
CHAMPIONÁTUS DÖNTŐ ÉS  

U25 ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 
 

2018. október 13-14. 
Budapest, Tattersall 

Időpontja: 2018.10.12. (péntek) 18:30  
A startlistákon módosítani nem lehet, ha valakinek észrevétele van írásban, 
email útján jelezze a dijlovaglas@lovasszovetseg.hu címen. A 
Championátus döntőben több lóval indulás esetén a döntést, hogy melyik 
lóval indul a bajnokságért a technikai értekezleten kérjük leadni, az U25 
bajnokság esetében a döntő előtti este 21:00-ig írásban kérjük jelezni a 
versenyiroda felé. A Championátus döntőben induló csapatok névsorát a 
régiófelelősök állítják össze, az U25 csapatokat a versenyzők alakítják, de 
a csapatok névsorát legkésőbb a technikai értekezleten kérjük 
véglegesíteni. 
 

Boxbeosztással kapcsolatos kérést, szervízbox és forgácsigény legkésőbb 
2018. október 9. 08:00-ig kérjük jelezni a huszalexandra@gmail.com 
címen. Szénát, szalmát, valamint forgácsot jegy ellenében lehet igénybe 
venni. Jegyek a versenyigazgatónál érhetőek el, fizetés 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 2018. október 12. 12:00-tól történhet. 
• 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! 
 

Reggel, a verseny kezdetét megelőzően lehet a négyszögben lovagolni vagy 
a lovat kézen vezetni. A verseny kezdete előtt 30 perccel kérjük a 
versenypályát 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 szolgál majd jelzésként. A négyszögeket belülről 
kell körbe lovagolni.  

INFORMÁCIÓK 

Technikai  
értekezlet 

Boxbeosztás, 
széna, szalma, 
forgács 

Közlekedés,  
lovak szállítása 

Futószárazás,  
körbelovaglás 

mailto:dijlovaglas@lovasszovetseg.hu
mailto:dijlovaglas@lovasszovetseg.hu
mailto:dijlovaglas@lovasszovetseg.hu
mailto:huszalexandra@gmail.com
mailto:huszalexandra@gmail.com
mailto:huszalexandra@gmail.com


INFORMÁCIÓK 

Pénztári órák 

Elérhetőségek 

 
ECSET ÉS KANTÁR – KIÁLLÍTÁS, ÉNEKKEL, HEGEDŰSZÓLÓVAL A 
CHAMPIONÁTUSON 
 
A Tor-Ter e-Design Kft. mecenatúrájában, Pintér Fruzsina rendezésében 
képzőművészeti kiállítás társul az utánpótlás bajnokságaihoz. Az „Ecset és 
kantár”, a művészet és az élsport találkozását a Gödöllői Királyi Kastély is 
támogatja, amelynek a főúri lovas kultúrát bemutató szakkiállítása lovas 
körökben sem vált még közismertté. A kastély a Kobli cserépkályhája körül 
tervezi műtárgyakkal berendezni az Erzsébet királyné korát felidéző sarkot. 
Első alkalommal lehet majd megtekinteni a kastély falain kívül a főúri lovas 
kultúrát összefoglaló kisfilmet, amelyben szerepel a királyi lovarda még 
eredeti funkciójának megfelelő állapotában. Amennyiben az időjárás a 
fedeles lovardába szorítja a bajnokságot, a tárlat a fedeles lovarda 
galériáján lesz. A kiállítás, annak részeként a gödöllői kastély 
bemutatkozásának és a két bajnokságnak a megnyitóját október 12-én 
estére, a technikai értekezletet megelőzően tervezzük. Miután ilyen a 
magyar sportéletben még nem volt, a megnyitóra minden művészet 
barátot, versenyzőt, kísérőt és edzőt várunk. 
 
Ahogy a nagy tárlatokon szokás, a megnyitón az élőzene is szerepet kap. 
Czelleng Réka népdalénekes és Nyírő Veronika hegedűművész 
személyében csömöri lovasok köszöntik majd egy-egy számukra kedves 
darabbal a megjelenteket. ***** 
 
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 bajnokságból való kizárást, sárga lapot, illetve az eredmények utólagos 
törlését vonhatja maga után a melegítők, valamint a verseny 
megzavarása. 
 
A pénztár nyitva szombat és vasárnapi napon 9-12 között, valamit 13 
órától a versenynap zárásáig. 
 
Versenyigazgató: Husz Alexandra 06-30-400-5585 
Ügyeletes Kovács: Dózsa Tamás  06-30-347-2949 
Ügyeletes Állatorvos: dr Béni Dániel 06-30-627-9047 
Lovasok képviselője: Érdi Gabriella  
Steward:                         Csoba Norbert 06-70-622-2609 
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Bácskai Fanni 
DÁMA c. festménye 


