Lovastalálkozó
2020. július 25. szombat
Szabályzat
Időpont: 2020. július 25. szombat
Rendező: Nagy Betyár Kft (Cím: Révbéri Lovascentrum, 6320 Solt, Hrsz. 0243/39)
Pályaépítő és vezető zsűritag: Hallósy Péter
Az esemény általános szabályai:
• Az ügyességi játék meghívásos esemény, amelyen részt vehet minden olyan meghívott lovas
saját lovával, aki megfelel a szabályzatban rögzített feltételeknek.
• A nevezés leadásával a résztvevő elfogadja a verseny általános szabályait, valamint hozzájárul,
hogy az eseményen róla készült fényképeket a verseny rendezője a világhálón közzétegye,
esetleg marketing céllal felhasználja
• Az induláshoz érvényes lóútlevél, fél éven belüli negatív fertőző kevésvérűség vérvételi
eredmény, lóinfluenza elleni oltás, állatorvosi vizsgálat, valamint a versenyzők sportorvosi
vizsgálata szükséges, amit a helyszínen ellenőrzünk.
• A résztvevők lovas öltözékben, a lovak tiszta, ápolt állapotban, megfelelő szerszámmal
indulhatnak.
● A versenyzők nem állhatnak alkohol, kábítószer, tudatmódosító szer hatása alatt.
● A verseny közben kényszerítő eszköz, durvaság, trágár szavak használata tilos!
• Az esetleges balesetekért a rendezőség felelősséget nem vállal, mindenki saját felelősségére
tartózkodik a helyszínen és ül lóra.
• A programban való változtatás jogát a Rendezőség fenntartja

Versenyszámok:
1. Tájékozódási tereplovaglás / fogathajtás
Időpont: 9:30 órától (regisztráció 9:00-től)
Versenyszabályok:
• Kategóriák: 1. lovagló, 2. fogathajtó
• Csapatok létszáma 2 fő
1. lovagló kategóriában ez 2 lovast jelent 2 lóval
2. fogathajtó kategóriában ez hajtót és segédhajtót jelent
• Minden csapat kap egy térképet, amelyen be vannak jelölve az ellenőrző pontok
• A rajtközpontból indulva kategóriánként meghatározott számú ellenőrző pontot kell érinteni, és
onnan a megfelelő kihelyezett tárgyakat összegyűjteni
1. lovagló kategóriában 16 db ellenőrző pont kb. 20 km hosszúságú körben
2. fogathajtó kategóriában 9 db ellenőrző pont kb. 11 km hosszúságú körben. A fogatoknak a
rajtot követően teljesíteniük kell egy akadálypályát is.
• Az indulás és a beérkezés ideje feljegyzésre kerül, és a végeredmény kategóriánként a
gyorsasági sorrend alapján kerül megállapításra
• Bármely ellenőrző pont kihagyása esetén a csapatot kizárjuk a versenyből!

• A lovasoknak és a fogatoknak egyaránt szabály, hogy a rajt/cél és a lovascentrum főbejárata
között csak lépésben közlekedhetnek. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén a csapatot kizárjuk
a versenyből!
Díjazás (kategóriánként külön): 1. hely: serleg, ajándékcsomag, szalag és oklevél; 2-3. hely: szalag,
1 üveg bor és oklevél 4-6. hely: szalag és oklevél; 7. helytől: oklevél
2. Akadálylovas ügyességi játék
Időpont: 16:00 órától (regisztráció 9:00-től)
Versenyszabályok:
• 3 hibapont: verőhiba esetén (ha a labda esik le)
• 5 hibapont: ha a sejba felborul; ha a ló ellenszegül, ha a lovas akadályt téveszt (ez esetben újra
kell lovagolnia a helyes akadályt), állított pálca használata esetén.
• A lovas kizárásra kerül: lóról leesés esetén, durvaság esetén
Díjazás: 1. hely: serleg, ajándékcsomag, szalag és oklevél; 2-3. hely: szalag, 1 üveg bor és oklevél 46. hely: szalag és oklevél; 7. helytől: oklevél

Nevezési díjak:
Tájékozódási tereplovaglásra/hajtásra: 3.500,- Ft/csapat (ez tartalmazza a reggelit és az ebédet
mindkét csapattagnak)
Akadálylovas versenyre: 2.000,- Ft/nevező (ez tartalmaz egy kemencés lángost vacsorára)
Egész napos kedvezményes teljes nevezés: 6.000,- Ft (ez tartalmazza az indulást a délelőtti
csapatversenyen és MINDKÉT csapattagnak a délutáni akadálylovagláson. Ezen kívül a reggelit, az
ebédet és egy kemencés lángost vacsorára mindkét csapattagnak
Egész napos kedvezményes részleges nevezés: 4.500,- Ft (ez tartalmazza az indulást a délelőtti
csapatversenyen és az EGYIK csapattagnak a délutáni akadálylovagláson. Ezen kívül a reggelit, az
ebédet mindkét csapattagnak, és 1 db kemencés lángost vacsorára
Mindenkit szeretettel vár a rendezőség!

