
Jegyzőkönyv 
 
Amely készült 2017.12.01-én Kónyban a Győr-Moson-Sopron Megyei Lovas Szövetség Fogathajtó 
szakág évadzáró közgyűlésén. 
Jelen vannak a jelenléti íven szereplő személyek. 
Levezető elnök: Takács Attila fogat szakági referens, kijelenti, hogy a közgyűlés határozatképes 
Jegyzőkönyvvezető személyének a közgyűlés Katona Balázst szavazta meg. 
Jegyzőkönyv hitelesítők: Gyurós Adrián és Nyerges Ferenc. A közgyűlés egyhangú szavazással 
elfogadta. 
 
A meghívóban szereplő napirendi pontok ismertetése. 
A közgyűlés a napirendi pontokat elfogadta, új javaslat nem érkezett. 
2017 évi beszámoló ismertetése (mellékletben). A közgyűlés a beszámolót szavazással elfogadta, 
kérdés, észrevétel nem érkezett. 
 
Kombinált akadályhajtó bajnokság értékelésének megbeszélése: a tervezett 4 versenyből csak 3 
került megrendezésre, a kiírás szerint a 3 legjobb eredmény számít, és minden versenyen legalább 3 
indulónak kell lenni, hogy a bajnokságban értékelhető legyen. Egyeztetések után az érintett 
versenyzők megállapodtak, hogy az összes elért pont alapján kerüljön a bajnokság kihirdetésre. 
 
Póni kettesfogat kategóriában így 1. hely: Horváth Gergő, 2. hely: Csekő Nikolett, 3. hely: Borbély 
Ákos, 4. hely: Nyerges Kristóf, 5. hely: Gyurós Adrián, 6. hely: Burányi Gábor és Cseh Zoltán 
holtversenyben.  
Egyesfogatoknál hasonlóképpen került megbeszélésre és kihirdetésre az eredmény: 1. hely: Takács 
Attila, 2. hely: Nagy Szilárd, 3. hely: Dékány Zsolt, 4. hely: Borbély János, 5. hely: Cseri Zsolt, 6. hely: 
Horváth Károly.  
Az első helyezett Takács Attila a bajnokságból visszalépett és díját felajánlotta a soron következő 
hajtónak. 
 
Különdíjat kapott: Borbély Ákos a 2016/2017 fedeles bajnokságon elért győzelméért, valamint Erdős 
Krisztián a 2017 évben, valamint az OB döntőn elért eredményéért. 
 
A 2018-as évre vonatkozó tervek tekintetében az ismert és tervezett versenyidőpontok: 
máj 11-13 Ács háromszámos verseny 
máj 20. Börcs akadályhajtás 
máj 27. Nagyszentjános akadályhajtás 
jún. 2. Csorna akadályhajtás (még egyeztetés alatt) 
jún. 9. Kóny kombinált akadályhajtás 
jún. 16. Veszkény kombinált akadályhajtás 
További tervezet nem érkezett 
 
Egyebek 
Takács Attila tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az OB döntőn való szereplés nagyon gyenge volt, 
megállapítás, hogy az akadályhajtásban fejlődés kell. 
Érdektelenség érezhető, hiába van nyílt, ingyenes edzés. 
A döntőn az volt a kifogás, hogy a hajtóknak nem volt idejük melegíteni, év közben nem volt idejük 
hajtani. Megállapítás: amennyiben valaki nem tudja vállalni a döntőt, vagy nem tud felkészülni lépjen 
vissza az indulás lehetőségétől, hogy a soron következő hajtó is lehetőséget kapjon. 
 
Saru Zsolt javaslata: az elnöknek (szakági referensnek) legyen lehetősége kiválasztani az indulókat a 
döntőre. 
 



Borbély János: ellenvélemény 
 
Fülöp Zsolt: sajnálja, hogy a döntőn való szereplése nem volt jó, elismeri, hogy hibázott abban, hogy 
egy olyan lóval próbált eredményt elérni, amely nem volt megfelelően felkészítve. 
 
Saru Zsolt javaslata a jövőre nézve, hogy a pónifogathajtók is díjhajtó kocsival versenyezzenek, ezzel 
jobb lesz a felkészülés a döntőkre. 
 
Császár Antal: kéri és javasolja a versenyzőknek, hogy tavaszig el kell dönteni, hogy akarnak-e a 
bajnoki döntőkre menni, mert ha igen akkor annak megfelelően kell felkészülni, amennyiben nem 
akkor könnyebb pályákon lehet szórakozni. 
 
További észrevétel nem érkezett. 
 
Takács Attila megköszöni a megjelenteknek a Közgyűlést berekeszti és jó étvágyat kíván a vacsorához. 
 
Kóny, 2017.12.01. 
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