
XVI. BIHARNAGYBAJOMI LOVASNAP
C és D kategóriás lovasverseny póni-,  kettesfogatok részére. 

VERSENYKIÍRÁS
A verseny célja:
A fogatsport tömegbázisának megteremtése, egységes versenyrend és versenyszabályok kialakítása a nagy hagyományokkal
rendelkező, egynapos versenyek részére. A kezdő versenyzők rutinszerzése, az utánpótlás nevelése és képzés, a fogatsport
népszerűsítése. 
A verseny helye: Biharnagybajom, a KISTAG melletti legelő
A verseny időpontja: 2019. július 7. vasárnap
A versenyrendező: Szűcs Sándor Általános Művelődési Központ

Cím: 4172 Biharnagybajom, Várkert u. 35.
Tel: 06-54/473-606
E-mail: muvhaz@biharnagybajom.hu

A versenyigazgató: B. Csák István
Cím: 4172 Biharnagybajom, Várkert u. 35.
Tel: 06-30/382-0454
E-mail: muvhaz@biharnagybajom.hu

Nevezési határidő: A helyszínen, verseny napjának reggelén 8 óráig
Nevezés: www.fogatsport.hu 
Nevezési díj: nincs
Verseny iroda: Vad Judit

E-mail: jucus0818@freemail.hu
Tel: 06-30/3414290

Bírók: Huszár Róbert
Hati István

Pályaépítő: Hati István
Állatorvos: Hatósági állatorvos
Résztvevők:  SZLV kategóriás egyes,  kettes és póni fogathajtó versenyzők.  (A Pónifogat kategória csak akkor kerül
megrendezésre, ha legalább négy fogat jelentkezik és indul a versenyen!)
Állategészségügyi feltételek:
A verseny évében negyedik életévüket  betöltött  lovak versenyezhetnek.  Nem versenyezhet  vemhes,  illetve  6 hónapnál
fiatalabb csikóval rendelkező kanca. A lovaknak rendelkezniük kell érvényes hazai vagy nemzetközi ló útlevéllel, melynek
állategészségügyi bejegyzései naprakészek. Fél évnél nem régebbi ló influenza elleni védőoltás, egy évnél nem régebbi,
negatív vérvizsgálati eredmény a fertőző kevésvérűség tekintetében és maximum 3 éves, negatív vérvizsgálati eredmény a
takonykórt illetően. Ugyanazon lovakkal csak egy versenyző versenyezhet. 
A  verseny  az FEI. érvényben  levő  Fogathajtó  Szabályzata  szerint,  valamint  a  Magyar  Lovassport  Szövetség
Fogathajtó Szakágának érvényben lévő szabályzata szerint kerül megrendezésre.
Versenyfeladat: Kétfordulós akadályhajtás hibátlanok közt összevetéssel. 
Versenytervezett időbeosztása:
0800       Fogatok beérkezése
0900       Pályabemutató.
1000  Akadályhajtása I. forduló 
1200       Ebédszünet. Pályabemutató (amennyiben a pálya átépítésre kerül)
1400      Akadályhajtása II. forduló és összevetés              
1700       Eredményhirdetés (A verseny rendezője fenntartja magának az időbeni módosítások jogát!)
Étkezés: a rendező fogatonként 3 fő részére ebédet biztosít!
Biztosítás - Felelősség:
A tulajdonos, illetve a versenyző  vagy személyzete felelős bármely általa vagy lovai által okozott kárért!  Balesetekért,
tulajdoni károkért a rendezőség felelősséget nem vállal! A versenynap alatt a versenyzők, és segédhajtók számára az alkohol
fogyasztása tilos! A versenyző nevezési lap aláírásával elfogadja és tudomásul veszi a versenykiírásban foglaltakat!

Biharnagybajom, 2019. június 21.

Mindenkinek jó versenyzést kíván:

Nemes-Lajsz Julianna B. Csák István
ÁMK igazgató versenyigazgató
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