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H I R D E T É S

A HATÁLYBAN LÉVŐ JÁRVÁNYÜGYI SZABÁLYOK SZERINT LEGTÖBB EZER EMBER VEHET RÉSZT A SZÉKELYFÖLDI LOVAS RENDEZVÉNYEN

Betekintés a Székely Vágta „kulisszái” mögé
A lovas futamokra összpon-
tosít az idei, egynaposra 
rövidült Székely Vágta – 
jelentették be csütörtöki 
sajtótájékoztatójukon a 
szervezők, akik június 18-ig 
meghosszabbították a jelent-
kezési határidőt.

 » BÍRÓ BLANKA

E gyéves kihagyás után idén 
megszervezik a Székely 
Vágtát, ám a tizedik kiadás 

még nem lesz „jubileumi” a jár-
ványhelyzet miatt. Demeter Já-
nos, a Vadon Egyesület ügyveze-
tő igazgatója, a lovas rendezvény 
főszervezője a csütörtöki sajtótá-
jékoztatón elmondta, a korábbi 
háromnapos esemény helyett 
egynaposat tartanak: június 26-
án a lóverseny, a futamok ke-
rülnek refl ektorfénybe a Maksa 
melletti Óriáspince-tetőn. „Csak 
a lovasversenyre koncentrálunk, 
nem lesz kulturális rész, gyerek-
programok, késő esti előadás. 
Csak a Székely Vágta futamait 
tartjuk meg, idén lemondunk a 
Góbé futamról is” – részletezte 
a főszervező. Az egynapos Ko-
vászna megyei rendezvény ver-

senyszámai között megtartják 
azonban a Régió Kupa díjugrató 
versenyt. A tervek szerint június 
26-án 10 órakor lesz a megnyi-
tó, majd az előfutamok, a Régió 
Kupa, végül késő délután a dön-
tő és a díjkiosztó ünnepség.

Az eredetileg meghirdetett 
május 19-i jelentkezési határidőt 

június 18-ig meghosszabbították, 
így egy héttel a rendezvény előtt 
hozzák nyilvánosságra a beneve-
zett lovasokat. „Azért döntöttünk 
így, mert minél több lovasnak sze-
retnénk megadni a lehetőséget az 
indulásra. Mivel nem lesz Góbé 
futam, a potenciális versenyzők-
nek ez az egyetlen esélyük a meg-

mérettetésre idén” – mutatott 
rá Demeter János. Hozzátette, a 
hatályban lévő előírások szerint 
szabadtéri rendezvényen legtöbb 
1000 embert lehet fogadni oltási 
igazolással. Így ennyi nézőt been-
gednek egy elkerített nézőtérre, a 
terület többi részéért a szervezők 
nem vállalják a felelősséget.

Grubisics Levente, a szerve-
ző csapat képviselője emlékez-
tetett, eredetileg csak online 
eseményt terveztek, és tovább-
ra is azt tartják szem előtt, 
hogy az idei vágta inkább az 
online térben lesz érdekes. 
„Tapasztalt online közvetítő 
csapat vállalta, hogy kiviszi 
az éterbe a rendezvényt, ép-
pen ezért idén meg tudjuk 
mutatni olyan szegmenseit is 
a versenynek, amelyek a kö-
zönségnek eddig ismeretlenek 
voltak. Talán ez lesz a vonzóbb 
része azoknak, akik nem tud-
nak vagy nem akarnak eljön-
ni” – fogalmazott a szervező. 
Hozzátette, emellett egész na-
pos élő beszélgetésekre, beje-
lentkezésekre készülnek, ahol 
a szervezők és a versenyzők is 
megszólalnak, még több hát-
tér-információt szolgáltatva. 
Kifejtette, most arra összpon-
tosítanak, hogy minél többet 
mutassanak abból, ami eddig 
nem látszott, és arra, hogy a 
Székely Vágta elsődleges célja 
– vagyis a budapesti Nemzeti 
Vágtára való kijutás – érvénye-
süljön leginkább. A 10. Székely 
Vágta a www.szekelyvagta.ro 
és a www.vadon.ro honlapo-
kon lesz követhető.

Grubisics Levente és Demeter János ismertette a június 26-án rendezendő Székely Vágta újdonságait
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