
ORSZÁGOS NONIUS TENYÉSZSZEMLE 
XIV. Kozma Ferenc Kupa 

Nóniusz kettes fogatok akadályhajtó versenye 
 
A verseny időpontja: 2019. október 13. vasárnap 14.00 

 
A verseny helyszíne: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. Mezőhegyes lovaspálya 

 
A verseny rendezője: Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület 

 Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. 

 
A verseny célja: A fogatsport népszerűsítése, hagyományainak megőrzése 

 Versenyzési lehetőség biztosítása amatőr fogatok részére 

 A nóniusz fajtájú lovak sajátteljesítmény-vizsgálata 

 
Pályaépítő: Papp János 

  

Versenybírók: Papp János, Barna Gergely 

  

Versenyiroda: Németi Judit 

 
R é sz v é t e l i  f e l t é t e l e k :  
 
Versenyzők: a 18. életévüket betöltött hajtók (sportorvosi alkalmassági igazolás ajánlott) 
  

Lovak: Legalább 3 évet betöltött, a Tenyésztési Program szerint nóniusz fajtához tartozó 
kancák, mének, heréltek versenyezhetnek, a lovak származása a verseny előtt 
minden esetben ellenőrzésre kerül. 
A lóútlevélnek tartalmaznia kell a hatályos jogszabályok által előírt érvényes 
állategészségügyi igazolásokat. 
Ugyanazon lovakkal csak egy versenyző indulhat egy versenyszámban. 

  

Kocsik:  Fúvott kerekű kocsi és maratonkocsi nem használható! Bármilyen nyomtávú hintó 
használata megengedett! Kocsilámpák használata nem kötelező! 

  

Hajtók, segédhajtók 
öltözete FEI 
szabályzat szerint:  

A versenyzők és a segédhajtók öltözete a díjhajtó kocsi és a szerszám stílusához 
illő legyen. 
A hajtó számára kötelező a zakó vagy nemzeti viselet, a baktakaró, a kalap és a 
kesztyű viselete. A segédhajtó számára kötelező a zakó, a kalap és a kesztyű 
viselete vagy nemzeti viselet. 

  

Versenyfeladatok: FEI hatályos fogathajtó szabályzata szerint. 
 500-800 m hosszú pályán max. 20 db akadállyal, egyszeri összevetéssel a FEI 

szabályzata szerint csak szabványos bójákból épített pályán. Hátsó kerék nyomtáv 
+ 30 cm 
Iram: 220 m / perc, fotocellás időméréssel 

  
 Boxrendelés: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. 5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 30. 
Bardóczky Veronika lótenyésztési osztályvezető +36 30 781 8208 

  

Nevezés: előzetesen: www.fogatsport.hu, A nevezést a helyszínen is biztosítjuk. 
  

Díjazás: Minden fogat részére szalag,  
  I.     helyezett:    
II.   helyezett:    
III.  helyezett:   
IV.  helyezett:   
V.   helyezett:    
VI.  helyezett: 

50 000 Ft + tárgydíj 
30 000 Ft + tárgydíj 
20 000 Ft + tárgydíj 
10 000 Ft + tárgydíj 
10 000 Ft + tárgydíj 
10 000 Ft + tárgydíj 

 

http://www.fogatsport.hu/

