Póni Klub regionális verseny rendezés feltételei 2018.

1) Bejelentés
A versenyt legkésőbb a verseny időpontja előtt 30 nappal be kell jelenteni a Magyar Póni Klub
Szövetségnek, az alábbi adatok megadásával:











Verseny helyszíne (cím, honlap, megközelíthetőség, megye)
Verseny rendezője
Versenyigazgató (email cím, telefonszám)
Verseny elnevezése
Versenyszámok
Pályák száma, mérete
Bírók
Versenyiroda
Nevezési határidő
Egyéb, a versenykiírásban megjelenítendő információk (támogatók,
korlátozások, stb.)

2) Közzétételi Díj
A verseny adatainak beküldésével egyidejűleg 20,000 Ft Közzétételi Díjat kell fizetni a Magyar
Póni Klub Szövetség számlaszámára. A Közzétételi Díjat támogatás formájában visszakapja a
Versenyrendező, amennyiben a verseny az előírtak szerint lebonyolításra került. A helyszínen
jelenlévő Technikai Küldött vagy Vezetőbíró jelentést ír a Magyar Póni Klub Szövetségnek a
lebonyolítás körülményeiről, a kifizetés ennek alapján történik meg.
Nem fizethető vissza a támogatás a következő esetekben:
a) Amennyiben a Versenyrendező lemondja a versenyt, kivéve, ha:
i) Szélsőséges időjárási körülmény miatt kerül lemondásra a verseny, amely lehetetlenné
teszi a verseny biztonságos megrendezését.
ii) A Versenyrendező meghatároz egy minimális indulói létszámot, amely alatt nem rendezi
meg a versenyt. Ebben az esetben a minimális indulói létszámot fel kell tüntetni a
Versenykiírásban!
b) Amennyiben a Versenyrendező a lovasok díjazásánál nem teljesíti a kötelezően előírt
minimális követelményeket.
c) Amennyiben a Versenyrendező nem gondoskodik az eredmények visszajuttatásáról a Póni
Klub Szövetség részére.
d) Amennyiben bármely egyéb, komoly hiányosság merül fel a versenyrendezéssel
kapcsolatban, a Technikai Küldött vagy a Vezetőbíró jelentése alapján.

3) Mentő-támogatás
A Magyar Póni Klub Szövetség a fentieken kívül a továbbiakban is mentő-támogatást fizet az
alábbiak szerint:
a) Támogatást kaphat az a Versenyrendező, aki szakmailag kifogástalan színvonalon, a
szabályzatban előírt díjazás biztosításával rendez regionális minősítő versenyt.
b) A verseny megrendezésének körülményeiről a Technikai Küldött vagy a Vezetőbíró írásbeli
jelentést küld a Szövetségnek.
c) A Szövetség a jelentés birtokában dönt a támogatás odaítéléséről. Amennyiben súlyos
szakmai vagy versenyző-díjazási problémák merülnek fel, a Szövetség megtagadhatja a
támogatás kifizetését!
d) A Póni Klub kizárólag az Oktomed Bt. által nyújtott mentő szolgáltatást fizeti, amennyiben a
Versenyrendező nem rendel időben mentőt az Oktomedtől, és más mentős céggel oldja meg
a versenyt, a támogatásra nem jogosult.
e) A mentőt minden Versenyrendezőnek előre meg kell rendelnie, az Oktomed Bt. csak így tudja
garantálni, hogy minden helyszínre küldjön kocsit. Mentő rendelés a mellékelt „Megrendelő
lappal” lehetséges, minden esetben kérjük feltüntetni, hogy Póni Klub rendezvényről van
szó.
f) A támogatás kifizetése utólag történik – azaz, az előírt feltételek teljesítésének igazolása (TD
vagy Vezetőbíró által) és a versenyeredmények leadása/nevezési rendszerbe feltöltése után.
A támogatást számla ellenében tudjuk kifizetni. A versenyrendező köteles a mentőt az
Oktomed Bt-nek kifizetni.
i) 50 startig a mentő költségének 100% fizeti a Szövetség
ii) 100 startig 75%
iii) 150 startig 50 %
iv) 200 startig 25%
g) Az összeg kifizetésének a feltétele, hogy a Szövetséghez beérkezzen
i) Versenytámogatási kérelem
ii) Technikai Küldött/Vezetőbíró jelentése

A támogatást minden esetben utólag, azaz a feltételek maradéktalan teljesülése esetén fizetjük ki!

4) Versenyek díjazása
A versenyszámokban minden kategória első három helyezettje kötelezően kupát, az összes
induló szalagot vagy érmet kap. Az eredményhirdetésen név szerint csak az indulók 25%-át kell
kihívni, de legalább 6 (vagy kevesebb induló esetén a kevesebb) indulót kell kihívni, a többi lovas
az eredményhirdetés végén kapja meg a szalagot.
Versenyszámonként külön kategóriaként kell eredményt hirdetni minden olyan kategóriában,
ahol legalább 6 induló volt. Hatnál kevesebb induló esetén a kategóriák összevonhatók.
Pl. C1 díjlovagló feladatban
Kezdő Gyerek Póni 7 induló
Kezdő Gyerek Nagyló 6 induló
Kezdő Ifi Póni 2 induló
Kezdő Ifi Nagyló 13 induló
Haladó Gyerek Póni 2 induló

Ebben az esetben 4 kategóriában kell eredményt hirdetni:
Kezdő Gyerek Póni 1-3.
Kezdő Gyerek Nagyló 1-3.
Kezdő Ifi Póni és Nagyló egyben 1-3.
Haladó Gyerek Póni 1-2.
A Haladó lovasokat minden esetben külön kell értékelni a Kezdőktől, függetlenül az indulói
létszámtól!!!!
A nevezések lezárását követően a Versenyiroda vagy a Póni Klub segít a kategóriák
meghatározásában a Versenyrendező kérésére.
5) Versenyek adminisztrációja
a) A Versenykiírást a Versenyiroda vagy a Póni Klub Szövetség készíti el, az 1. pontban
meghatározott adatok alapján. A Versenyrendező felelőssége, hogy a Versenykiírás
legkésőbb 30 nappal a tervezett verseny előtt felkerüljön a http://nevezes.poniklub.hu
oldalra.
b) A startdíjakat beszedése és lekönyvelés a Versenyrendező feladata.
c) A bírói tiszteletdíjak, technikai segítőszemélyzet, versenyiroda, mentő kifizetése a
Versenyrendezőt terhelik.
d) Az eredményeket a Versenyiroda teszi fel a http://nevezes.poniklub.hu honlapra, vagy küldi
el sablon formátumban a Póni Klub Szövetségnek. Az eredmények beérkezéséig semmilyen
támogatás nem fizethető a Versenyrendező részére.
6) Versenyek lebonyolítása
a) A mellékelt táblázat szerint a Versenyrendező és a Technikai Küldött és/vagy Vezetőbíró felel
a verseny lebonyolításáért. A Technikai Küldött és a Vezetőbíró joga, hogy a biztonságos
versenyzés feltételeinek hiányos teljesülése esetén (pl. mentő késése, pálya talajának
alkalmatlansága, stb. ) esetén a versenyt leállítsa, vagy el se indítsa.
b) Helyszíni nevezés a versenyszámokra nem engedélyezett, az esetleges módosítások kizárólag
a Versenyiroda és a Vezetőbíró engedélyével lehetségesek (a Versenyirodának ilyen esetben
kötelessége a minősüléseket ellenőrizni!).
c) A Versenyrendező joga, hogy extrém időjárási viszonyok (pl. vihar) miatt változtasson az
eredeti időbeosztáson, ilyen esetben a startdíjat nem kell visszatérítenie az esetlegesen
elmaradt versenyszámok indulóinak.
d) Díjugrató melegítőbe 2015-től kötelező melegítőbírónak jelen lenni. Melegítőbíró lehet Póni
Klub Hivatalos Személy, vagy az MLSz Díjugrató Bírói vagy Steward listáján szereplő személy,
vagy díjugratásban versenyző, 18 éven felüli lovas, aki ismeri a Póni Klub Díjugrató
Szabályzatát. Melegítőbíró lehetőleg a versenyen induló csapatoktól, versenyzőktől
független személy legyen, aki képes betartatni a szabályokat.

7) Díjak/költségek
Startdíj:

A Versenyrendező startonként 3,000 Ft startdíjat, valamint lószállás biztosítása esetén a
versenykiírásban rögzített boxdíjat szedhet a versenyzőktől. A Versenyrendező szabadon
rendelkezik a befolyt összeggel, ebből kell biztosítania a felmerült költségeket. A beszedett
startdíjakról/ boxdíjakról a Versenyrendező állít ki számlát vagy nyugtát.
Bírói díjak, versenyiroda díja: a verseny bíróinak és a versenyiroda tagjainak minimálisan 20,000
Ft napidíjat kell fizetni 8 órás versenynap teljesítéséért. Amennyiben a versenynap elhúzódik, a 8
órán felül óránként 3,000 Ft a bírók és versenyiroda órabére. A Versenyiroda vezetőjének 100
startot meghaladó versenyek esetén + egy napi, 100 startig a napidíj 50%-át pluszban ki kell
fizetni a startlista összeállításáért és a verseny előkészítéséért, valamint az eredmények
visszatöltéséért. Az előkészítési díj akkor is kifizetendő, ha a verseny előre nem látható ok miatt
elmarad, de a Versenyiroda már előkészített a versenyt, elkészítette a startlistát.
Útiköltség elszámolás: számla ellenében 50 Ft/km. Ilyen esetben további költségek (autópálya díj)
nem számolhatók el.
Amennyiben a bíró/versenyiroda nem számlaképes, az üzemanyag költség és az esetleges
autópálya díj a versenyrendező nevére kiállított számla ellenében fizetendő.
Bírók, versenyiroda és segítő személyzet ellátásáról a rendező köteles gondoskodni (ebéd, kávé,
alkoholmentes ital).

