
MAGYAR ORSZÁGOS BAJNOKSÁG ÉS  

FIATAL LOVAK BAJNOKSÁGA  2018 
 

2018. augusztus 31-szeptember 2. 
Budapest, Tattersall 

Időpontja: 2018.08.30. csütörtök 19:00  
A startlistákon módosítani nem lehet, ha valakinek észrevétele 
van írásban, email útján jelezze a dijlovaglas@lovasszovetseg.hu 
címen. A csapatok pontos névsorát a technikai értekezleten 
kérjük leadni. 
 
Szénát, szalmát, valamint forgácsot jegy ellenében lehet igénybe 
venni. A jegyeket a versenyirodán lehet megvásárolni.  
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 2018.08.30. 12:00-tól történhet. 
• Lovakat ládákat a parkolóban kell lepakolni. 
• Az istállókba csak karszalaggal lehet belépni . 
• 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 előtti 
utolsó 15 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 szolgál majd jelzésként. A 
négyszögeket belülről kell körbe lovagolni.  
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INFORMÁCIÓK 

Pénztári órák 

Elérhetőségek 

 
A kűrzenék leadása borítékban pendrive útján történhet és 
legkésőbb péntek 12:00-ig kérjük ezt megtenni. A borítékon kérjük 
feltüntetni a lovas,  valamint a ló nevét, illetve a bajnoksági 
kategóriát. 
 
A verseny kísérő rendezvényeként szeretettel várjuk a versenyzőket 
és családtagjaikat szombat esti bankettünkre. Részletek külön 
meghívóban. 
 
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! Az utánpótlás, valamint fiatal lovak 
esetében a lovak pakolására KIZÁRÓLAGOSAN kijelöltterület a 
hátsó parkolónál a mobil boxsor mögötti rész. 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: Szokola Csaba 06-70-948-6409 
Steward:                         Lukics Gabriella      06-30-442-1523 
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