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A zot6.

éví,6. Székely Vágta megszervezése kezdetét Vette. Tísztelettel felkérjÜk
népszerűsítse térségébenrendezvényünket és azoknak feltételeit, amelyekről
készítettÜnk egy rövid összefoglalót.

A verseny elnevezése: Székely Vágta
A ferseny faitáia: Síkverseny
ldőpontja: 2o16. J úlius 9-1 o.
Hetyszíne: Sepsiszentgyörgy

mellett, az Óriáspince-tetőn

Technikai feltételek:
A verrseny távhossza: z kör, összesen kb.: t zoo m
Talaja: homok
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A nevezés feltételei:
Bármely Kovászna, Hargita vagy Maros megyeí önkormányzatnak

jogában áll benevezni
egy csapatot' Mínden csapat egy lóból és 3 személyből áll: lovas, kísérő és csapatvezető.
A Székely Vágta nevezési drja lzoo lei, amit a következő számlaszámra keil befízetni:
Vadon Egyesület (Asocialia,,Vadon Egyesulet")
Adószám:3097fi76
Ban kszám la szám". RoozOTPV3ooooo6B 998 5 Roo4
OTP Bank
AmennyÍben nevező eleget tett a nevezésífeltételeknek, de a Versenyen való indulás
feltételeinek nem felelt meg, vagy bármely okból a Versenyen nem indult el' úgy szervező
a nevezési díjat nem

térítivissza a nevező részére.

A Székely Vágtát szervező Vadon Egyesület segítségetnyúit benevező települést találni
a Székely Vágtán részt venni kívánó versenyzőknek, amennyiben szükéges.
A lovak származásának fÜggvényében Székely Vágtán két kategóriába lehet nevezni:
t. kategória - Székely Vágta: minden benevező lovas bármilyen fajtájú és nemű, 5 éves

(szÜletésíév: zott) vagy idősebb lóval vehet részt, amelynek állapota megfelel a
szabáIyzatban előírt állategészségügyífeltételeknek és amelynél az angol telivér és az
ismeretlen származás egyÜttesen nem haladhatja meg a 75 százalékot (a származási

lapokat a z. ősi sorig, azaz a nagyszülőkig vizsgálják).
ll. kategória - Góbé futam: minden benevező lovas bármilyen fajtájú és nemű, 4 éves

(szÜletésíév: zotz) vagy idősebb lóval vehet részt, amelynek állapota megfelel
szabályzatban előírt állategészségÜgyífeltételeknek.
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A Székely Vágtán egy teleprilés kategóríánként egy csapatot

nevezhet.

A telepÜlést képviselő csapat tagjainak lakhelye Hargita, Kovászna vagy Maros megyék
valamelyíkében lehet.
A benevezéshez sziikséges dokumentumok:
Kítöltött nevezésí lap, hiánytalanul, magyar és román nyelven egyaránt;
A ló útlevélmásolata, melyből kitűnik, hogy a Íertózö kevésvérűségrőlszóló vérvízsgálati
eredménye negatíV és egy évnélnem régebbí,valamint ajánlott az influenza ellenioltás is.

Azonosító szám kötelező!
A nevezésidíi befízetésétigazoló okirat bankiátutalás estén;
A csapattagok személyigazolványának másoIata;
A nevező település címere elektronikus forrnában (vektorgrafika vagy nagy felbontású
rasztergrafika - min.3oo dpi' A4-es méret).
A benevezési iratcsomót személyesen Vagy postai úton lehet eljuttatni az alábbi címre.

Postacím: Sepsiszentgyörgy

1. utca

2.,

Nevezési Lap letölthető

a

Polgármesterí Hivatala, t9t8. December

Sepsiszentgyörgy 520oo8; e-mail: szekelyvagta@sepsi.ro'
Nevezési határidő: zot6. iúnius z4.r lz óra
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Székely Vágta Versenyszabályzata valamint

a

''n,'"nl'w.szeke!yvagta. :'o honlapról.

A Székely Vágtán való sikeres regisztráció és állatorvosi vizsgálat után, a Székely Vágta
és a Góbé futam versenyzői3oo leiértékíjköltségtérítésbenrészesülnek.

A versenybíriság által kiadott eredménylístaalapján a Székely Vágta l. kategóriájában
első három helyen végzett település, valamínt a szervező Sepsíszentgyörgy
versenyzőként indulási jogot nyer a zot6-os budapesti Nemzeti Vágtán. A továbbjutott
telepÜlésekre a Nemzeti Vágta Szabályzata érvényes.

Az első három helyen végzö lovasokat a következő díjak illetík meg mindkét kategória
esetében:
első hely:25oo lei
második hely: zooo lei
harmadik hely: t5oo lej
Szeretettel váriuk!

Tisztele

Vadon EgyesÜIet

