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1. A ló érdeke:  

A Magyar Lovassport 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. 

 

2. A versenykiírás célja:  

A fogatsport tömegbázisának megteremtése, egységes versenyrend kialakítása, a 

megyei bajnokság színvonalának emelése, felkészülés az Országos Bajnoki 

Döntőre.  

  

3. Általános szabályok:  

A versenyző klubja legyen tagja a Magyar Lovassport Szövetségnek (tagdíj 27.000 

Ft) és a Vas Megyei Lovassport Szövetségnek (tagdíj 10.000- Ft), a szükséges 

tagdíjat és licenc díjat (8 000.- Ft) az első bajnoki forduló előtt fizesse be.   

Amelyik Vas megyei egyesület versenyzője nem tagja a megyei egyesületnek, de 

befizeti az egyesület számlájára az egyesületi tagok által fizetendő éves tagdíjnak 

megfelelő hozzájárulást (20.000.-Ft) jogosult a Vas Megyei Bajnokság indulási 

jogáért. 

  

4. Versenyzők:  

• Minden versenyző szabadon dönthet arról, hogy melyik kategóriában kíván indulni a 

verseny évad első versenyéig. „C” kategóriában azok a versenyzők indulhatnak, 

akiknek van rajtengedély vizsgájuk, befizetett licencük, valamint rendelkeznek 

érvényes sportorvosi igazolással.  Az a versenyző aki „C” kategóriában indul, adott 

versenyen nem indulhat „D” kategóriában.  

• Minden versenyző abban a kategóriában indulhat egyéni és csapat Magyar Bajnoki 

címért, amely kategóriában tárgy évben licencet fizetett, kivéve, ha a Magyar 

Lovassport Szövetségnél ettől eltérően nyilatkozott.  

• A „C” kategóriás versenyző köteles az esedékes versenyekre a megadott határidőig 

nevezését interneten leadni.   

• „C” kategóriában a versenyzőknek és segédhajtóiknak rendelkezniük kell érvényes 

sportorvosi igazolással.   

• Egy versenyző egy versenyen a FEI szabálynak megfelelően legfeljebb kétszer 

indulhat különböző összeállítású fogattal. Kivételt képeznek a bajnoki döntők, ahol 

versenyzőnként az indulás egy fogattal engedélyezett.   

• Licencdíj 2017. évben, amely tartalmazza a balesetbiztosítás díját:   

„C” kategóriás versenyző: 8 000 Ft  

• A „C” kategóriás versenyen a versenyben résztvevő fogathajtó segédhajtóként nem 

vehet részt.  

 

5. Életkorra vonatkozó szabályok:  

• „C” kategóriás sportoló az a versenyző, aki betöltötte 14. életévét.  

• A 18. életévét be nem töltött versenyző segédhajtója 18. életévét betöltött 
rajtengedély vizsgával rendelkező személy lehet.   

• A 18. életévét betöltött versenyző segédhajtója 14. életévét betöltött személy lehet.   
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• 18 év alatti versenyző és 18 év alatti segédhajtó minden alkalommal köteles 
kobakot és gerincvédőt viselni fogaton.  

• 18 év alatti versenyzőnek edzőt kell az MLSZ edzői listájáról választani.  

• 14-16. életév között póni egyes-, kettes-  és nagyló egyesfogat hajtható, 16. életévét 
betöltött versenyző hajthat az előzőeken felül póni négyes- és nagyló kettesfogatot.  

• 18. életévét betöltött versenyző az előzőeken felül hajthat nagyló négyesfogatot.  

• 14 év alatti személy a díjátadás során a FEI szigorú ajánlása alapján nem 
tartózkodhat a fogaton.  

 

6. Lovak:  

• A verseny évében negyedik életévüket betöltött lovak versenyezhetnek.  

• Nem versenyezhet 4 hónaposnál idősebb vemhes, illetve 6 hónapnál fiatalabb 
csikóval rendelkező kanca.  

• A lónak rendelkeznie kell érvényes hazai vagy nemzetközi lóútlevéllel, melynek 
állategészségügyi bejegyzései naprakészek:  

- fél évnél nem régebbi lóinfluenza elleni védőoltás,  

- egy évnél nem régebbi, negatív vérvizsgálati eredmény a fertőző kevésvérűség 
tekintetében,  

- max. 3 éves, negatív vérvizsgálati eredmény a takonykórt illetően,  

- a lovak egy éven belüli herpeszvírus elleni védőoltása javasolt.  
  

• Adott versenyen ugyanazon lovakkal csak egy versenyző versenyezhet, ugyanabban 
a kategóriában. A versenyzők ugyanazon lovakkal egy nap maximum 4 alkalommal 
állhatnak starthoz, melybe az összevetés pályája nem számít bele. Amennyiben több 
kategória kerül megrendezésre az adott versenynapon (pl.: C és D) akkor a startokat 
összesíteni kell, és a startok száma így sem lehet 4-nél több, melybe az 
összevetések pályái nem számítanak bele. 

• Ebben a kategóriában versenyző lovaknak legalább az elülső két lábukon patkót kell 
viselniük.  

• A verseny megkezdése előtt állatorvosi szemlére kerül sor befogott állapotban 
melegítés közben. Az állatorvosi szemle mindenki számára kötelező. A szemlét csak 
a kijelölt, a versenykiírásban megnevezett állatorvos végezheti a bírói testület egy 
tagjával együtt. A versenyző kizárásáról csak a bírói testület dönthet melynek 
eredményét a versenyzővel kizárólag a bírói testület elnöke közölheti.  

• A lovak számára biztosítani kell a lovak jóllétére vonatkozó előírásokat, amelyeket a 
versenybíróság ellenőriz. A versenybíróság elnöke felszólíthatja a versenyzőt a ló 
központi, vagy más istállóban való elhelyezésére, ill. a versenyből kizárhatja és 
felszólíthatja a versenyhelyszín elhagyására indoklással.  
A helyszín elhagyását megtagadó versenyzővel szemben az illetékes hatósági 
állatorvos intézkedik. 

 
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 (kivéve hölgyek), 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. A versenybíróság elnöke az időjárási 
körülményeknek megfelelően a fentiektől eltérően dönthet. A népviseletnek (Bocskai-, 
csikósruha, stb.) megfelelő öltözködés elfogadott.   
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• A kocsi az érvényes FEI szabályzatnak megfelelő felszereltségű és nyomtávú legyen. 
A kocsilámpa nem kötelező az akadályhajtás versenyszámban.  

• Ló egyesfogat valamint pónifogatnál farhám használata kötelező. 

• 2017. évben átmenetileg a nagyló egyesfogat kategóriában engedélyezett a 150 cm 
nyomtávú díjhajtó kocsi használata. 2018. évtől az FEI által meghatározott szabály 
érvényes.  

• A versenybíróság megfelelő létszámú és képzettségű személyzet megléte esetén 
jogosult a szabályos felszerelés (kocsi, szerszám… stb) ellenőrzésére, de csak a 
pálya teljesítését követően, úgy, hogy a versenyzőt ne zavarja a felkészülés és a 
verseny során.  

 

8. „C” kategóriás bajnoki forduló megrendezésének technikai feltételei:  

• Minden versenyen hivatalos versenyiroda közreműködése, jelenléte kötelező.  

• A versenykiírást, majd az eredményeket, pályarajzot, jegyzőkönyvet a választott 
versenyiroda a Magyar Lovassport Szövetség rendszerébe (vsetup) köteles 
feltölteni. 

• A lebonyolításhoz fotocellás időmérés és számítógépes adatfeldolgozás szükséges.   

• A vezetőbíró kötelessége a versenyhelyszín értékelő lap kitöltése, és az eredmények 
aláírása. 

• A pályaépítő minden esetben pályarajzot készít az akadályhajtó pályáról, melyet a 
versenyiroda részére átad. 

• Kötelező kézi jegyzőkönyv vezetése.  

• Minden versenyen kötelező az állatorvos jelenléte.  

• Kötelező a mentő a verseny teljes ideje alatt (beleértve az eredményhirdetést is).  

• Az akadályhajtáshoz szabvány selybakészlet szükséges kiegészítőkkel. 
Az akadályhajtás pályáján az akadályszélesség szabályzat szerint nyomtáv+20 cm, 
iram: 230 m/perc.  
 

• Összevetésnél a versenybíróság döntése alapján a pálya nyomvonalában lehet 
könnyítés, összetett akadály nem lehet része az összevetés pályájának. A további 
könnyítés mértékét a versenyt vezető bírói testület dönti el.  

• Az összevetés bírálata: Az összevetés is a hibapont büntetéses akadályhajtás 
szabályai alapján kerül elbírálásra (ugyanúgy, mint az alappálya). A hibapont 
büntetéses akadályhajtás összevetését úgy kell lebonyolítani, hogy az 
összevetésben az összevetés pályájának megfelelő alapidő meghatározása 
szükséges, illetve annak a kétszeresét vagyis az időkorlátot is alkalmazni kell. 
Amennyiben az összevetésben az alapidőt túllépi a versenyző, minden megkezdett 
másodpercért 0,5 hibapontot kap. 

• Az összevetéstől visszalépett vagy az összevetés során pályát nem teljesített 
versenyző az összevetés utolsó helyezettje.  

• Bírói testület: 2 fős alapzsűri, melyből 1 fő minimum kiemelt III. osztályú bíró és 1 fő 
III. osztályú bíró illetve 1 fő pályaépítő. A pályaépítő elláthatja a másodbíró szerepét 
is amennyiben rendelkezik bírói minősítéssel, azonban vezetőbíró pályaépítő nem 
lehet. A szakmai stáb tagja a versenyiroda is. A versenyt tehát legalább 3 fős 
szakmai stábbal kell lebonyolítani. A versenyiroda nem láthat el bírói és pályaépítői 
feladatokat. 

• Pályaépítőként a pályaépítők listájáról legalább III. osztályú minősítéssel rendelkező 
pályaépítőt kell felkérni.  

• A pályaépítéshez a rendező feladata segítség biztosítása minimum 4 fő:  

- starter (1fő),  

- pályaépítő segítség (2fő),  

- beengedő személy (1fő be-ki kapuk számától függően). 
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• A versenyirodához a rendező feladata segítség biztosítása 1 fő írnok a kézi 
jegyzőkönyv vezetésére.  

• A tisztségviselők és segítők kiválasztása és azok költségei a verseny rendezőjét 
terhelik.   

• A versenypályát optikai határral kell ellátni, a közönség távoltartása érdekében. A 
be- és kihajtásnál optikailag nyitható-zárható, kb. 3 m széles kaput kell képezni, 
beengedő bíróval, aki a versenypályára való be és kihajtást felügyeli, a be- és 
kihajtás után a pályát zárja. A melegítőpályát a közönségtől el kell zárni, a balesetek 
elkerülése érdekében. A melegítő pályán nem parkolhatnak autók, sem a 
versenyzők, sem egyéb személyek, és nem tartózkodhatnak nézők. Ezen 
intézkedések megléte a rendező szervezet felelőssége.  
 

9. Vas megyei bajnokság feltételrendszere:  

• Hibapont büntetéses akadályhajtás két fordulóban, a hibátlanok közötti 
összevetéssel. A bajnoki fordulókon a mindkét pályán hibátlanok között 
összevetésre kerül sor.   

• A versenyeknek a nevezési rendszerben vsetup engedélyezettnek kell lennie. 

• Amennyiben a versenyző a versenyszámok eredményhirdetésén engedély nélkül 
távol marad, a díjra nem jogosult, eredményét törlik és a versenyből és a 
bajnokságból is kizárásra kerül. 

• A döntőn való részvétel kötelező! 
  

 A kettesfogatok részére kijelölt megyei bajnoki, OB kvalifikáló (pontgyűjtő) versenyek:   

 2017. június 3. Vasegerszeg  

 2017. június 17. Uraiújfalu  

 2017. július 2. Hegyhátszentjakab 

 2017. július 16. Borgáta 

 2017. augusztus 19. Viszák 

 2017. augusztus 20. Nagygeresd  

 2017. szeptember 10. Hegyhátszentjakab Vas megyei DÖNTŐ 

 

A kettesfogatok részére egyéb versenyek: 

 2017. július 30. Gencsapáti MEGHÍVÁSOS! 

(Nem lehet pontszerző országos minősítő verseny.) 

             A versenyiroda a versenykiírásban köteles felsorolni a meghívottak névsorát. 

 A nevezés a fogathajtó szakág hivatalos nevezési rendszerében kötelező. 

       A versenyre az MLSZ érvényes szabályai az irányadóak. 

 2017. szeptember 23. Szeleste Dunántúli döntő 

 

A megyei pontgyűjtő versenyeken a helyezéseknek megfelelő pontokat gyűjt a fogat, 
amelyet a ponttáblázat, az érvényes Magyarország Fogathajtó Bajnokság 
Szabályzata CAN-C kategória, tartalmaz. A megyei bajnokságban a pontgyűjtő 
versenyeken elért négy legjobb eredmény pontszáma számít. A megyei döntőn való 
részvétel kötelező. A megyei bajnokságban bajnok és helyezett az lehet, aki 
sorrendben, a megyei pontgyűjtő versenyeken, a négy legjobb eredménye alapján, 
a legtöbb pontot gyűjtötte és a megyei döntőn befejezett pályával rendelkezik. 
 
Az országos C kategóriás bajnokságban Vas megyét az országos szabályzatban 
írtak szerinti pont számítás alapján 3 versenyző képviselheti. Az országos döntőn a 
részvétel nem kötelező. Amennyiben egy hajtó visszalép, úgy a soron következő, az 
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országos szabályzatban írt számítás alapján, a legtöbb pontot elért hajtó kap 
lehetőséget a döntőn való indulásra. 
 
A „kvalifikációs verseny” minősítést utólag, a verseny befejezését követően nem 
lehet visszavonni. 
 

            A egyesfogatok részére kijelölt megyei bajnoki, OB kvalifikáló (pontgyűjtő) 

versenyek:   

 2017. június 3. Vasegerszeg  

 2017. június 17. Uraiújfalu  

 2017. július 2. Hegyhátszentjakab 

 2017. július 16. Borgáta 

 2017. augusztus 19. Viszák 

 2017. augusztus 20. Nagygeresd  

 2017. szeptember 10. Hegyhátszentjakab Vas megyei DÖNTŐ 

 

A egyesfogatok részére egyéb versenyek: 

 2017. július 30. Gencsapáti MEGHÍVÁSOS! 

(Nem lehet pontszerző országos minősítő verseny.) 

             A versenyiroda a versenykiírásban köteles felsorolni a meghívottak névsorát. 

 A nevezés a fogathajtó szakág hivatalos nevezési rendszerében kötelező. 

       A versenyre az MLSZ érvényes szabályai az irányadóak. 

 2017. szeptember 23. Szeleste Dunántúli döntő 

 

A megyei pontgyűjtő versenyeken a helyezéseknek megfelelő pontokat gyűjt a fogat, 
amelyet a ponttáblázat, az érvényes Magyarország Fogathajtó Bajnokság 
Szabályzata CAN-C kategória, tartalmaz. A megyei bajnokságban a pontgyűjtő 
versenyeken elért négy legjobb eredmény pontszáma számít. A megyei döntőn való 
részvétel kötelező. A megyei bajnokságban bajnok és helyezett az lehet, aki 
sorrendben, a megyei pontgyűjtő versenyeken, a négy legjobb eredménye alapján, 
a legtöbb pontot gyűjtötte és a megyei döntőn befejezett pályával rendelkezik. 
 
Az országos C kategóriás bajnokságban Vas megyét az országos szabályzatban 
írtak szerinti pont számítás alapján 3 versenyző képviselheti. Az országos döntőn a 
részvétel nem kötelező. Amennyiben egy hajtó visszalép, úgy a soron következő, az 
országos szabályzatban írt számítás alapján, a legtöbb pontot elért hajtó kap 
lehetőséget a döntőn való indulásra. 
 
A „kvalifikációs verseny” minősítést utólag, a verseny befejezését követően nem 
lehet visszavonni. 

 
Az eredmények alapján a pontozás a „C” kategóriás országos versenyszabályzat szerint 
történik (1. számú melléklet) Bajnok avatás a döntőn, közönség előtt történik. Díjakat a 
rendező biztosítja. 
 

10. Óvás:   

Magyar Lovassport Szövetség Általános versenyszabályzatának 156. cikkelye szerint jár el 
óvások esetén a fogathajtó szakág.   
 
Óvási díj: 20 000,- Ft.  
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Amennyiben az óvásnak helyt adnak, az óvási díjat vissza kell téríteni; ha elutasítják, a 
versenyiroda azt a Magyar Lovassport Szövetség számlájára befizeti.  
 

11. Fegyelmi vétségek: 

  

FEI Általános Szabályzata 2009. január 1. 23 kiadás 160-161. szabálya (módosítások 
hatályba lépése: 2017. január 1.), a Magyar Lovassport Szövetség Általános 
versenyszabályzata szerint, valamint az érvényes Fogathajtó szabályzat alapján.  
 
Fegyelmi vétséget követ el, aki: 

o a versenyszabályokat szándékosan megszegi, 
o sportszerűtlen magatartást tanúsít, 
o tiltott, sportteljesítményt fokozó szert vagy módszert alkalmaz vagy ennek 

alkalmazásában közreműködik, 
o a versenyen fegyelmezetlen, sértő magatartást tanúsít, 
o a lovakkal durván bánik a versenyen vagy a versenyen kívül,  
o alkoholos befolyásoltság. 

 
Minden licenccel rendelkező versenyző és hivatalos személy, amennyiben nem a MLSZ által 
jóváhagyott versenyen közreműködik, ill. részt vesz licence visszavonásra kerül egy évre.  
 

Durvaságnak minősülhet:  

 

• FEI Általános Szabályzata 2009. január 1. 23. kiadás (módosítások hatályba 

lépése: 2017. január 1.) 933. szabály, valamint a MLSZ általános 

szabályzata szerint.  

• A túlzott ostorhasználat, kimerült lovak hajszolása, elfogadhatatlanul durva, 

rosszul illeszkedő, törött vagy sérült zabla, lónak kényelmetlenséget okozó 

rosszul illeszkedő szerszám, vagy sérült kocsi ami a lónak sérülést okozhat, 

és ezeken kívül minden olyan cselekedet vagy annak hiánya ami a lónak 

vélhetően vagy valóságban fájdalmat, kellemetlenséget okoz a lóval 

szembeni visszaélést jelent.  

A lovon megjelenő vér a durva bánásmód jele, minden esetben a 

versenybíróságtól egyéni elbírálást igényel. 

 
12.  Egyebek: 

• Pontegyenlőség esetén a döntőn elért jobb helyezés dönt a végső sorrend 
kialakulásában.  

• Az egyes bajnoki fordulók díjazása a rendező hatásköre és költsége (serleg, 
díjszalag, + egyéb díjak a rendező lehetőségei szerint).  

•  A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a FEI hatályos szabályzata 
és a Fogathajtó Szakbizottság 2017-es Szabályzatai érvényesek.  

  

  

   

                                                                                                             

A Vas Megyei Lovassport Szövetség elnöksége a változtatás jogát fenntartja! 
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  1. számú melléklet  

A bajnokságok ponttáblázata   

 

  
 

 

A 27. helyezéstől minden versenyző, aki a versenyszámot kizárás, 

visszalépés, feladás nélkül teljesített 1 pontot kap. A kizártak, visszaléptek, 

feladták 0 pontot kapnak és az indulói létszámba beszámítanak.  
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2. számú melléklet  
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