
 

 

TÁJÉKOZTATÁS 
 
A bírói kar Tóth Zsuzsanna (III.oszt.) versenybíróval egészült ki. 
 
Az ünnepélyes bajnokavatás lóval, vasárnap a verseny végén lesz, kérjük az érintett lovasokat, hogy várják meg ezt az 
időpontot. 
A versenyre ajándékutalványokat ajánlott fel Bősze Szilvia korábbi díjlovas, a lovak fizioterápiás kezelésére. 
A versenyen mindannyiunk biztonsága érdekében nem tartunk technikai értekezletet!  
A felmerülő kérdéseiteket, a versenyirodával (startok, időbeosztás) dijlovasverseny@gmail.com   a 
versenyigazgatóval (technikai kérdések) xenophon95@outlook.com vagy a régiófelelőssel (régiós kérdések) 
pajzs.bt@t-online.hu    email útján jelezzétek csütörtök estig. 
A  bajnokságban több lóval valamint több versenyszámban indulók, azt hogy melyik lóval illetve melyik 
versenyszámban indulnak a bajnokságért  péntek éjfélig kérjük leadni. 
Szénát, szalmát, valamint forgácsot pénteki napon felírásra, szombaton, vasárnap jegy ellenében lehet igénybe 
venni. Jegyek a versenyirodán kaphatók, fizetés elszámoláskor a pénztárban történik.  
A széna, szalma és forgács kiadása minden nap 8:00-9:00 és 15:00-16:00 között történik. 
• Ne felejts el előzetesen behajtási engedélyt kérni a 7,5 tonnát meghaladó lószállítónak! 
• Nemzeti Lovarda területére lószállítóval kizárólag a Lóvásár utcai bejáraton keresztül lehet behajtani. 
• A lovak érkezése lehetőleg pénteken 10-14 óra között  történjen. 
• Lovakat ládákat a parkolóban kell lepakolni. 
• A verseny ideje alatt lovakkal közlekedés csak az arra kijelölt útvonalon lehetséges.  
• A Nemzeti Lovarda területén, szabadtéri versenyek alkalmával, személygépkocsival csak korlátozott számban lehet 
parkolni.  
Parkolásra a szomszédos Aréna Plaza ingyenes parkolóját vegyétek igénybe! 
 
A boxok első almozás szalmával történik, a forgács rendelés külön költség. 
Pénteki napon 21 óráig lehet lovagolni, a versenypályán, a mellette lévő melegítőpályán, valamint a sátorfedelesben, 
a verseny alatt is ezek a pályák használhatók a két futószárazási lehetőséggel. 
Reggel, a verseny kezdetét megelőzően lehet a négyszögben lovagolni vagy a lovat kézen vezetni. A verseny kezdete 
előtti utolsó 30 percben a versenypályát kérjük elhagyni! 
A verseny ideje alatt futószárazni a futószáras körben és a kisfedeles mögötti pályán lehet. A többi pályán szigorúan 
TILOS! 
A verseny két négyszögben kerül lebonyolításra. Az egyik négyszögben csengő a másikban duda, vagy síp szolgál 
majd jelzésként. A négyszögeket belülről kell körbelovagolni. 
A kűr zenék leadása MP3 formátumban kristof.ede.nagy@gmail.com  címre, vagy  borítékban pendrive útján 
történhet és legkésőbb szombat 12:00-ig kérjük ezt megtenni. A borítékon kérjük feltüntetni a lovas, valamint a ló 
nevét, illetve a versenyszámot. 
Zenehallgatásra szombaton az ebéd szünetben, és a verseny befejezése után lesz lehetőség. 
A kutyákat pórázon kell tartani. A szabály megszegése esetén a rendezőség bírságot szabhat ki a lovas részére. 
A bajnokság zárt verseny! A bajnokság ideje alatt ló nem hagyhatja el a területet!  
A versenyládákat, és egyéb elszállítandó felszereléseket tilos a ledfal és a pályák  
között elhúzni! Csak a takarmány tároló mögött lehet a mobil boxsoroknál kijelölt területet megközelíteni! 
A pénztár nyitva szombat és vasárnapi napon 9-12 között, valamit 13 órától a versenynap zárásáig. 
 
Versenyigazgató: Dallos Beáta 06-30-9614-876 
Versenyiroda: Nagy Richard 06-70-510-9009 
Régiófelelős: Pajzs Gábor 06-20-910-8936 
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