
 

 

I. BAROKK LÓ KUPA VERSENYKIÍRÁSA 

 

Verseny ideje: 2017. május 13-14. 

Verseny helyszíne: Szilvásváradi Lipicai Lovasközpont 3348. Szilvásvárad, Szalajka u. 1. 

Rendező: Szilvásváradi Lovas Sport Klub Egyesület 3348. Szilvásvárad, Egri u. 16. 

Verseny célja: a lovassport népszerűsítése, a barokk lovak megismertetése, egy új  

  versenysorozat kialakítása, hagyomány teremtés 

Részt vehetnek:  

 - tisztavérű lipicai, spanyol (PRE), fríz, lusitano, kladrubi fajtájú lovak 

 - licencel vagy licencel nem rendelkező lovasok és lovak 

 - a versenyre minősülni nem kell 

Versenybíróság:  Prutkay Zoltán elnök 

   Heinz Breza (AUT) 

   Franyó Barbara 

   Tóth Zsuzsanna 

   Tartalék: Berényi Miklós  

Versenyiroda:  Nagy Judit pnj@freemail.hu, 06 30/242-3553 

Versenyigazgató: Dallos Beáta xenophon@vnet.hu, 06 30/9614-876 

Állatorvos:  Szeghő Zsolt 06 30/332-7888 

Patkoló kovács: Vass István 06/31/324-9678 

Pályák:  Melegítő fedett 24 x 64 m textiles homok 



   Versenypálya fedett 20 x 60 m textiles homok 

Nevezési díj:  4.000 Ft 

Startdíj:  4.000 Ft/versenyszám 

Boxok:   Sátorbox:  3 x 3 m, 23.000 Ft 3 napra, csak teljes hétvégére  

   foglalhatók. 

   Szervíz box: 21.000 Ft 3 napra 

   Fabox:  20 db  2,5 x 2,7 m külön kérésre foglalható a verseny- 

   igazgatónál. Előnye, hogy közvetlenül a fedeles lovardák mellett  

   van.  20.000 Ft 3 napra 

   Szervíz box 18.000 Ft 3 napra 

   Amennyiben van szabad fa box,  előzetes egyeztetés után az  
   résznapokra, és a verseny előtti napokra  is foglalható 7.000 Ft/nap 
   áron 

Szalma:   Ára a box díjban 

Széna:    1.000 Ft/kisbála 

Forgács:   3.500 Ft/db Alpenspan nevezéssel egyidejűleg rendelhető a  
   versenyigazgatónál 

Áramigény:   8.000 Ft/verseny nevezéssel egyidejűleg kérjük jelezni a    
   versenyigazgatónál. 

ELŐZETES NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2017. április 30. 

NEVEZÉSI  HATÁRIDŐ:  2017. május 7. 24.00 óra a xenophon@vnet.hu címre megküldve 

Nevezés a mellékelt nevezési lap  és a származást igazoló okmány (útlevél, származási 
lap, vagy egyéb a fajta hovatartozását igazoló okmány) elektronikus formában történő 
megküldésével. 

Fogadás: a rendező 2017.05.12-én 19:30 órától fogadást ad a La Contessa   

 Kastélyszállóban,  melyre szeretettel várja  a résztvevő lovasokat, szponzorokat,  

 bírókat.  

Ajánlott szálláshelyek: La Contessa Kastély www.lacontessa.hu 

    Szalajka Liget Hotel és Apartmanházak www.szalajkaliget.hu 

    Szalajka Fogadó és Étterem www.szalajkafogado.hu  

    Gasthaus Pannzió és Étterem www.gasthaus-szilvasvarad.hu 

    A szállást érdemes mielőbb lefoglalni! 



Feltételek:    A verseny helyszínére csak érvényes, szabályszerűen kitöltött 
    lóútlevéllel lehet belépni, amelyet érkezéskor le kell adni.  

    A határidő után lemondott nevezések vagy meg nem jelenés 
    esetén a verseny rendező a nevezési és box díjra igényt tart. 

Állategészségügyi feltétel: 1 évnél nem régebbi FKV és 3 évnél nem régebbi Takonykór,  
    negatív vérvizsgálati eredmény,  

    6 hónapnál nem régebbi lóinfluenzia elleni szabályszerű  
    vakcinázás kötelező.  A herpesz vírus elleni védőoltás  
    ajánlott.      

Versenyszámok szombaton és vasárnap:  

 Könnyűosztály L Kűr 2012. (3.30-4 perc) 20x40 m négyszög  

 Középosztály Junior - Zenés Kűr (4.30-5 perc) 20x60 m négyszög 

 Intermediaire I. Zenés Kűr (4.30-5 perc) 20x60 m négyszög 

 Nagy Díj szint Nagydíj - Zenés Kűr (5.30-6 perc) 20x60 m négyszög 

 Programok a www.dijlovasok.hu/Programgyűjtemény címen megtalálhatók. 

A programban a megadott feladatokon kívül más feladatokat nem lehet lovagolni, viszont 

a díjkiosztó gálán bemutathatóak különleges feladatok (pl. spanyol lépés, tripla-perdülés, 

agino stb.) 

Amennyiben a nevezések száma indokolttá teszi, a versenyt már pénteken délután 

megkezdjük. 

Versenyszabályzat:  

Egy ló csak egy kategóriában indulhat (L, M, Nagy Díj), egy lovas egy számban 3 lovat 

lovagolhat. 

A licencel rendelkező lovasok, amennyiben minősítő pontért lovagolnak a díjlovagló 

versenyszabályzat  vonatkozik rájuk (öltözet, felszerelés).  

A licencel nem rendelkező lovasok, és nem a minősítő pontért lovagló licencel rendelkező  

lovasok alkalomhoz illő, ünnepélyes öltözetben is lovagolhatnak. 

Könnyűosztályban a szabályoknak megfelelő kiskantár kötelező, sarkantyú nem kötelező, 

de a szabályok szerinti viselése megengedett. 

Középosztályban a szabályoknak megfelelő kantározás kötelező, de választható (kis-, vagy 

nagykantár), szabályszerű sarkantyú kötelező. 

Nagy Díj szinten a szabályoknak megfelelő kantározás és a sarkantyú viselése kötelező. 



 

Kantárokra, zablákra, sarkantyúra vonatkozó szabályozás megtalálható: 

http://dijlovasok.hu/index.php/szakagi-informaciok/szabalyzatok/610-magyar-

dijlovaglo-szabalyzat-2011  

Díjazás: 

A versenyszámokban összesített eredményt hirdetünk a Barokk Ló Kupára nevezettek 

(licenc-el, vagy licenc nélkül indulók) és a különböző fajtájú lovak között. 

A Magyar Lipicai Lótenyésztők Országos Egyesülete, a szponzorok és a Rendező Bizottság 

napi 300.000 Ft pénzdíjat ajánlott fel, melynek elosztása: 

L Kűr 60.000 Ft, I. hely 15.000 Ft, II. hely 13.000 Ft, III. hely 11.000 Ft, IV. hely 9.000,  

     V. hely 7.000, VI. hely 5.000 

M Kűr 80.000 Ft, I. hely 21.000 Ft, II. hely 17.000 Ft, III. hely 15.000 Ft IV. hely 12.000,  

     V. hely 9.000, VI. hely 6.000 

Intermediaire I. Kűr 50.000 Ft I. hely 22.000 Ft, II. hely 16.000 Ft, III. hely 12.000 Ft 

Nagy Díj Kűr 110.000 Ft, I. hely 26.000 Ft, II. hely 22.000 Ft, III. hely 20.000 Ft                     

  IV. hely 17.000, V. hely 14.000, VI. hely 11.000 

Ezenkívül szponzoraink jóvoltából értékes tárgy nyeremények. 

Pénzdíjak csak számla ellenében fizethetők ki. 

Pénzdíj elosztásának elve: 

Az indulók létszámától függetlenül a pénzdíj kiadható, amennyiben az 

- L Kűr versenyszámban legalább 63 %-ot, 

- M Kűr versenyszámban legalább 62 %-ot, 

- Intermediaire I. Kűr versenyszámban legalább 61 %-ot, 

- Nagy Díj Kűr versenyszámban legalább 60 %-ot elért a lovas. 

Amennyiben  kevesebb lovas van az adott versenyszámban, aki elérte a megadott 
százalékos szintet, az adott kategóriában kiírt teljes napi pénzdíjat a jogosultak között 
egyenlő arányban kell kiosztani.  

 

 

 


