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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 Lovassport 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.
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1. Jelen szabályzat a MLSZ Általános Versenyszabályzatával és az érvényes 

FEI Fogathajtó Szabályzattal együtt értelmezendő.  

A kiírásban nem említett kérdésekben a FEI Fogathajtó Szabályzata 2014. január 1. 

1. kiadása (módosítások hatályba lépése: 2017. január 1.), valamint a FEI Általános 

Szabályzatának 2009. január 1. 23. kiadása az irányadó, figyelembe véve az 

(módosítások hatályba lépése: 2017. január 1.) időközi változásokat. 

A versenyek kiértékelése minden - a jelen szabályzatban nem érintett - esetben a 

FEI érvényes szabályzata szerint történik mind országos, mind megyei 

versenyeken. 

2. A tömegsport feladata: (C kategória, amatőr sport)  

 A fogatsport széleskörű népszerűsítése  

 A versenyszerű sportolási feltételeinek bővítése  

 A fogatsport iránti érdeklődés felkeltése 

 Piacot biztosítanak a sportban résztvevők részére  

o Szerszámkészítők  

o Kocsigyártók  

o Lótenyésztők  

o Istálló felszerelés gyártók  

o Takarmánytermelők  

3. Versenyrendezés 

A versenyrendező köteles a versenyek versenykiírását a Fogathajtó 

Szakbizottsággal 30 nappal a verseny előtt jóváhagyatni, amely az interneten 

ezzel egyidejűleg megjelenik. Amennyiben a versenykiírás jóváhagyása nem 

történik meg, és a verseny ennek ellenére megrendezésre kerül, a verseny 

rendezője ezért fegyelmi felelősséggel tartozik.  

Verseny bejelentési díj:  

C kategória: 10 000 Ft, mely egészében a megyék számlájára 

visszakerül 

Ha több kategóriában is rendeznek versenyt, akkor csak egy, a legmagasabb 

kategória verseny bejelentési díját kell a Magyar Lovassport Szövetség számlájára 

befizetni.  

A rendező feladata a verseny minél magasabb szinten való lebonyolítása, azt egyéb 

rendezvénynek, szórakoztató műsornak alárendelni nem lehet.  

A verseny hivatalos személyeinek költségeit a verseny rendezője téríti meg.  
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A versenyzőket felvonulásra kényszeríteni tilos.  

A fokozott balesetveszély miatt javasolt a versenyre biztosítást kötni.  

4. Versenyzők  

Minden versenyző szabadon dönthet arról, hogy melyik kategóriában kíván 

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

indulhatnak, akiknek van rajtengedély vizsgájuk és érvényes licencük.  

Az a versenyző aki „C” kategóriában indul, adott versenyen nem indulhat „D” 

kategóriában is. 

A versenyzőknek minden év február utolsó napjáig licencet kell váltaniuk.  

Minden versenyző abban a kategóriában indulhat egyéni és csapat Magyar Bajnoki 

címért, amely kategóriában tárgy évben indult. 

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. 

Életkorra vonatkozó szabályok: 

- A „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.  

- 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. 
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5. Nevezés 

A versenyzők a szakág hivatalos nevezési rendszerében 

(http:\\nevezes.fogatsport.hu) tudják nevezéseiket leadni a szakbizottság által 

jóváhagyott, a rendszerbe megjelenő versenyekre. Kötelező az előzetes 

internetes nevezés. 

Ha a versenyző a nevezés után késedelmesen vagy egyáltalán nem jelzi a 

versenytől való távolmaradását, úgy a nevezési díjat és box díjat (amennyiben 

rendelt) köteles a versenyrendezőnek megfizetni. A verseny rendezője a 

Fogathajtó Szakágnak eljuttatja a tartozásukat meg nem fizetett versenyzők 

adatait, melyet a Szakág hivatalos nevezési rendszerében közzétesz.  

Tartozással rendelkező versenyzők versenyeken nem indulhatnak. 

A nevezési határidő lejárta utáni nevezés esetén a versenyző köteles a mindenkori 

nevezési díj kétszeresét fizetni.  

6. Lovak  

Nem versenyezhet 4 hónapnál idősebb 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 ló-influenza elleni 

védőoltással, egy évnél nem régebbi, negatív vérvizsgálati eredménnyel a 

fertőző kevésvérűség tekintetében és 3 évnél nem régebbi negatív 

vérvizsgálati eredménnyel a takonykórt illetően. Amennyiben a helyi 

állategészségügyi hatóság a járványhelyzetre tekintettel más feltételek meglétét is 

előírja azt a rendezőnek a versenykiírásba kell foglalnia. 

A lovak egy éven belüli herpeszvírus elleni védőoltása javasolt. 

Ebben a kategóriában versenyző lovaknak legalább az elülső két lábukon patkót 

kell viselniük. 

A verseny évében negyedik életévüket betöltött lovak versenyezhetnek. 

A versenyzők ugyanazon lovakkal egy nap maximum 4 alkalommal állhatnak 

starthoz, melybe az összevetés pályája nem számít bele.  

Amennyiben egy napon kerül megrendezésre „C” és „D” kategória, úgy mindkét 

versenyszám startjait össze kell vonni és így sem állhat rajthoz ugyanazon ló 4 

alkalomnál többször. 

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. 
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A lovakat nem kötelező központi istállóban elhelyezni. A versenyzők lovaikat 

saját mobil boxaikban, 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 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. A helyszín elhagyását 

megtagadó versenyzővel szemben az illetékes hatósági állatorvos intézkedik.  

Ez a kategória mentesül a lovak regisztrációja és azok vsetup rendszerbe való 

feltöltése alól. 

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, kivétel, ha a 

versenybíróság elnöke az időjárási körülményeknek megfelelően ettől 

eltérően nem dönt. A népviseletnek (Bocskai-, csikósruha, stb.) megfelelő 

öltözködés elfogadott.  

A kocsi az érvényes FEI szabályzatnak megfelelő felszereltségű és nyomtávú 

legyen. A kocsilámpa nem kötelező az akadályhajtás versenyszámban. 

2017. évben átmenetileg a nagyló egyesfogat kategóriában engedélyezett a 150 cm-

s nyomtávú díjhajtó kocsi használata. 2018. évtől az FEI által meghatározott 

szabály érvényes. 

A maraton versenyszámban a hajtó és segédhajtó egységes kevésbé formális 

sportos öltözetben versenyezhet, azonban a rövidnadrág nem megengedett.  

A hajtó és segédhajtó részére a maratonhajtás versenyszámban kobak és 

gerincvédő viselése kötelező. 
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8. Rendezhető versenyszámok: 

A versenybíróság elnöke fegyelmi felelősséggel tartozik az alábbi szabályok 

betartásáért, ellenkező esetben a tevékenységtől eltiltható. 

o Hibapont büntetéses akadályhajtás két fordulóban, a hibátlanok közötti 

összevetéssel (OB minősítéshez kötelező versenyszám) Iram: 230m/perc, 

nyomtáv: + 20 cm 

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. 

o Hibaidős akadályhajtás (összevetés lehetséges) 

o Időbüntetéses akadályhajtás (vadászhajtás, ahol 1 labda 10 mp időbüntetés) 

nyomtáv + 20 cm, Iram 230 m/perc, FEI 978. szabály szerint 

o Pontgyűjtő akadályhajtó verseny (Jokerhajtás) nyomtáv + 20 cm 

o Kétfázisos akadályhajtás, FEI 979. szabály szerint 

o Maratonhajtás 

o Kombinált hajtás 

A FEI érvényben lévő 2016/2017-es fedeles fogathajtó versenyekre 

vonatkozó szabályzata alapján. 

Ehhez a versenyszámhoz legalább egy II. osztályú vagy kiemelt III. 

osztályú és egy másik III. osztályú bíró, ill. II. osztályú pályaépítő 

szükséges.  

o Díjhajtás: 

o FEI Szenior Teszt 1*A 

o FEI Szenior Teszt 1*B 

A rendező a versenykiírásban megadja a díjhajtó feladat számát.
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„C” kategóriás versenyek az alábbi formátumban rendezhetők: 
1 napos verseny: 

 1.formátum 2.formátum 3.formátum 4.fromátum 

Délelőtt 
Kétfordulós 

akadályhajtás 

összevetéssel 

Kétfordulós 

akadályhajtás 

összevetéssel 

Akadályhajtás* Akadályhajtás* 

Délután 

Akadályhajtás* 

(lehetőség) Kombinált 

hajtás 
Maratonhajtás 

     

 5.formátum 6.formátum 7.formátum 8.formátum 

Délelőtt Kombinált hajtás Díjhajtás 

 

Díjhajtás 

 

Díjhajtás 

Délután Kombinált hajtás Akadályhajtás* 
Kombinált 

hajtás 

Maratonhajtás 

 

2 napos verseny: 

  1. Formátum 2. Formátum 3. Formátum 

1. nap 

Délelőtt 
Díjhajtás 

(lehetőség) 
 

 

Délután Maratonhajtás Maratonhajtás 
Díjhajtás 

2. nap 

Délelőtt 
Kétfordulós 

akadályhajtás 

összevetéssel 

Díjhajtás  
Akadályhajtás* 

Délután Akadályhajtás*  
Kombinált hajtás 

 

* Akadályhajtás (Hibaidős v. Időbüntetéses v. Pontgyűjtő v. Kétfázisos) 
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9. Maratonhajtás versenyszám: 

Maratonhajtás az alább meghatározott formában engedélyezett: 

A pályaépítő bemelegítő szakaszt jelölhet ki, melynek hossza max. 3000 m.  

Maratonhajtás maximum 5 fix vagy nehéz mobil akadályban, akadályonként 

maximum 4 kapuval (A-D). 

A maraton versenyszámot a FEI szabályzat maratonhajtásra vonatkozó része 

alapján kell lebonyolítani és értékelni (XII. fejezet, 959-969. szabály). 

A verseny rendezője felel a megfelelő biztonságért. A fogatokat és 

közönséget hibazónával javasolt elválasztani. 

Maraton versenyszámban, ha borulás miatt kizárásra kerül a hajtó, az esetet 

jelezni kell a szakbizottságnak. Amennyiben a Szakbizottság fegyelmi 

vétséget állapít meg a versenybíróság jelentése alapján az adott év hátra levő 

részére a hajtót eltilthatja a maraton versenyszámtól.  

A maraton versenyszámban az a hajtó indulhat, aki legalább 5 versenyt már a 

„C” kategóriában teljesített. 

10. Meghívásos verseny: 

Nem lehet pontszerző országos minősítő verseny. A versenyiroda a 

versenykiírásban köteles felsorolni a meghívottak névsorát. A nevezés a fogathajtó 

szakág hivatalos nevezési rendszerében kötelező. 

11. Egyéni bajnokság  

A bajnokságokban azok a versenyzők jogosultak indulni, akik a megyék által 

kijelölt, a szakbizottság által jóváhagyott és a versenynaptárban közzétett „C” 

kategóriás kvalifikáló versenyeken minősítő pontot szereztek a melléklet szerint.  

A  „C” KATEGÓRIÁS EGYESFOGATHAJTÓ BAJNOK, 

 „C” KATEGÓRIÁS KETTESFOGATHAJTÓ BAJNOK, 

 „C” KATEGÓRIÁS NÉGYESFOGATHAJTÓ BAJNOK, 

 „C” KATEGÓRIÁS PÓNI EGYESFOGATHAJTÓ BAJNOK, 

 „C” KATEGÓRIÁS PÓNI KETTESFOGATHAJTÓ BAJNOK, 

 „C” KATEGÓRIÁS PÓNI NÉGYESFOGATHAJTÓ BAJNOK 

címért megyénként legfeljebb nagyló kettesfogatok esetén legfeljebb három, a 

kvalifikáló versenyeken a legtöbb pontot gyűjtött versenyző indulhat, a 

szakbizottság által kijelölt helyen megrendezésre kerülő országos bajnoki döntőn. 

A rendező megye 3 további hajtót nevezhet a bajnoki döntőre. 

Egyéb kategóriában a megyénként indulók számáról a versenyrendezővel 

egyeztetve az adott megye dönt. 
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A döntőket kötelezően hibapont büntetéses akadályhajtás két fordulóban, a 

hibátlanok közötti összevetéssel versenyszámmal kell megrendezni. A döntőn az 

Iram 230m/perc, nyomtáv + 20 cm. 

A kvalifikációs versenyeket kötelező hibapont büntetéses akadályhajtás két 

fordulóban, a hibátlanok közötti összevetéssel versennyel kell rendezni, csak az 

ilyen formátumú versenyek után adható kvalifikációs pont. 

Az országos bajnokságra a kvalifikáló versenyek számát és helyszínét az adott 

megyék határozhatják meg. A „kvalifikációs verseny” minősítést utólag, a verseny 

befejezését követően nem lehet visszavonni. 

A kvalifikáló versenyek közül a minimum 2, maximum 12 legjobb eredménye 

számít, amit a megyék határozhatnak meg.  

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 kvalifikációs szezon végén a pontegyenlőség esetén a több jobb helyezés, 

további pontegyenlőség esetén az első jobb eredmény számít.  

A magyar nagyló kettesfogat bajnokság rendezési jogát elnyert szervezet, társaság 

köteles pénzdíjat kiírni az alábbi elosztás szerint: 

I. helyezett: 150. 000 Ft 

II. helyezett: 100. 000 Ft 

III. helyezett:   50. 000 Ft értékben. 

12. Csapatbajnokság  

Az  „C” kategóriás Fogathajtó Csapatbajnok címért, minden kategóriában 

egységesen csapatot a Megyék, Régiók állíthatnak a bajnokságra minősült 2 vagy 

3 versenyzőből.  

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. 

Csapatbajnokság számítása: 

A csapatverseny eredménye a két forduló után kerül kiszámításra. Minden 

csapatból fordulónként a két legjobb eredmény adódik össze. Csak a mindkét 

fordulót teljesítő (kizárás, feladás, visszalépés nélkül) csapattagok hibapontjai 

számíthatók be a végső csapateredményébe.  
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13. Megyei Bajnokságok  

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.  

14. Bírók  

„C” kategóriás versenyt legalább három fős szakmai stábbal kell lebonyolítani. 

Egy vezetőbíró, egy másodbíró, aki egyben pályaépítő is lehet és egy 

versenyiroda közreműködésével. 

A versenybíróság két bíró, amelyből egy fő legalább Kiemelt III. osztályú bíró 

és egy III. osztályú bíró. Amennyiben díjhajtás vagy maratonhajtás 

versenyszám kerül megrendezésre, akkor a vezetőbírónak II. osztályú bírónak 

kell lennie. A pályaépítő a másodbíró feladatát is elláthatja, ha rendelkezik bírói 

licenccel. Amennyiben a pályaépítőnek nincs bírói licence, akkor egy 

negyedik személyt kell másodbíróként alkalmazni.  

A versenyiroda nem láthat el bírói és pályaépítői feladatokat.  

A bírók kötelesek a FEI és jelen szabályzatot betartatni, ennek elmulasztása 

esetén a bírók a tevékenység végzésétől eltilthatók.  

A vezetőbíró kötelessége a versenyeredmény helyességének ellenőrzése, 

aláírásával való hitelesítése és versenyhelyszín értékelő lap kitöltése.  

Versenyzői licenccel rendelkező fogathajtó vagy olyan edző, akinek a versenyen 

tanítványa indul, az a versenyen bírói, pályaépítői, versenyirodai tevékenységet nem 

láthat el. 

A hivatalos személyek és a versenyiroda költségeit a verseny rendezője téríti meg.   

15. Pályaépítő  

Akadályhajtáshoz a pályaépítők listájáról kell legalább „III. osztályú pályaépítőt” 

felkérni.  

Kombinált- és maratonhajtáshoz a pályaépítők listájáról kell legalább „II. osztályú 

pályaépítőt” felkérni. 

A pályaépítő köteles a versenyen személyesen jelen lenni. 

16. Maraton pályaszolgálat  

Maraton versenyszám rendezése esetén a rendező az alábbi létszámban 

köteles maraton pályaszolgálatot biztosítani:  

Akadálybíró:  min. 2 fő/akadály  
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A pályaszolgálat tagjait az érvényes bírói listáról kell kijelölni, akik legalább 

maraton bíró licenccel rendelkeznek. 

17. Technikai kiküldött  

„C” kategóriában nem kötelező a technikai kiküldött, kivétel az országos 

bajnoki döntők. 

18. Állatorvos, patkolókovács  

A rendezőnek gondoskodni kell állatorvosról és patkolókovácsról, akiknek 

elérhetőségét a versenykiírásban szerepeltetni kell. Igénybevétel során a 

felmerülő költségek a versenyzőt terhelik.  

19. Mentő 

Minden versenyen köteles a rendező a verseny teljes időtartama alatt, bele 

értve a díjátadást is, mentőautót biztosítani a vonatkozó jogszabályok szerint. 

Amennyiben a mentőautó elhagyja a verseny helyszínét a versenybíróság köteles 

a versenyt felfüggeszteni, amíg a mentőautó vissza nem tér.  

20. Eredményértékelés  

„C” kategóriában kötelező a vizsgázott és licenccel rendelkező versenyiroda 

alkalmazása, valamint az elektronikus időmérés, melynek költségét a rendező 

viseli. „C” kategóriás versenyen a versenyiroda köteles a versenyen 

személyesen jelen lenni.  

A versenyiroda köteles a versenynap végén feltölteni a hivatalos 

versenyeredményt, jegyzőkönyvet és pályarajzot a Magyar Lovassport 

Szövetség hivatalos adatbázisába (vsetup) .xls és aláírásokkal scannelt, .pdf 

formátumban.  

A versenyirodáknak kötelessége a napi részeredményeket és végeredményt 

aznap tájékoztatásul közzétenni. A versenyen kitöltött hivatalos 

nyomtatványokat (Helyszíni nevezési lap, startlista, eredménylap, 

versenyértékelőlap, pályarajz) a verseny rendezőnek aláírva átadja az 

versenyiroda.  

21. 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. 

Az összevetéstől visszalépett vagy az összevetés során pályát nem teljesített 

versenyző az összevetés utolsó helyezettje. 
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Amennyiben a versenyző a versenyszámok eredményhirdetésén engedély nélkül 

távol marad, a díjra nem jogosult, eredményét törlik és a versenyből kizárásra 

kerül.  

22. Dopping  

FEI Általános Szabályzat 2009. január 1. 23. kiadás (módosítások hatályba lépése: 

2017. 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.  

23. Óvás  

Magyar Lovassport Szövetség Általános versenyszabályzatának 156. cikkelye 

szerint jár el óvások esetén a fogathajtó szakág.  

Óvási díj: 20 000,- Ft 

Amennyiben az óvásnak helyt adnak, az óvási díjat vissza kell téríteni; ha 

elutasítják, a versenyiroda azt a Magyar Lovassport Szövetség számlájára befizeti.  

24. Fegyelmi vétségek  

FEI Általános Szabályzata 2009. január 1. 23 kiadás 160-161. szabálya 

(módosítások hatályba lépése: 2017. január 1.), 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 pénzbüntetéssel 

o kizárással  

Fegyelmi vétség esetén a Magyar Lovassport Szövetség Fegyelmi Bizottsága a 

Fogathajtó Szakbizottság kezdeményezésére jár el.  

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  
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 a lovakkal durván bánik a versenyen vagy a versenyen kívül  

 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.  

 

Eredményhirdetés: 

Eredményhirdetésen a versenyzőnek kötelező a megjelenés. A távolmaradásra, ill. 

a verseny színhelyének elhagyására - annak befejezése előtt - a vezetőbíró adhat 

engedélyt. 14 év alatti személy a díjátadás során a FEI szigorú ajánlása alapján nem 

tartózkodhat a fogaton. 

 

25. Reklámlehetőség  

Hazai, nem nemzetközi versenyeken a FEI szabályzattól eltérően a reklámfelület 

nagysága nincs korlátozva. Ezen intézkedés célja a szponzorok igényeinek 

maximális kielégítése.
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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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