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TECHNIKAI ÉRTEKEZLET

Időpontja: 2019.09.12. csütörtök 18:30

A startlistákon módosítani nem lehet, ha valakinek észrevétele van írásban, email 
útján jelezze a versenyirodának és a  dijlovaglas@lovasszovetseg.hu címen.
A csapatok pontos névsorát a technikai értekezleten kell leadni.

Amennyiben egy lovas 1 kategóriában több lovat lovagol, akkor a döntő előtti 
versenynap végéig döntenie kell, hogy melyik lóval megy az adott bajnoksági 
kategóriáért. Amennyiben 1 lovas a lovával több kategóriában is indul, akkor a 
technikai értekezleten döntenie kell, hogy melyik kategóriában indul a 
bajnokságért.

LOVAK HELYETTESÍTÉSE
Technikai értekezlet előtt legkésőbb 2 órával írásban kell jelezni, ló lovas 
párosnak a minősülési feltételeknek meg kell felelnie.
A verseny ideje alatt a lovaknak kötelező a startszám viselése, (boxcsomagban
kapják meg a lovasok)

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
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 2019.09.12. 12:00-tól történhet.
• Lovakat ládákat a parkolóban kell lepakolni.
• A verseny ideje alatt lovakkal közlekedés csak az arra kijelölt 

útvonalon lehetséges.

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 
lehet. Itt fel kell iratkozni a kihelyezett táblán. A többi 
pályán futószárazni szigorúan TILOS!

A verseny két négyszögben kerül lebonyolításra. Az 
egyik négyszögben csengő a másikban kolomp szolgál 
majd jelzésként. A négyszögeket belülről kell körbe 
lovagolni.



KŰRZENÉK
A kűrzenék leadása borítékban pendrive útján történhet. (Zsűritorony Nagy 
Kristóf). A borítékon kérjük feltüntetni a lovas, valamint a ló nevét, illetve a 
bajnoksági kategóriát.

Tervezett “sound chek” szeptember 12. csütörtök 16:00-kor lovasok névsor 
szerint és péntek este a versenynap végén.

BANKETT
A verseny kísérő rendezvényeként szeretettel várjuk a versenyzőket és 
családtagjaikat szeptember 14-én  19:00 órától :3 éves fiatal lovak 
bemutatójára és  esti bankettünkre.

LOVAK SZÁLLÍTÁSA
A bajnokság zárt verseny! A bajnokság ideje alatt ló nem hagyhatja el a 
területet! Az utánpótlás, vezetőszáras versenyszám  valamint fiatal lovak 
esetében a lovak pakolására KIZÁRÓLAGOSAN kijelölt terület a hátsó 
parkolónál a boxsor mögötti rész. A versenyládákat, és egyéb 
elszállítandó felszereléseket tilos a ledfal és a pályák között elhúzni! 
Csak a takarmány tároló mögött lehet a 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 kutyákat pórázon kell tartani. A szabály megszegése esetén a

rendezőség bírságot szabhat ki a lovas részére.

PÉNZTÁR
A pénztár nyitva szombat és vasárnapi napon 9-12 között, valamit

13 órától a versenynap zárásáig.

ELÉRHETŐSÉGEK
Versenyigazgató: Husz Alexandra06-30-400-5585

Ügyeletes Kovács: Botka Ferenc 06-20-964-9471

Ügyeletes Állatorvos: dr. Béni Dániel 06-30-627-9047

Lovasok képviselője: Szokola Csaba 06-70-948-6409

Steward: Pintér Zsófi 06-30-649-6493


