2009-es Batyus Galopp versenykiírás
A verseny neve: Batyus Galopp
A verseny fajtája: lejtős csíkverseny
Időpontja: 2009. augusztus 15.
Helyszíne: Ivád, labdarúgópálya és rekreációs környéke
Összdíjazás: Az nincs. Illetve van, mert az Ivádi Szent Grált kapja meg a
győztes, illetve a következő évi Batyus Galopp rendezési jogát. Pénz nincs.
Versenyrendező: Ivád Község Önkormányzata.
Batyus Galopp elnöke: Ivády Gábor polgármester (Ivád)
Batyus Galopp kreatív igazgatója: Süki Lóránt polgármester (Ecséd)
Batyus Galopp technikai igazgatója: Földi Gyula polgármester
(Mátranovák)
Batyus Galopp versenyigazgatója: Gyenes Zoltán polgármester
(Bernecebaráti)
Ceremónia-rendező: Dubovsky László polgármester (Tornalja)
Vágtafőkapitány: Olyan nincs.
Tisztségviselők:
Versenybíróság elnöke: Hohn Krisztina polgármester (Mánfa)
tagok: Tóth Istvánné polgármester (Teskánd), Kovács Gyula polgármester
(Magyarhertelend),
Startbíró: Csete Krisztián polgármester (Csór)
Segédstarterek: Olyan nincs, mert azt sem tudjuk mi az.
Célbíró: Fáy Dániel polgármester (Terény)
Szakaszbírók: A vendégek közül kijelölünk párat.
Melegítő bíró: Fekete László polgármester (Petőfibánya)
Fel- és levezető bírók: Vincze Imréné polgármester (Szajla), Zagyva
Ferencné polgármester (Bükkszék), Sztolyka Zoltán polgármester
(Rozsály),
Nyergelő bíró: Mali Zoltán polgármester (Drávapiski)
Sorsolási bizottság: az Ivádi Asszonykórus
Fegyelmi bizottság elnöke: Erős Róbert polgármester (Nemti)
tagok: Gecse Mihály polgármester (Feldebrő), Varga András polgármester
(Várda)
Versenyközvetítő: Dolák-Saly Róbert
Állatorvos: dr. Juhász László polgármester (Bükkszenterzsébet)
Patkoló: Kovács Péter polgármester (Budapest XVI. ker.)
Istálló felügyelő: Muhari Zoltán polgármester (Panyola)
Lómentő: Egyelőre ló sincs
Versenyiroda: Forgó János polgármester (Mátraballa), Dr. Bakonyi Péter
polgármester (Martfű), Bodó Imre polgármester (Tiszasziget)
A tisztségviselők korlátozás nélkül megbízhatnak maguk helyett mást
a tisztség betöltésére, bár nem örülnénk neki.
Technikai feltételek:
A verseny távja: 1 hossz, kb. 100 m, de lehet, hogy hosszabb lesz.

A versenypálya mérete: 100 x 10-20 m
Talaja: Ivádi gyep
Melegítő pálya I. mérete: kb. 50 x 8 m-es egyenes szakasz - galopp
munkára
Talaja: Ivádi gyep
Melegítő pálya II.: Elég lesz egy is.
Rendező fenntartja magának a jogot a jelen verseny kiírás
megváltoztatására.
A verseny menete:
A futamok résztvevői a futam felvezető köre alatt kisorsolt számú
rajthelyről, álló helyzetből startolnak. A start rajtgumi segítségével
történik. A futam a jobb oldalon állóknak bal kézre zajlik, a bal oldalon
állóknak jobb kézre zajlik, futamonként legfeljebb hat versenyző indul. A
futamban galopp jármódban (lehet gyorsabban és lassabban is), egymás
akadályozása nélkül kell részt venni. A versenyzők a versenypálya teljes
területét igénybe vehetik a futam során, egymás testi épségét nem
veszélyeztetve. A futam győztese az, aki a versenytáv teljesítése után
elsőként halad át a célvonalon, hacsak addig ki nem találunk valami mást.
A verseny menetét a versenybíróság felügyeli és bírálja el. A végső
sorrendet célfotó segítségével állapítja meg a versenybíróság.
Versenyzők:
Minden nevező bármilyen fajtájú és nemű, állattal, illetve közlekedési
eszköznek nem minősülő tárggyal vehet részt, kivéve azon angol telivér
vagy verseny félvér fajtájú lovak, amelyek 2006-2007-2008. évben a
hivatalos magyar generál skálán 65 handicap számnál magasabb értéket
kaptak. Kétorrú autóval is lehet nevezni. Egy nevező egy versenyzőt
nevezhet.
A verseny ideje alatt a rendezőbizottság orvosi (mentőautók), állatorvosi,
állatmentő, gyepmester, kisháztartási gépszerelő és patkoló kovácsi
szolgálatot biztosít.
A verseny résztvevői
Nevezők:
A versenyen induló nevező legalább 1 életévét betöltött olyan személy
lehet, aki vagy magyar állampolgár, vagy nem, de egy általa megjelölt
településhez kötődik.
Nevezők felszerelése:
Saját felszerelés: fekete, vagy más színű csizma, esetleg cipő, meleg
esetén, szandál, papucs, bocskor; gerincvédő (a Versenyrendezőség által
elfogadott: hosszú, a teljes gerincet védő típus) nem előírás, de sosem árt,

akár csak a bukósisak, védőszemüveg használata engedélyezett.
Rendező biztosítja: csuklópánt
Sarkantyú és lovaglópálca használata tilos!
Versenyzők felszerelése: lábvédők, hajráf, martingál, motoros kesztyű,
szügyhám, talár, kucsma, nyeregalátét használható. Patkósarok,
szkafander, négy köbméternél nagyobb búvárpalack, szemellenző
használata tilos! A felszerelés sérülést nem okozhat!
Kisegítő személyzet: minden versenyző mellé 1 fő csapatvezetőt lehet
regisztrálni, akiknek jelenléte javasolt a verseny folyamán.
Parkolás: Mindenki részére külön elkerített, őrzött parkoló áll
rendelkezésre.
Óvás menete:
Óvásra lehetőség nincs. Amennyiben mégis lenne, akkor azt a Fegyelmi
Bizottság pozitívan bírálja el.
Dopping: nem javasolt.
A verseny lebonyolítása:
Előfutamok nincsenek
2009. augusztus 15. szombat
8.00-11.00 – Érkezés
Minden nevező megérkezése a versenyre.
Helyszín: Ivád, a focipálya melletti játszótéren a nagy csúszda mellett,a
libikókától balra. A versenyzőket valakinek be kell mutatni. A
versenyirodán a csapatvezetők ha akarják akkreditálják csapatukat,
átveszik a verseny szabályzatot, csuklópántot, és akár ihatnak is valamit.
11.30 – Technikai értekezlet
Kötelező tájékoztató a nevezők részére (a focipálya nyugati oldalán lévő
kapujának a közelében felállított sátorban), melyen tetszés szerint vagy
részt vesznek, vagy nem.
12.00 – Tréning a pályán
A technikai értekezleten kiadott sorrendben a versenyzők kipróbálhatják a
Batyus Galopp pályáját, hatosával 8-8 percen keresztül.

13.00 – Fogadalomtétel

A nevezőnek fel kell olvasnia a fogadalmat – ha akarja. írhat saját
fogadalmat is, de magában is mormolhat valamit.
14.00 – Előfutamok
A maximum 18 előfutamból a hivatalosan kiadott eredménylista után az 12. helyezettek jutnak a középfutamokba. Esetleg a harmadik-negyedikötödik-hatodik is, ha azt külön kérik.
15.00 – Középfutamok
Az előfutamok eredménye alapján alakul ki a középdöntők beosztása.
A középdöntőkbe bejutott versenyzők számára a rendezőbizottság – ha
ráér - a felvezető kör alatt startrács sorsolást tart, ellenkező esetben
mindenki oda áll, ahová akar.
A középdöntők hat, maximum hatfős futamból állnak, amelyekből a
hivatalosan kiadott eredménylista után az 1. helyezettek jutnak a döntőbe.
Amennyiben a továbbjutott versenyzőnél sérülés mutatkozik, azt a
versenybíróságnak és a verseny állatorvosának vagy mentőápolójának,
esetleg a falu ezermesterének kell kivizsgálni, és a további szereplésről
döntést kell hoznia.
16.00 – Döntő
A verseny végső sorrendje a döntőben elért és a versenybíróság által
elfogadott sorrend után alakul ki.
16.15 – Eredményhirdetés, díjátadás
Az Ivádi Szent Grál átadása.
A rendező semmilyen balesetért, sérülésért, a versenyzőkben, illetve a
felszerelési tárgyakban keletkezett bármely kárért felelősséget nem vállal.

