
 

Kombinált akadályhajtó viadal kettesfogatoknak 
Szabályzat 

Időpont: 2023. április 29. szombat 14:00 órától (regisztráció 9:00-től) 
Rendező: Nagy Betyár Kft (Cím: Révbéri Lovascentrum, 6320 Solt, Hrsz. 0243/39) 
Pályaépítő és vezető zsűritag: Hallósy Péter 

Az esemény általános szabályai: 
 Az ügyességi játékon részt vehet minden olyan lovas saját lovával és fogatával, aki megfelel a szabályzatban 

rögzített feltételeknek. 
 A nevezés leadásával a résztvevő elfogadja az általános szabályokat, valamint hozzájárul, hogy az eseményen 

róla készült fényképeket a verseny rendezője közzétegye, 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 
 A résztvevők lovas öltözékben, a lovak tiszta, ápolt állapotban, megfelelő szerszámmal indulhatnak. 
 A résztvevők nem állhatnak alkohol, kábítószer, tudatmódosító szer hatása alatt.  
 A verseny közben kényszerítő eszköz, durvaság, trágár szavak használata tilos!  
 A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt, esetleges balesetekért a rendezőség felelősséget nem 

vállal. 
 A programban való változtatás jogát a Rendezőség fenntartja 
 Információ, előzetes bejelentkezés Araczki Lacinál a +3630/3376883 számon. 

Versenyszabályok: 
Feladat:  
 A lovascentrum területén belül 5 akadálysor található, helyük térképen van bejelölve. Rajt előtt 1 

perccel kapja meg a versenyző a térképet, amin az akadálysorok helye be van jelölve, ezeket 
meghatározott sorrendben kell teljesíteni. Minden akadálysoron feljegyzésre kerülnek a hibapontok. 

 Az indulás és a beérkezés ideje feljegyzésre kerül, és a végeredmény kategóriánként az összesített 
hibapontok alapján módosított gyorsasági sorrend alapján kerül megállapításra 

 Bármely akadálysor kihagyása esetén a versenyzőt kizárjuk a versenyből! 
 A lovasoknak és a fogatoknak egyaránt szabály, hogy a lovascentrumban csak a megjelölt útvonalon 

közlekedhetnek. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén a versenyzőt kizárjuk a versenyből! 
Versenyszámok: 
I.Tájékozódási akadályverseny kettes- és pónifogatoknak 

Kategóriák: kettesfogat és pónifogat 
Díjazás (kategóriánként külön): 1. hely: serleg, díjszalag; 2-6. hely: díjszalag  
Nevezési díj: 5.000,- Ft/fogat, ez tartalmaz 1 meleg étkezést mindkét csapattagnak 

II.Tájékozódási akadályverseny lovaglóknak 
Díjazás: 1. hely: díjserleg, szalag; 2-6. hely: díjszalag  
Nevezési díj: 4.000,- Ft, ez tartalmaz 1 meleg étkezést a lovasnak 


