VERSENY KIÍRÁS
„….sok ezer kis erő közös célra egyesülve hasznos és nagy művet teremthet…..”
/gróf Széchenyi István/

A 2012-es év a Nemzeti Vágta életében új mérföldkőnek számít, mert az új szabályok
bevezetésével az angol telivér,ahal-tekini,argentin póló ló fajtát kizárták a versenyzésből!
Ezek a fajták NEM indulhatnak a Nemzeti Vágtán és a kvalifikációs előfutamokon sem!!!

A Kisalföld Vágta szervezőivel emiatt új kezdeményezést indítottunk, mellyel
szeretnénk az angol telivér fajtának is lehetőséget biztosítani a versenyzésre nálunk
minden évben, így megrendezzük 2012 július 21.-én a TELIVÉR VÁGTÁT ahol várunk
minden telivérszerető sportembert!
Hozza el 3 éves kort betöltött , de 50 GHKP alatti lovát és ültesse rá min. 50kg feletti
/nyereg+lovas/legjobb amatőr lovasát és szálljon versenybe 1400 m-en a telivér futam
leggyorsabb lovának címéért !
Tehát rajthoz állhatnak:
- 50.000 ft nevezési díj/versenyző befizetése után / Rodeo Sport Egyesület Győr, szlsz:
10103379-58551000-01000003 /
-3 éves kort betöltött angol telivér vagy verseny félvér fajtájú lovak nemre való tekintet
nélkül ,melyek generál hendikeppje nem éri el a 50-as számot a lovasversenyekre vonatkozó
rendezett állategészségügyi igazolásokkal és azonosítási lehetőséggel / érvényes
útlevél,vérvétel,oltások /
-minden 16. életévét betöltött magyar állampolgár / 18 év alatt szülői engedéllyel , melyről
írásbeli nyilatkozat szükséges / érvényes egészségügyi igazolással, aki nem rendelkezik 10
győzelemmel profi kategóriában / amatőr kategóriára nem vonatkozik /
-minimum 50 kg induló súllyal / nyereg + lovas /
Futam paraméterei,szabályok:
-

a versenyt a versenyzők bal kézen futják
a táv hossza 1400 méter / 1 kör
a pálya szélessége 15 méter
a pálya 4 kanyarból 2 rövid és 2 hosszú egyenesből áll
a rajt állórajtból a 10 méteres rajtsávból indul, amikor a lovak egy vonalba felsorakoztak

-

-

gumiköteles indítással rajtolnak el a lovak rajtbíró segítségével
3. kiugrásnál , a pálya elhagyásánál,trágár beszédnél,szidalmazásnál vagy a többiek
veszélyeztetésénél a versenyző kizárásra kerül,mely esetén a nevezési díj nem kerül
visszafizetésre
óvás benyújtására a futam után 10 percig van lehetőség 50.000 ft óvási díj befizetése
mellett
a futamokból a 2 leggyorsabb versenyző jut tovább a közép- illetve döntőbe egyenes
kieséses rendszerben
egy futamban max. 6 versenyző indulhat
a futamok sorsolása nyilvánosan, húzással történik,ahol az azonos klubból,nevezőtől
érkező versenyzőknél az előfutamban kérhetik lehetőség szerint a külön futamban
történő indításukat,melyet a szervezőnek joga van elutasítani
Díjazás:
I. helyezett
300.000 ft kp
II. helyezett
150.000 ft kp.
III. helyezett
50.000 ft kp.
Figyelem:a pénzdíj minimum 10 versenyző esetén kerül kifizetésre!

Gróf Széchenyi István, báró Wesselényi Miklós, Orczy Lőrinc és Heinrich János közös
munkával 1827-ben megteremtették a magyar lóversenyzést, mely kezdetben az egyszerű
falusi emberek lovainak a templom körül vagy a főtéren történő futtatása volt erkölcsi
győzelemért.
A 2012-es év mérföld kő a Kisalföld Vágta életében,mert szervezőség szeretne a vidéki
lóversenyzésnek 2013-as évtől hagyományt teremteni havi egy versenynap
bevezetésével,ahol a trénerek kipróbálhatják még a nagy versenyek előtt reménységeiket
vagy visszatérőiket egy hangulatos vidéki lóversenyzésen.

Legyen Ön is részese ennek a kezdeményezésnek, hogy egyre több embernek
tudjunk kedvet csinálni a lóversenyzéshez!Jöjjön el leggyorsabb lovával a
Kisalföld Vágtára a telivér vágta bajnoka címért!
„………ami egyeseknek lehetetlen,az többeknek lehetőséggé válik……..”
Nyeregbe Vidék! Nyeregbe Magyarország!

Legyen újra lovas nemzet a magyar!

Tisztelettel:
info:www.kisalfoldvagta.hu

Tóth Szilárd

