2009-es Batyus Galopp versenyszabályzata
E versenyszabályzat az Ivád Község Önkormányzata által 2009. június 22én, az ivádi rekreációs területen rendezett csíkversenyek lefutását
szabályozza és kiegészíti a Batyus Galopp versenykiírásában foglaltakat.
Start
1/ A versenyzők bemutatása után a verseny résztvevői a nevező
vezetésével lépésben a starthelyhez vonulnak, ahol a starter további
utasításáig a kisorsolt startszám szerinti sorrendben köröznek, vagy állnak,
esetleg fekszenek.
2/ A starter „starthoz” felszólítására a versenyzők a segédstarter
irányításával a startvonaltól kb. 5-6 méterre egyvonalban felsorakoznak –
patak felőli oldaltól a kisorsolt startszám szerint növekvő sorrendben.
Ezután a résztvevők lépésben a startvonal felé közelednek.
3/ A „starthoz” felszólítást követően a starter zászlaját jól látható módon a
feje fölé emeli, ezzel jelezve, hogy a start elkezdődött. Ha nincs kéznél
zászló, akkor bármit a magasba emelhet.
4/ Miután a versenyzők az előírt rend szerint közelítenek a startvonalhoz, a
starter „start” felkiáltással egy időben a startgumit elengedi, jobb lábát
előrelendítve kacsint és kezdetét veszi a verseny.
5/ Ha a starter megítélése szerint a startot lényeges momentum nem
zavarta meg, néhány pillanat múlva lecsapja a kezében lévő eszközt, ezzel
jelezve, hogy a start érvényes.
6/ Ha a „start” vezényszó után egy versenyző oldalra kitör, állva marad,
kihátrál vagy eldobja magát és emiatt hátrányra tesz szert, az indulást
érvényesnek kell tekinteni.
7/ Ha egy versenyző a „starthoz” felszólítás után eltelt 3 percen belül nem
foglalja el helyét az előírt rend szerint, vagy beálláskor túlzottan ideges
magatartásával veszélyezteti az ellenfelek vagy a közönség testi épségét,
úgy a Versenybíróság jogosult az illető résztvevő versenyből való
kizárására.
8/ Ha egy versenyző a „start” vezényszó előtt áttöri a gumiszalagot,
elszáguld, úgy a Versenybíróság az illető versenyzőt a további
versenyzéstől eltilthatja, vagy megdícsérheti.
9/ Érvénytelen start esetén a starter zászlaját jól láthatóan lengeti, aminek
láttán a szakaszbírók is lengetni kezdik zászlójukat, mire a közönség és
Ivád minden lakosa zászlókat lenget, ezzel jelezve a résztvevők számára,
hogy a start érvénytelen. Érvénytelen start esetén a résztvevők
értetlenkednek, majd a menetirányt megváltoztatva visszatérnek a
starthelyhez, ahol a starter további utasításáig lépésben köröznek, vagy
állnak, vagy fekszenek.

Verseny
10/ A futamban galopp jármódban, vagy máshogy, egymás akadályozása
nélkül kell részt venni.
11/ Különösen akadályozásnak minősül és kizárást vonhat maga után:
az ellenfél versenyzőjének megütése, megrúgása, visszahúzása, ellökése,
szóbeli alázása, megpuszilása, ha a versenyző a mögötte láthatólag
gyorsabban haladó résztvevő elé bevág, esetleg elengedi, hogy ezzel
mindenkit összezavarjon.
11b/ Nem minősül akadályozásnak a pálya ideális ívén való haladás,
hiszen a pálya egyenes, és a versenyben elfoglalt pozíció ily módon való
megőrzése. Ez nem vonatkozik a lekörözött versenyzőre, mert olyan itt
nincs is.
12/ Ostor, pálca, olvasólámpa, sarkantyú a versenyben nem használható.
13/ Bármely olyan esemény bekövetkeztekor, amely a verseny további
biztonságos, reális lefolyását lehetetlenné tenné, a Versenybíróság a
versenyt azonnal leállíthatja.
A verseny lefolyását különösen veszélyeztető tényező minden olyan eset,
amit a Versenybíróság annak ítél meg.

Befutás, eredmény
14/ A célfotó tanulmányozására és a futam lefolyásának ellenőrzésére a
Versenybíróság minden esetben 3 perces vizsgálatot tart.
A vizsgálatot követően a Versenybíróság a következő intézkedéseket
hozhatja:
- a pályán mutatott befutási sorrendet jóváhagyja,
- a szabálytalankodó résztvevő(k) kizárásával vagy hátrahelyezésével új
befutási sorrendet állapít meg.
Az így kialakult befutási sorrend a verseny „hivatalos eredménye”.
Óvás
Óvásra lehetőség nincs. Amennyiben valaki mégis óvna, azt a Fegyelmi
Bizottság pozitívan bírálja el.
Általános rendelkezések
A versenyzők vagy a kisegítő személyzet bármely tagja által a
versenyrendező bármely tisztségviselőjével, vagy az ellenfelekkel szemben
tanúsított sértő, durva, trágár megnyilvánulás azonnali kizárást von maga
után.

