
Székely Vágta versenykiírás 

és Versenyszabályzat 

 

A verseny elnevezése: Székely Vágta 

A verseny fajtája: síkverseny 

Időpontja: 2011. július 30. (esőnap július 31.) 

Helyszíne: Óriáspince-tető (Maksa, Háromszék) 

 

 

A nevezés feltételei: 

1. Bármely Kovászna, Hargita vagy Maros megyei településnek jogában áll 

benevezni egy csapatot. Minden csapat egy lóból és 3 személyből áll: lovas, 

kísérő és csapatvezető. A Székely Vágta nevezési díja 1000 lej, amit a 

következő számlaszámra kell befizetni:  

Kónya Ádám Művelődési Ház (Casa de Cultură „Kónya Ádám”) 

Adószám: 4925603 

Bankszámlaszám: RO94TREZ2565010XXX000239 

Sepsiszentgyörgyi Kincstár (Trezoreria Mun. Sfântu Gheorghe) 

2. A Székely Vágtán egy település egy ló-lovas párost nevezhet. 

3. A pályázati csomag beérkezési határideje: 2011. július 14., 16 óra. 

4. A benevezéshez szükséges dokumentumok:  

• Kitöltött nevezési lap; 

• A ló útlevél másolata, melyből kitűnik, hogy a fertőző kevésvérűségről szóló 

vérvizsgálati eredménye negatív és egy évnél nem régebbi, valamint ajánlott az 

influenza elleni oltás is. 

• A nevezési díj befizetését igazoló okirat banki átutalás estén; 

• A nevező település címere elektronikus formában (vektorgrafika vagy 

nagy felbontású rasztergrafika – min. 300 dpi, A4-es méret). 

5. A benevezési iratcsomót személyesen, postán vagy elektronikus úton lehet 

eljuttatni az alábbi címekre. 

6. A versenyiroda kapcsolattartója: Fábián Edina, telefonszám: 0267 – 312 000; 

mobil: 0763 – 056 706; postacím: Városimázs Iroda, Petőfi Sándor u. 6., 

Sepsiszentgyörgy 520008; e-mail: szekelyvagta@sepsi.ro. 

 

 



Általános rendelkezések: 

1. A Székely Vágta távja kb. 1200 m. A versenypálya homokos, zárt, önmagába 

visszatérő alakzatú. 

2. A Székely Vágta minimum 12 páros (ló és lovas) részvételével indul. Egy 

futamban legtöbb 5 induló vesz részt. A Székely Vágta napján egy ló legfeljebb 

háromszor versenyezik. 

3. A Székely Vágta versenybíróságának elnökét a Nemzeti Vágta 

rendezőbizottsága jelöli ki. Az Elővágta versenybíróság elnökének felelőssége a 

résztvevő párosok indulási feltételeinek, jogának ellenőrzése. A szervezők 3-fős 

versenybíróságot és 1 fő startbírót alkalmaznak. A versenybíróság által kiadott 

eredménylista alapján a Székely Vágta első, második és harmadik helyen 

végzett települése versenyzőként indulási jogot nyer a 2011-es budapesti 

Nemzeti Vágtán. A továbbjutott településekre a Nemzeti Vágta Szabályzata 

érvényes. A lovasokat a következő díjak illetik meg:  

- első hely: 2000 lej 

- második hely: 1500 lej 

- harmadik hely: 1000 lej 

4. A Székely Vágta résztvevői számára melegítési lehetőséget biztosítunk. A 

versenypálya és a melegítő pálya talaja minden időjárási és egyéb feltétel 

között bármekkora induló létszám estén alkalmas a sérülésmentes 

versenyzésre. A versenyző lovak elhelyezésére boxokat, ivóvizet és almot 

biztosítunk igény szerint július 29-30. között. 

5. A Székely Vágta előtt minden induló lovas aláírja a „Elővágta pályaelfogadási 

nyilatkozatot”. 

6. Az induló lovasok a Szervezők által biztosított egyenpólóban kötelesek 

lovagolni. Amennyiben ez nem így történik, az illető lovas kizárásra kerül a 

versenyből. 

7. A Székely Vágta szervezői a végső sorrend eldöntése érdekében videofelvételt 

használnak, továbbá a verseny előtt ló felvezetési kontrollt tartanak 

azonosítási, illetve egészségügyi szempontok miatt. 

 

A verseny menete:  

A futamok résztvevői a futam felvezető köre alatt kisorsolt számú rajthelyről, álló 

helyzetből startolnak. A start rajtgumi segítségével történik. A futam bal kézre zajlik, 

futamonként legfeljebb öt lovas indul. A futamban vágta jármódban, egymás 

akadályozása nélkül kell részt venni. A lovasok a versenypálya teljes területét igénybe 



vehetik a futam során, a lovak és egymás testi épségét nem veszélyeztetve. A futam 

győztese az a ló-lovas páros, aki a versenytáv teljesítése után elsőként halad át a 

célvonalon. A verseny menetét a versenybíróság felügyeli és bírálja el. A végső 

sorrendet a versenybíróság állapítja meg. 

A szervezők gondoskodnak Székely Vágta teljes időtartama alatt állatorvosi, ill. 

patkolókovácsi ügyeletről, valamint mentőautó és személyzete jelenlétéről. 

 

A verseny résztvevői  

 

Lovasok: 

A versenyen induló lovas 18. életévét betöltött személy lehet. Nem indulhatnak azok a 

lovasok, akik pályafutásuk során, hivatalos lóversenyen (galopp versenyen) profi vagy 

amatőr licensszel belföldön vagy külföldön tíz vagy annál több futam győzelmet értek 

el. 

 

Lovasok felszerelése: 

Saját felszerelés: három ponton rögzített lovagló kobak, fekete nadrág, fekete csizma 

vagy lábszárvédő, gerincvédő (a Versenyrendezőség által elfogadott: hosszú, a teljes 

gerincet védő típus). Védőszemüveg használata engedélyezett. 

Sarkantyú és lovaglópálca használata tilos! 

 

Lovak: 

Minden nevező lovas bármilyen fajtájú és nemű, 4 éves (születési év: 2007.) vagy 

idősebb lóval vehet részt. Nem versenyezhetnek az ismeretlen származású, valamint 

az angol telivér fajtájú lovak. Egy település egy lovast és egy lovat nevezhet. 

 

Állategészségügyi feltétel:  

Ló útlevél, melynek tartalmaznia kell: 

 1. Ló influenza elleni vakcinázás igazolás: ajánlott a Székely Vágta 

résztvevőinek és kötelező a Nemzeti Vágta versenyzőinek (alapimmunizálás:  

        első oltás, majd 21-92 napon belül második oltás, utána mindig 6 hónapon 

belül emlékeztető oltás, +/- 21 nap). 

2. Évente a fertőző kevésvérűségről szóló egy évnél nem régebbi negatív 

vérvizsgálati eredmény igazolását.  

 



Lovak felszerelése: kantár, angol nyereg (nem galopp, sem western nyereg). Egyéb 

lovas felszerelés: lábvédők, martingál, szügyhám, nyeregalátét használható. A lovak 

hátsó lábán nem lehet patkó! Nem használható sem patkósarok, sem szemellenző!  

 

Kisegítő személyzet: minden nevező lovas mellé 1 fő lóápolót (kísérőt) és 1 fő 

csapatvezetőt kell regisztrálni, akiknek jelenléte kötelező a verseny folyamán.   

 

Dopping: 2011. első Elővágtájától a verseny rendezőinek jogában áll bárhol, 

bármikor, valamint a verseny ideje alatt a nevezett lovakon dopping vizsgálatot 

végezni. A versenyző lovasoknak tilos a verseny egész ideje alatt alkoholt vagy 

tudatmódosító szert fogyasztani, amit a verseny rendezői bármikor ellenőrizhetnek. 

 

A rendező semmilyen balesetért, sérülésért, a lovakban, illetve a felszerelési 

tárgyakban keletkezett bármely kárért felelősséget nem vállal. 

 

Jelen Versenykiírás alapján a verseny lebonyolítása a 

Versenyszabályzatban foglaltak szerint történik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Versenyszabályzat 

E versenyszabályzat a 2011-es Nemzeti Vágta Elővágtáit és a budapesti Hősök terén 

rendezett Nemzeti Vágta síkversenyek lefutását szabályozza, és kiegészíti a Nemzeti 

Vágta Versenykiírásában foglaltakat. 

  

Start 

1. A lovak bemutatása után a verseny résztvevői a lóápolók vezetésével lépésben a 

starthelyhez vonulnak, ahol a starter további utasításáig a kisorsolt startszám 

szerinti sorrendben köröznek.  

2. A starter „starthoz” felszólítására a lovak a segédstarter irányításával a 

startvonaltól kb. 5 méterre egyvonalban felsorakoznak - a belső korláttól a 

kisorsolt startszám szerint növekvő sorrendben. Ezután a résztvevők – immár 

a lóápolók segítsége nélkül – lépésben a startvonal felé közelednek.  

3. A „starthoz” felszólítást követően a starter zászlaját jól látható módon a feje 

fölé emeli, ezzel jelezve, hogy a start elkezdődött.  

4. Miután a lovak az előírt rend szerint közelítenek a startvonalhoz, a starter 

„start” felkiáltással egy időben a startgumit elengedi, és kezdetét veszi a 

verseny.  

5. Ha a starter megítélése szerint a startot lényeges körülmény nem zavarta meg, 

néhány pillanat múlva lecsapja a zászlót, ezzel jelezve, hogy a start érvényes.  

6. Ha egy ló a „start” vezényszó után oldalra kitör, állva marad, kihátrál vagy 

eldobja magát, és emiatt hátrányra tesz szert, az indulást érvényesnek kell 

tekinteni.  

7. Ha egy ló a „starthoz” felszólítás után eltelt 3 percen belül nem foglalja el 

helyét az előírt rend szerint vagy beálláskor túlzottan ideges magatartásával 

veszélyezteti az ellenfelek vagy a közönség testi épségét, úgy a Versenybíróság 

jogosult az illető résztvevő versenyből való kizárására.  

8. Ha egy ló a „start” vezényszó előtt áttöri a gumiszalagot, elszáguld, lovasát 

ledobja, úgy a Versenybíróság az illető lovat a további versenyzéstől eltiltja, és 

miután az eltiltott résztvevő elhagyja a pályát, a starter új startot rendel el.  

9. Érvénytelen start esetén a starter zászlaját jól láthatóan lengeti, aminek láttán 

a szakaszbírók is lengetni kezdik zászlójukat, ezzel jelezve a résztvevők 

számára, hogy a start érvénytelen. Érvénytelen start esetén a résztvevők 



feltartanak, majd a menetirányt továbbra is megtartva, visszatérnek a 

starthelyhez, ahol a starter további utasításáig lépésben köröznek. 

10. A starter döntése ellen fellebbezésnek nincs helye. 

  

Verseny  

1. A futamban vágta jármódban, egymás akadályozása nélkül kell részt venni.  

2. Különösen akadályozásnak minősül és kizárást von maga után:  

• az ellenfél lovának vagy lovasának megütése, megrúgása, visszahúzása, 

ellökése, 

• ha a lovas a mögötte láthatólag gyorsabban haladó résztvevő elé bevág 

lovával, hogy az előzést ezáltal megakadályozza. 

3. Nem minősül akadályozásnak a pálya ideális ívén való lovaglás, és a 

versenyben elfoglalt pozíció ily módon való megőrzése. Ez nem vonatkozik a 

lekörözött versenyzőre, akinek a pálya külső szélére húzódva kell biztosítania a 

mögötte érkezők elhaladását. 

4. A verseny során a lovakat csak „kézzel” lehet lovagolni. Ostor, pálca, sarkantyú 

a versenyben nem használható. Szabálytalan lovaglásnak számít, és a 

versenyből való kizárást vonja maga után különösen: 

• a megengedett felszerelésen kívül bármilyen eszköz használata, 

• a ló szárral való ütlegelése. 

5. Bármely olyan esemény bekövetkeztekor, amely a verseny további biztonságos, 

reális lefolyását lehetetlenné tenné, a Versenybíróság a versenyt azonnal 

leállíthatja gonggal, zászlóval, hangos bemondással. A verseny lefolyását 

különösen veszélyeztető tényező, amikor a versenyt kötelező leállítani: 

• a pályán álló vagy fekvő ló vagy lovas, ha rövid időn belül nincs lehetőség a 

futófelületről való eltávolítására, 

• a menetiránynak szemben haladó résztvevő,  

• a pályára bedobott minden olyan tárgy, ami megzavarhatja a résztvevőket. 

6. A leállított versenyt a Versenybíróság a Versenyigazgatóval egyeztetve a 

versenynap folyamán megismételteti. A megismételt futamban a leállítást 

okozó lovas nem vehet részt, tehát azon lovasok, akik önhibájukból esnek le 

futam közben és ezért a versenyt leintik, az újraindított futamban nem 

állhatnak starthoz. 

.  

  



Befutás, eredmény 

      1. A videofelvétel tanulmányozására és a futam lefolyásának ellenőrzésére a 

Versenybíróság indokolt esetben 3 perces vizsgálatot tart.  

A vizsgálatot követően a Versenybíróság a következő intézkedéseket hozhatja: 

• a pályán mutatott befutási sorrendet jóváhagyja, 

• a szabálytalankodó résztvevő(k) kizárásával vagy hátrahelyezésével új 

befutási sorrendet állapít meg.  

Az így kialakult befutási sorrend a futam „hivatalos eredménye”.  

  

Óvás 

1. Érvényes óvást a Versenybíróság elnökénél a csapat vezetője a futam után 3 

percig jelezhet szóban, amit 200 euro óvadékkal együtt írásban kell 

megerősítenie és a Versenyirodán leadnia a futam után 10 percen belül. Az 

érvényes óvást a Fegyelmi Bizottság bírálja el. 

2. Óvást a verseny eredménye ellen lehet emelni, amennyiben a lovas vagy 

csapatvezető úgy ítéli meg, hogy az ellenfelek valamelyike a 

Versenyszabályzatba ütköző módon, jogtalan előnyre tett szert az óvó féllel 

szemben.  

3. Nem jelent óvási alapot a versenyzés során bekövetkezett véletlen esemény, 

amelyet a Versenybíróság nem tekint a verseny lefolyását különösen 

veszélyeztető tényezőnek és a versenyt nem állítja le.  

4. Elutasított óvás esetén a Fegyelmi Bizottság az óvadékot visszatartja. 

5. A Fegyelmi Bizottság döntése ellen fellebbezésnek nincs helye. 

  

Általános rendelkezések 

A lovasok vagy a kisegítő személyzet bármely tagja által a versenyrendező bármely 

tisztségviselőjével, vagy az ellenfelekkel szemben tanúsított sértő, durva, trágár 

megnyilvánulás azonnali kizárást von maga után. 

  

 

 


