a versenyszámok eredményhirdetésén engedély nélkül távol marad, a
díjra nem jogosult, eredményét törlik és a versenyből kizárásra kerül.

5. Versenyzők
Minden versenyző szabadon dönthet arról, hogy melyik kategóriában kíván indulni, de azon
versenyzők, akik még nem indultak a választott kategóriában, az illetékes szövetségi
kapitánytól kell engedélyt kérniük, aki felméri a versenyző felkészültségi szintjét és kiadja a
versenyzési engedélyt. „A”, „B” és „C” kategóriában azok a versenyzők indulhatnak,
akiknek van rajtengedély vizsgájuk.
A versenyzőknek minden év február 28-ig licence-t kell váltani. Az „A” kategóriában
indulási joggal rendelkező versenyző indulhat „A”, „B” vagy „C” kategóriás versenyen.
Minden versenyző abban a kategóriában indulhat egyéni és csapat Magyar Bajnoki címért,
amely kategóriában licencel rendelkezik.
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Amennyiben „A”-s licencet vált, a versenyző jogosult minden kategóriában indulni és ott a
nyereményt felvenni.
A versenyző köteles az esedékes versenyekre a megadott határidőig nevezését interneten, a
nevezett lovak adatainak feltüntetésével benyújtani, kivéve a C kategóriás versenyzők.
Minden kategóriában a versenyzőknek és segédhajtóiknak rendelkeznie kell érvényes sportorvosi igazolással.
Egy versenyző egy versenyen a FEI szabálynak megfelelően legfeljebb kétszer indulhat
különböző lovakkal. A versenyző köteles előre megjelölni, hogy melyik fogattal kíván a
bajnokságban indulni. A versenyiroda a startlistát úgy köteles elkészíteni, minden versenyszámban a versenyző a bajnoki fogattal indul először, a második fogat csak később indulhat.

Licencdíj 2016. évben, amely tartalmazza a balesetbiztosítás díját:
„A” kategóriás versenyző:

20 000 Ft

„B” kategóriás versenyző:

15 000 Ft

„C” kategóriás, póni, ill. ifi versenyző:

8 000 Ft

6.1. Élsportolók (A kategória)
A Magyar Fogathajtó Bajnokság élsportolója az a versenyző, aki a megelőző években az „A”
kategóriában indult, vagy a megelőző évben az Utánpótlás Bajnokságban az első három
helyen végzett, továbbá megfizette az éves licence díjat. Az illetékes kategória szövetségi kapitánya engedélyezheti az utánpótlás versenyző számára ebben a kategóriában való indulását,
amennyiben legalább egy évet az Utánpótlás Bajnokságban versenyzett, teljesített legalább 4
alkalommal B** versenyt átlagosan 70 hibapont alatti díjhajtással.
Póni „A” kategóriában az a versenyző indulhat, aki a bajnokság évében betöltötte 14. életévét.
Amennyiben az”A” kategóriás verseny
- legyen az akár magyar fogathajtó bajnokság kvalifikáló versenye
- egyben nemzetközi verseny is,
akkor a versenyző, ill. a lovak részvételének feltételei a FEI fogathajtó szabályzata szerint történik. FEI lóútlevél kötelező.
6.2. Utánpótlás sportolók (B kategória)
A Magyar Fogathajtó Bajnokság utánpótlás sportolója az a versenyző, aki betöltötte 16.
életévét, rendelkezik rajtengedély vizsgával, megfizette az éves licenc díjat, Az utánpótlás
versenyző köteles a licenc díj megfizetésekor megnevezni edzőjét a MLSZ által regisztrált edzők közül.
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B kategóriás versenyen élsportolók is rajthoz állhatnak, a nyereményre jogosultak, de az
utánpótlás bajnokság pontszámításába helyezésük nem számít bele. Az utánpótlás döntőn
élsportolók nem állhatnak rajthoz.
6.3. Amatőr sportolók (C kategória)
A Magyar Fogathajtó Bajnokság amatőr sportolója az a versenyző, aki rendelkezik rajtengedély vizsgával, betöltötte 14. életévét, megfizette a licenc díjat. A 18. életévét be nem töltött versenyző segédhajtója 18. életévét betöltött rajtengedély vizsgával rendelkező személy lehet, valamint a versenyző hivatalos edzői akit az MLSZ edzői listájáról választhat.
6.4. Ifjúsági sportolók (Junior kategória)
A Magyar Fogathajtó Bajnokság ifjúsági sportolója az a 12-21 év közötti versenyző, aki
rendelkezik rajtengedély vizsgával, megfizette a licenc díjat és az illetékes szövetségi
kapitány hozzájárult a versenyzéséhez.
Ifjúsági Kategóriák:
Kategória

Hajtó korosztályok

1. Fiatal hajtó kategóriák:
Ló négyesfogat
Ló kettesfogat
Ló egyesfogat
Póni egyes-, kettes- és négyesfogat

18-21 év
16–21 év
16–21 év
16–21 év

2. Junior kategóriák:
Ló kettesfogat
Ló egyesfogat
Póni egyes-, kettes- és négyesfogat

16-18év
14–18év
14–18év

3. Gyerek kategória:
Póni egyesfogat

12-14év

Életkor:
Az életkor annak a naptári évnek a kezdetétől számít, amelyben a hajtó, illetve a segédhajtó
betölti a követelményként megfogalmazott minimális életkort.
Segédhajtók:
Az összes kategóriára vonatkozó szabály:
A 18 év alatti hajtók csak 18 éves vagy annál idősebb segédhajtókkal versenyezhetnek.
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A 18 éves vagy annál idősebb hajtók 14 éves vagy annál idősebb segédhajtókkal versenyezhetnek.
A “C” kategóriás Magyar Bajnokság Döntőjén versenyben résztvevő fogathajtó,
segédhajtóként nem vehet részt.
Gyerek kategóriára vonatkozó szabály:
A segédhajtó legalább 18 éves legyen és elegendő fogathajtó tudással rendelkezzen.

6. Lovak
Nem versenyezhet vemhes, illetve 6 hónapnál fiatalabb csikóval rendelkező kanca.
A lovaknak rendelkezniük kell érvényes hazai, vagy nemzetközi lóútlevéllel, melynek állategészségügyi bejegyzései naprakészek.
A lovaknak rendelkezniük kell: fél évnél nem régebbi lóinfluenza elleni védőoltással, egy évnél nem régebbi, negatív vérvizsgálati eredménnyel a fertőző kevésvérűség tekintetében és
max. 3 éves, negatív vérvizsgálati eredménnyel a takonykórt illetően.
Ugyanazon lovakkal egy nap, kettő versenyszámban, max. 4 alkalommal állhatnak starthoz,
melybe az összevetés pályája nem számít bele. Amennyiben egy napon kerül megrendezésre
„C” és SZLV kategória úgy mindkét versenyszám startjait össze kell vonni és így sem állhat
rajthoz ugyan azon ló 4 alkalomnál többször.
Egy fogattal egy kategóriában csak egy hajtó indulhat.
A Magyar Lovas Szövetségnél startengedéllyel rendelkező lovak versenyezhetnek, az amatőr
sportolók kivételével, akiknek nem kell lovaikat regisztráltatni.
A lovakat nem kötelező központi istállóban elhelyezni. A versenyzők lovaikat saját mobil
boxokban, vagy állásokban is tarthatják a lószállító járműveik mellett, vagy a versenyterületen
kívüli istállókban. A lovak számára biztosítani kell a lovak jóllétére vonatkozó előírásokat,
amelyeket a technikai kiküldött ellenőriz az állatorvossal együtt. A technikai kiküldött
javaslatára az alapzsűri elnöke felszólíthatja a versenyzőt a ló központi, vagy más istállóban
való elhelyezésére, ill. a versenyből kizárhatja és felszólíthatja a versenyhelyszín elhagyására. A
helyszín elhagyását megtagadó versenyzőt az illetékes hatósági állatorvos intézkedése is
sújthatja.

7.1. Élsportolók lovai (A kategória)
A lovaknak rendelkezniük kell érvényes hazai, vagy nemzetközi ló útlevéllel.
Nemzeti bajnokságon és „A” kategóriás versenyen 5. életévüket betöltött lovak versenyezhetnek. CAIO versenyen Európa- és világbajnokságon a lovak életkora legalább 6 év.
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7.2. Utánpótlás sortolók lovai (B kategória)
B* kategóriában: Kettesfogatban a díjhajtás, és az akadályhajtás versenyszámban a verseny
évében negyedik életévüket, míg a maraton versenyszámban, a verseny évében ötödik
életévüket betöltött lovak versenyezhetnek.
B** kategóriában: A versenyen csak a verseny évében ötödik életévét betöltött ló indulhat.
7.3. Amatőr sportolók lovai (C kategória)
A verseny évében negyedik életévüket betöltött lovak versenyezhetnek.
7.4. Ifjúsági sortolók lovai.
A követelmények azonosak a felnőtt kategóriák lovainak követelményeivel.
7.4.1.Lovak: azonos a 7. és a 7.1. pontokban foglaltakkal.
7.4.2.Pónik:
A fogathajtásban versenyző pónik nem haladhatják meg a148 cm-es (patkó nélkül), illetve
a 149 cm-es (patkóval) marmagasságot. Ezen marmagasság fölött lovaknak minősülnek.
A kettes- és a négyesfogatban versenyző pónik minimális marmagassága 108 cm (patkó
nélkül), illetve 109 cm (patkóval).
Az egyesfogatban versenyző póni minimális marmagassága 120 cm (patkó nélkül), illetve
121 cm (patkóval).

7. Felszerelés
A sportág hagyományainak tisztelete kötelez bennünket, ezért a versenyző öltözéke az
időjárásnak megfelelően, alkalomhoz illően elegáns, ápolt a versenyen, a pályabemutatón,
eredményhirdetéskor egyaránt.
A díjhajtás és az akadályhajtás során a hajtó részére minden esetben kötelező a zakó, kalap,
nyakkendő, kesztyű, takaró, ostor, amennyiben a hajtó valamely hivatásos testület tagja úgy a
számukra előírt egyenruhát is hordhatja. Segédhajtóknak a hajtó öltözetével harmonizáló
öltözet, kesztyű, kalap, zakó, nyakkendő minden esetben kötelező, kivétel ha a
versenybíróság elnöke ettől eltérően nem dönt. A népviseletnek (Bocskai-, csikósruha, stb.)
megfelelő öltözködés elfogadásáról az alapzsűri dönt, amelyet a hajtó a technikai értekezleten
egyeztet.
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A kocsi az érvényes FEI szabályzatnak megfelelő felszereltségű és nyomtávú legyen.
A maraton versenyszámban a hajtó és segédhajtó egységes kevésbé formális sportos öltözetben versenyezhet, azonban a rövidnadrág nem megengedett.
8.1. Élsportolók (A kategória)
A hajtó és segédhajtó részére a maraton versenyszámban, fejvédő és gerincvédő viselése
kötelező.
8.2. Utánpótlás sportolók (B kategória)
A hajtó és segédhajtó részére a maraton versenyszámban, fejvédő és gerincvédő viselése
kötelező.
8.3. Amatőr sportolók (C kategória)
A maraton versenyben is induló versenyzők részére a fejvédő mellett a hajtó és
segédhajtó részére a gerincvédő is kötelező.
8.4. Ifjúsági sportolók

8.4.1. A gyerek és a junior kategóriájú hajtók öltözete
A gyerekek és a junior korosztályú hajtók hajtás közben minden alkalommal biztonságosan rögzíthető védősisakot és gerincvédőt kötelesek viselni. Az állatorvosi szemlén
való felvezetés során ajánlott a biztonságosan rögzíthető védősisak viselete.
Az egész verseny ideje alatt a fejvédő mellett a hajtó és segédhajtó részére a gerincvédő is kötelező.
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8. Versenyfeladatok
Az itt külön nem szabályozott kérdésekben a FEI 2016. január 1-től érvényes Fogathajtó
Szabályzatának 1. kiadása van érvényben.

Élsportolók (A kategória)
Élsportolók A** kategória
„A” versenyszám: díjhajtás FEI szabály szerint:
Lovak
Egyesfogat:

FEI Teszt 3*A HP1,
FEI Teszt 3*B HP1,
FEI Teszt 3*C HP1

Kettesfogat:

FEI Teszt 3*A HP2,
FEI Teszt 3*B HP2,
FEI Teszt 3*C HP2

Négyesfogat:

FEI Teszt 3*A HP4,
FEI 3*B HP4
FEI Teszt 3* C H4
FEI Teszt 3* D P4

„B” versenyszám: maraton
2 vagy 3 szakasz: A szakasz, Transzfer és B szakasz (FEI szabály szerint)
B szakaszon 6-8 akadállyal (nehéz mobil akadályok megengedettek),
Akadályonként 6 kapu
„C” versenyszám: a kategóriának megfelelő akadályhajtás FEI szabály szerint.
Élsportolók A* kategória
„A” versenyszám: díjhajtás minden kategóriában: FEI2*A, FEI 2*B, FEI 2*C
„B” versenyszám: maraton:

FEI szabály szerint

2 vagy 3 szakasz A szakasz, Transzfer és B szakasz
B szakaszon 6-7 akadállyal (nehéz mobil akadályok megengedettek)
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Akadályonként 6 kapu
„C” versenyszám: a kategóriának megfelelő akadályhajtás FEI szabály szerint

Utánpótlás sportolók (B kategória)
Utánpótlás sportolók B** kategória
„A” versenyszám: díjhajtás
Egyes, kettes, négyesfogatok: FEI Teszt 2* C, FEI Teszt 1* A, FEI Teszt 1* B
„B” versenyszám: maraton
3 szakasz: A szakasz, Transzfer és B szakasz
B szakaszon 6-7 akadállyal (nehéz mobil akadályok megengedettek)
Egy akadályban max. 6 kapu
„C” versenyszám: a kategóriának megfelelő akadályhajtás FEI szabály szerint, az
összevetés lebonyolítására vonatkozó szabály kivételével. Az ÖSSZEVETÉS is a
hibapont büntetéses akadályhajtás szabályai alapján kerül elbírálásra (ugyanúgy,
mint az alappálya). Az összevetéstől engedéllyel (versenybíróság engedélyével!)
visszalépett és az akadályhajtó pályát nem teljesített versenyző az összevetés utolsó
helyezettje. 500-800 m hosszú pályán, 20 akadállyal, 250 m/perc, nyomtáv + 30cm
CAN-B** döntő versenyen a nyomtáv + 20 cm.
Utánpótlás sportolók B* kategória
„A” versenyszám: díjhajtás
A segédhajtónak lehetősége van diktálni a feladatot.
Egyes-, kettes és négyesfogatok: Nemzeti 1. díjhajtó feladat
„B” versenyszám: maraton
1 szakasz: B szakasz
A versenyző köteles az B startban 30 perccel a kiírt start előtt az állatorvosnál jelentkezni állatorvosi vizsgálatra. A start előtt 10 perccel második állatorvosi
vizsga, majd 10 perc kötelező pihenő. B szakaszon 4-5 akadállyal (könnyű, ill.
nehéz mobil akadályok is megengedettek)
Egy akadályban max. 4 kapu

„C” versenyszám: a kategóriának megfelelő akadályhajtás FEI szabály szerint, az
összevetés lebonyolítására vonatkozó szabály kivételével. Az ÖSSZEVETÉS is a
hibapont büntetéses akadályhajtás szabályai alapján kerül elbírálásra (ugyanúgy,
mint az alappálya). Az összevetéstől engedéllyel (versenybíróság engedélyével!)
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visszalépett és az akadályhajtó pályát nem teljesített versenyző az összevetés utolsó
helyezettje. 500-800 m hosszú pályán, 20 akadállyal, 230 m/perc, nyomtáv + 30cm
A B*-os versenyen a C kategóriás versenyzők is egyfordulós akadályhajtáson indulnak.
Ezen versenyzők abban az esetben kapnak a C-s bajnokságba minősítő pontot, amennyiben teljesítik a díjhajtás versenyszámot. Ebben az esetben a C kategóriás versenyző a
díjhajtásért minősítő pontjainak másfél szeresét kapja.

9.3. Amatőr sportolók (C kategória)
A verseny megkezdése előtt a gyakorló pályán állatorvosi szemlére kerül sor befogott állapotban
melegítés közben. Az állatorvosi szemle mindenki számára kötelező. A szemlét csak a kijelölt (a
versenykiírásban megnevezett) állatorvos végezheti egyedül vagy a bírói testülettel együtt.
A versenyző kizárásáról csak a bírói testület dönthet melynek eredményét a versenyzővel kizárólag
a bírói testület elnöke közölheti.
Rendezhető versenyszámok:
Kötelező versenyszám
Az országos bajnokságban való pontok szerzéséért:Akadályhajtás két fordulóban
összevetéssel a mindkét fordulóban hibátlanok között. A II. fordulóra a pályaépítő új pályát
építhet, amennyiben a pályabemutatóra 30 perc rendelkezésre áll és a versenykiírásban azt
előre közzétette. Az összevetés pályáján az összetett akadály nem megengedett.
Iram: 230 m/perc, Nyomtáv+ 20cm.
Az első kör indulási sorrendje a nevezési sorrend fordítottja, a második kör
indulási sorrendje az első kör eredményének fordított sorrendje, míg az összevetés
indulási sorrendje a bejutás sorrendje, összevetésbe csak a hibátlan versenyzők
jutnak be. a kategóriának megfelelő akadályhajtás FEI szabály szerint, az összevetés
lebonyolítására vonatkozó szabály kivételével. Az ÖSSZEVETÉS is a hibapont
büntetéses akadályhajtás szabályai alapján kerül elbírálásra (ugyanúgy, mint az
alappálya). Az összevetéstől engedéllyel (versenybíróság engedélyével!) visszalépett
és az akadályhajtó pályát nem teljesített versenyző az összevetés utolsó helyezettje.
Pontegyenlőség esetén a jobb idő számít.
Szabadon rendezhető versenyszámok
o Akadályhajtás egyszeri összevetéssel.
o Hibaidős akadályhajtás
o Időbüntetéses akadályhajtás (vadászhajtás) (1 labda 5 mp időbüntetés)
o Kombinált hajtás
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A szabadtéri kombinált fogathajtó versenyek bírálata a szakbizottság által hozott
23/2015(02.11.) számú határozat alapján a FEI Fogathajtó Világkupa (fedeles)
versenyek 2014/2015-ös szezonra vonatkozó szabályzata alapján történik.
(kizárólag könnyű mobil akadályokban).
Ehhez a versenyszámhoz legalább egy Kiemelt III. osztályú és egy másik III.
osztályú bíró, ill. II. osztályú pályaépítő szükséges.
o Pontgyűjtő akadályhajtó verseny. (Jokerhajtás)
Tiltott versenyszámok
 Maratonhajtás fix akadályokban. Fix maraton akadályok nem megengedettek. Az a
versenyző és bíró, aki fix akadályos versenyen vesz részt eltiltható. Akinek van
maraton pályája a B kategóriás szabálynak megfelelő versenyeket rendezhet, C-s
versenyzőknek díjhajtással együtt.

Ifjúsági sportolók (Ifi kategória)
Ifjúsági sportolók a FEI IX. függeléknek megfelelően.

Fiatal lovak versenye FEI 2016. évi szabályzata szerint.

9. Bírók
A vezetőbíró kötelessége a versenyeredmény helyességének ellenőrzése, aláírásával való hitelesítése és versenyhelyszín értékelő lap kitöltése.
A hazai A kategóriás nem nemzetközi versenyek bírói költségét a verseny rendezője téríti
meg.
I. osztályú bíró: 20 000 Ft/nap nettó + költségtérítés
II. osztályú bíró: 15 000 Ft/nap nettó + költségtérítés. (Megegyezés szerint is lehetséges)
A bírók kötelesek a FEI és jelen szabályzatot betartatni. Ennek elmulasztása esetén a bíró a tevékenység végzésétől eltiltható
Versenyzői licencel rendelkező fogathajtó „A” és „B” kategóriás versenyeken alapzsűriben bírói
tevékenységet nem láthat el, amíg a kettősség fennáll.
10.1. Élsportolók (A kategória)
Alapzsűri tagjai (3-5 fő), akiket a szakbizottság jelöl ki. 3 bíró esetén egy, 5 bíró esetén két
Nemzeti I. osztályú, további 2, ill. három II. osztályú a bírók listájáról.
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10.2. Utánpótlás sportolók (B kategória)
Alapzsűri tagjai (2-3 fő), egy Nemzeti I. osztályú, további 1 vagy 2, II. osztályú a bírók listájáról. Kétfős bírói testületnél az összevont bíráskodás engedélyezett
10.3. Amatőr sportolók (C kategória)
Alapzsűri két bíró, amelyből egy fő legalább Kiemelt III. osztályú bíró és egy III. osztályú
bíró. A pályaépítő a másod bíró feladatát is elláthatja, ha rendelkezik bírói képesítéssel. C
kategóriás versenyt legalább háromfős szakmai stábbal kell lebonyolítani. Egy
vezetőbíró, egy pályaépítő és egy versenyiroda. A pályaépítő elláthatja a másodbíró
feladatát.
Amennyiben a pályaépítőnek nincs bírói licensze, akkor egy negyedik személyt kell
másodbíróként alkalmazni. A versenyiroda nem láthat el bírói és pályaépítői feladatokat.
10.4. Ifjúsági sportolók.
Alapzsűri tagjai (2 fő), egy I. osztályú, további 2, II. osztályú osztályú a bírók listájáról

10. Pályaépítő
A pályaépítő költségét a verseny rendezője téríti meg.
11.1. Élsportolók (A kategória)
„A” kategóriás versenyen a pályaépítőt az nemzeti első vagy másod osztályú, vagy a nemzetközi pályaépítők listájáról kell választani.
11.2. Utánpótlás sportolók (B kategória)
„B” kategóriás versenyen nemzeti, első- vagy másodosztályú pályaépítőt kell választani a pályaépítők listájáról. A pályaépítő feladatot az elnök kivételével az egyik alapzsűritag is elláthatja.
11.3. Amatőr sportolók (C kategória)
Pályaépítőként a pályaépítők listájáról kell legalább „III. osztályú pályaépítőt” felkérni. A
pályaépítő köteles a versenyen személyesen jelen lenni.
11.4. Ifjúsági sportolók.
„B” kategóriás versenyen nemzeti, első- vagy másodosztályú pályaépítőt kell választani a pályaépítők listájáról.
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11. Felügyelő biztos (Steward)
A és B kategóriás versenyeken steward alkalmazása kötelező.
SZLV és C kategóriás versenyek lebonyolítását az alábbi elnöki megbízottak ellenőrzik.
Úgynevezett elnöki megbízottak kinevezésére kerül sor, területi megosztással, akiknek a
feladata a területükön megrendezett „C” kategóriás és „SZLV” kategóriás versenyek szakmai
felügyelete. Az elnöki megbízottak az ellenőrzött versenyekről kötelesek 2 napon belül
jelentést leadni - az erre rendszeresített űrlapon - a szakbizottság részére.


Észak-Dunántúl (Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém, Fejér
megyék) - Oross Imre



Dél-Dunántúl (Zala, Somogy, Tolna, Baranya megyék) - Keppelné Hetényi Mónika



Észak-Magyarország (Nógrád, Pest, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén megyék) - Ladányi
Béla



Bács-Kiskun, Csongrád megyék - Hatvani Róbert Gáborné



Délkelet-Magyarország (Békés, Jász-Nagykun-Szolnok megyék) – Ágoston Gábor



Kelet-Magyarország (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar megyék) - Szakács Róbert

12. Maraton pályaszolgálat
Maraton versenyszám rendezése esetén a rendező az alábbi létszámban köteles maraton
pályaszolgálatot biztosítani:
Szakaszbíró: min. 2 fő/szakasz (Transzfer szakasz is önálló szakasz, start és célbíró is
szükséges)
Akadálybíró: min. 3 fő/akadály
A pályaszolgálat tagjait az érvényes bírói listáról kell kijelölni.
A pályaszolgálat díjazása:
Számla ellenében min. nettó 8000,- Ft/nap. Számla hiányában munkabér jellegű kifizetésként
kell elszámolni 8.000,- Ft./nap,- járulékok. A pályaszolgálat költségét a verseny rendezője téríti
meg.
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13. Technikai kiküldött
Kötelessége és feladatai a FEI szabályban foglaltak szerint.
Felelősséggel tartozik a fentieken kívül azért is, hogy a versenykiírásban jóváhagyott hivatalos személyek esetleges cseréje a Fogathajtó Szakbizottság jóváhagyásával történt-e, felelős a
verseny szabályzatnak megfelelő lebonyolításáért. A technikai kiküldött feladata a versenyjegyzőkönyv elkészítése és a szakbizottság részére való megküldése. A technikai kiküldött
költségét a verseny rendezője téríti meg.
14.1. Élsportolók (A kategória)
„A” kategóriás versenyen a szakág delegál technikai küldöttet.
„A” kategóriás versenyen a technikai kiküldött díjázása:
nettó 20000Ft/fő/nap+költségtérítés.
14.2. Utánpótlás sportolók (B kategória)
„B” kategóriás versenyen a technikai kiküldött díjázása:
nettó 15000Ft/fő/nap+költségtérítés.
14.3. Amatőr sportolók (C kategória)
„C” kategóriás versenyen a technikai kiküldött díjázása:
nettó 6000 Ft/fő/nap + költségtérítés. Nem kötelező.
14.4. Ifjúsági sportolók.
„Ifi” kategóriás versenyen a technikai kiküldött díjázása:
nettó 6000Ft/fő/nap+költségtérítés. Nem Kötelező.

14. Állatorvos, patkolókovács
A rendezőnek gondoskodni kell megfelelő állatorvosról és patkolókovácsról, akiknek elérhetőségét a verseny tájékoztató anyagával együtt kell átadni a versenyzőknek. Igénybevétel
során a felmerülő költségek a versenyzőt terhelik.
Minden versenyen köteles a rendező a verseny teljes időtartama alatt mentőautót biztosítani, a vonatkozó jogszabályok szerint. Amennyiben a mentőautó elhagyja a verseny helyszínét a versenybíróság fegyelmi felelősséggel köteles a versenyt felfüggeszteni, amíg a mentőautó vissza nem tér.
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17. Eredményértékelés
„A”, „B” és „C” SZLV kategóriában kötelező a vizsgázott és liszensszel rendelkező
versenyiroda alkalmazása, valamint az elektromos időmérés, melynek költségét a rendező
viseli. „C” és SZLV kategóriás versenyen a versenyiroda köteles a versenyen
személyesen jelen lenni. A versenyiroda 48 órán belül köteles feltölteni a hivatalos
versenyeredményt, jegyzőkönyvet és pályarajzot a Magyar Lovassport Szövetség hivatalos
adatbázisába a résztvevő lovak listájával együtt „A”, „B” és Ifi kategóriában.
A versenyen kitöltött hivatalos nyomtatványokat (Helyszíni nevezési lap, startlista,
eredménylap, bírói jelentés, pályarajz) a verseny rendezőnek aláírva átadni. A
versenyiroda köteles az eredményeket (excel kitöltött eredménysablon használatával),
valamint a helyszíni eredményeket aláírásokkal scannelt, pdf formában a fogatsport
rendszerébe (vsetup) feltölteni az eredmények feltöltése menüpontba. A versenyiroda
köteles a bírói jelentést "Versenyértékelő lap" aláírásokkal scannelt pdf formában a
fogatsport rendszerébe (vsetup) feltölteni a jegyzőkönyvek kitöltése menüpontba. Az aláírt
dokumentumok egy példányát a rendező részére átad, egyet pedig megőriz.
A C kategória mentesül a lovak regisztrációja és feltöltése alól.
(http://nevezes.fogatsport.hu/vsetup)

18. Díjazás
A verseny rendezője, a tiszteletdíjak és a díjszalagok mellett, a versenyzők részére pénzdíjat
fizethet. Amennyiben a rendező pénzdíjat ír ki, a díjazás során az indulók 25%-át díjazni kell és
az első helyezett nem kaphat többet, mint az összdíjazás 33%-a. (lásd. FEI szabályzat)
KIZÁRT VERSENYZŐ NEM DÍJAZHATÓ!
A kiírásban nem említett kérdésekben a FEI Fogathajtó Szabályzata 2014. január 1.
1. kiadása (módosítások hatályba lépése: 2016. január 1.), valamint a FEI Általános
Szabályzatának 2009.január 1. 23. kiadása (módosítások hatályba lépése: 2016. január 1.) az
irányadó, figyelembe véve az időközi változásokat.
A versenyek kiértékelése minden - jelen szabályzatban nem érintett - esetben a FEI érvényes
szabályzata szerint történik mind országos, mind regionális versenyeken.
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19. Dopping
FEI Általános Szabályzat 2009. január 1. 23. kiadás (módosítások hatályba lépése: 2016. január 1.)
143. szabálya Lovakra vonatkozó dopping és tiltott gyógyszerezési szabályzat.
Humán sportolók doppingszabályzata szerint a Nemzetközi Doppingellenes Kódexszel összhangban
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 Program) alapján történik.

20. Óvás
Amennyiben a rendező kijelölt Fellebbviteli Bizottságot, az óvást a helyszínen meg lehet
tenni. Egyéb esetben a Fogathajtó Szakbizottság részére kell az óvást benyújtani, aki soron
következő ülésén az esetet megtárgyalja.
FEI Általános Szabályzata 2009. 23. kiadás (módosítások hatályba lépése: 2016. január 1.) 163.
szabályának idevonatkozó pontjai szerint.
Óvási díj:

20 000,- Ft

Amennyiben az óvásnak helyt adnak, az óvási díjat vissza kell téríteni; ha elutasítják, a
rendező azt a Magyar Lovas Szövetség számlájára befizeti.

21. Fegyelmi vétségek
FEI Általános Szabályzata 2009. január 1. 23 kiadás (módosítások hatályba lépése: 2016.
január 1.) 160-161. szabálya, valamint a Magyar Lovassport Szövetség Általános
Versenyszabályzata szerint.
A versenyeken a hajtó, segédhajtó, ill. kisegítő személyzet fegyelmi vétségeit a versenybíróság
büntetheti, annak mértéke szerint:
o sárga lappal (figyelmeztető kártya). Egy éven belül második sárga lap után automatikusan 6 hónap eltiltás.
o kizárással
Fegyelmi vétség esetén a Magyar Lovassport Szövetség Fegyelmi Bizottsága, ill. a
Fogathajtó Szakbizottság kezdeményezésére jár el.
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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 (módosítások hatályba lépése: 2016. január
1.) 142. szabály, valamint ahatályos MLSZ Általános Versenyszabályzata szerint.
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.
Minden liszensszel rendelkező versenyző és hivatalos személy, amennyiben nem a MLSZ által
jóváhagyott versenyen közreműködik, ill. részt vesz licence visszavonásra kerül egy évre.

22. 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.
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Mindenkinek jó versenyzést kíván a
Magyar Lovassport Szövetség Fogathajtó Szakbizottsága
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