The FEI Négyesfogathajtó Világbajnokság, Valkenswaard
Hollandia, 2020. október 7-11.
A Nemzetközi Lovassport Szövetség Fogathajtó Szakbizottsága a koronavírus okozta járvány
következményeként azt a döntést hozta, hogy előzetes minősülés nélkül, bármely, legalább 2*os nemzetközi minősüléssel rendelkező versenyző nevezhető a világbajnokságra. Ilyen
lehetőség még sosem fordult elő, mint ahogyan az sem, hogy extrém magas költségeket rójon
a rendező az indulni szándékozó versenyzőkre.
Indulói létszám: 3 fő csapat, illetve szeptember 7-ét követően plusz 3 fő egyéni induló
Nevezési díj: 1750 EURO (magában foglal: 6 box, áram, víz- és kempingdíj)
A COVID-19 okozta bizonytalanságra való tekintettel a rendező lemondhatja az
eseményt bármikor, amikor a helyi hatóságok vagy a FEI arra utasítja. Ebben az esetben
az alábbi szabályok lépnek életbe:
Amennyiben a versenyt törlik:
– október 3. vagy azt követően: a rendező visszatart max. 750 EURO-t fogatonként
– szeptember 21. és október 3 között: a rendező visszatart max. 500 EURO-t
fogatonként
- szeptember 21-ét követően, amennyiben a versenyző mondja le a versenyt, a teljes
nevezési díjat elveszíti.
A rendező nem felel a versenyzők által felmerült egyéb költségekért, és nem fogad el
visszatérítési igényeket, kivéve a nevezési díjakat a fent leírt szabályok szerint.
Előzetes információ, hogy a magyar versenyzők anyagi támogatására forrás nem áll
rendelkezésre, vagyis minden, világbajnokságon indulni szándékozó versenyző saját
maga kell, hogy fizesse a költségeit.
Pénznyeremény: összesen 17.500 EURO
eloszlása: 15.000 EURO – egyéni; 2.500 EURO – csapat
A 2021. év előkészítése kapcsán szerencsés lenne felmérni egyes versenyzők és lovaik
teljesítményét nemzetközi mezőnyben is. Most ebben a bizonytalan és speciális
helyzetben nem kérhetek senkitől kötelező részvételt. Ezt a világbajnokságot
eredménycentrikusság nélkül kell „beáldozni”.
A tapasztalatszerzés lenne a fő cél a nemzetközi rutinnal nem rendelkező versenyzők részére.
Azt kérem minden, legalább nemzetközi 2*-os szintű négyesfogathajtótól, hogy a vecsési
verseny vasárnapi eredményhirdetése után vegyenek részt a megbeszélésen, melynek fő témája
az eddigi versenyek tapasztalatai mellett a valkenswaardi versenyen történő részvétel lenne.
Kérem, addig mindenki mérlegelje a saját részvételi szándékát, lehetőségét a világbajnokságon,
illetve a nemzetközi versenyen a fenti információk alapján, mivel a nevezési határidő elég szűk
(szeptember 7.). Túljelentkezés esetén dönteni fogok a nevezett versenyzők indulásáról.
Mérlegelje mindenki az anyagi lehetőségeit és a a COVID-19 helyzet esetleges egészségügyi
kockázatát is!

CAI2* nemzetközi kettes- és négyesfogathajtó verseny
Valkenswaard, Hollandia, 2020. október 7-11.
A világbajnoksággal párhuzamosan nemzetközi fogathajtó versenyt is rendeznek ugyanazon a
helyszínen, ugyanazzal a bírói testülettel, csak 7 maraton akadály kerül kialakításra a „B”
szakaszon.
CAI2*-H4
kategóriában
korlátlan
létszámmal
lehet
nevezni
Nevezési díj: 1250 EURO (magában foglal: 6 box, áram, víz- és a kempingdíj)
CAI2*-H2 kategóriában Magyarország meghívást kapott, mint nemzet, de prioritási
lista alapján lehet versenyzőinket lenevezni. A nevezhető versenyzők száma még nem
áll rendelkezésre. Nevezési díj: 1000 EURO (magában foglal: 4 box, áram, víz- és a
kempingdíj)
A COVID-19 okozta bizonytalanságra való tekintettel a rendező lemondhatja az
eseményt bármikor, amikor a helyi hatóságok vagy a FEI arra utasítja. Ebben az esetben
az alábbi szabályok lépnek életbe:
Amennyiben a versenyt törlik:
– október 3. vagy azt követően: a rendező visszatart max. 500 EURO-t fogatonként
– szeptember 21 - október 3 között: a rendező visszatart max. 250 EURO-t fogatonként
- szeptember 21-ét követően, amennyiben a versenyző mondja le a versenyt, a teljes
nevezési díjat elveszíti.
A rendező nem felel a versenyzők által felmerült egyéb költségekért, és nem fogad el
visszatérítési igényeket, kivéve a nevezési díjakat a fent leírt szabályok szerint.
Mivel ezeknek a kategóriáknak a nevezési határideje szeptember 21-e, így a
kettesfogatoknak majd a vecsési versenyt követő 1-2 héten belül kívánok nyílt
megbeszélést tartani, ahol az eddigi versenyeken mutatott teljesítmények is
kiértékelésre kerülnek, hiszen a kettesfogathajtók előtt is a jövő évben ott a cél, a
világbajnokság. A felkészülést el kell kezdeni, hogy a lehetséges legjobb összeállítású
csapattal utazhassunk Hollandiába 2021-ben!
Terveim között szerepel - még ha egyetlen versenyzőnk sem utazik a versenyre fogattal -, hogy
szervezett keretek között, lovak nélkül kilátogatunk a világbajnokság helyszínére a verseny
ideje során, tapasztalatszerzés céljából. Erre nyilván akkor lesz lehetőség, ha a versenyt nem
zárt kapuk között rendezik meg.
DE! Kérek minden versenyzőt, hogy saját és csapata egészségét tartsa szem előtt, amikor a
hollandiai versenyzés mellett vagy a kiutazásról dönt, hiszen a koronavírus helyzet okozta
állapotokat nem befolyásolhatjuk!

Tisztelt Versenyzők!
A fenti tervek a jelenleg ismert körülményekre vonatkoznak, ha a feltételek változni fognak,
akkor ismét újratervezésre lesz szükség.
Mindenkinek további eredményes és hasznos felkészülést kívánok!
Vigyázzatok magatokra és másokra is!
Mezőkövesd, 2020. augusztus 24.
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