
TÁJÉKOZTATÁS

2021 évi Díjlovagló Országos Bajnokság Pilisjászfalu

A felmerülő kérdéseiteket, a versenyirodával (startok, időbeosztás)

dressageoffice@gmail.com a

versenyigazgatóval (technikai kérdések) info@unikornislovarda.hu email

útján jelezzétek szerda estig. 

A startlista módosításra csak és kizárólag rendkívüli esetben van 

lehetőség, és csak és kizárólag írásos kérés alapján!

Versenyiroda nyitás: 2021. 10. 06. 12:00:00

Technikai értekezlet: 2021.10.13. csütörtök 17:00 

A korosztályos csapatbajnokságon résztvevő csapatok összeállítását itt 

kell leadni, illetve a technikai értekezleten sorsolás alapján történik.

A bajnokságban több lóval valamint több versenyszámban indulók, azt

hogy melyik lóval illetve melyikversenyszámban indulnak a bajnokságért a 

technikai értekezleten kérjük leadni. 

28/2021. (2021.10.04.) A Magyar Országos Bajnokságon egy lovas egy 

kategóriában több lovat lovagol 

A Szakbizottság döntése alapján a Magyar Országos Bajnokságon amennyiben 

egy lovas egy kategóriában több lovat lovagol, akkor a bajnokság utolsó́

versenyszámát megelőző̋ nap jeleznie kell a versenyirodának, hogy melyik lóval 

megy az adott bajnoksági kategóriáért. Amennyiben a lovas ezt a kötelezettségét

elmulasztja, akkor a bajnokságba automatikusan az alacsonyabb százalékos 

eredményt elérő ló́ eredményé számít. 

Lásd. MDSZ. 46. oldal 37. cikkely 3.3 pont 

Szénát, szalmát, valamint forgácsot jegy ellenében lehet igénybevenni.

Jegyek a versenyirodán kaphatók, fizetés elszámoláskor a pénztárban történik.

A széna, szalma és forgács kiadása minden nap 8:00-10:00 és 16:00-17:00 között

történik.

A boxok első almozás szalmával történik, a forgács rendelés külön költség.

A lovak érkezése kizárólag szerdán 08 -18 óra között, illetve pénteken 08 – 18 

óra között történhet! Ellenőrizni fogjuk! 
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A versenyszámok után közvetlenül eredményhirdetést tartunk az első hat helyezett (4 

éves FD első nyolc) lovas lóháton kerül behívásra. Kérjük a lovasokat kísérjék 

figyelemmel az eredménylistákat (elérhető a www.horse-events.at oldalon) 

Bajnokavatások: 

csütörtök 17:30 után Csapat Bajnokság, KOM Reg. Döntő Ifi kategória 

péntek              3 éves lovak a versenyszám után

szombat 19:30 Felnőtt MB, Póni Bajnokság

vasárnap 13:00 Nehéz Osztály, Fiatal Lovas, Junior Bajnokság

19:00 Fiatal Lovak Bajnoksága

Az ünnepélyes bajnokavatás lóval történik (kivéve KOM Reg. Döntő), kérjük az érintett 

lovasokat lófogóról gondoskodjanak.

Pénteken 19 órától szeretettel várunk mindenkit a bankettre!

A 3 éves lovak megmérettetése csütörtök és a pénteki napokon kerül 

megrendezésre. 

A csütörtöki megmérettetésre, a küllemi bírálathoz kérjük a lovasokat gondoskodjanak 

segítőről a lenyergeléshez.

A versenynapokon 21 óráig lehet lovagolni. A versenypályán kizárólag az utolsó 

versenyszám vége után, a mellette lévő melegítőpályán, valamint a fedelesben lehetőség 

van a versenynap során is. A mobil boxok mellett van futószárazási lehetőség.  

A verseny kezdetét megelőzően 06:00 - 07:30 között lehet a négyszögben lovagolni vagy

a lovat kézen vezetni. A verseny kezdete előtti utolsó 30 percben a versenypályát el 

kell hagyni!

A verseny ideje alatt futószárazni kizárólag a kijelölt helyen szabad, a többi pályán

szigorúanTILOS!

A Fiatal Lovak a versenynégyszöggel csütörtöki napon 06:00 - 07:30 és 18:30  - 20:00, 

pénteken 06:00 - 07:30 és 16:00- 17:30, a szombati és vasárnapi napon csak reggel 

06:00 – 07:30 között ismerkedhetnek.

A verseny egy négyszögben kerül lebonyolításra szabad téren. A négyszögeket

kívülről kell körbe lovagolni. A Fiatal Lovak bajnokságában indulók választhatnak, 

hogy kívülről, vagy belülről indulnak. 

A kűr zenék leadása MP3 formátumban info@unikornislovarda.hu címre, vagy

borítékban pendrive útján történhet és legkésőbb péntek 17:00-ig kérjük ezt

megtenni. A borítékon kérjük feltüntetni a lovas, valamint a ló nevét, illetve a

versenyszámot. 2



Zenehallgatás:

1) pénteki napon 18: 30-tól a versenynap végén az U25, GP, Póni

lovasoknak,

2) szombati napon a bajnokavatások után a Junior, YR, Kiskör lovasai

részére.

Doppingvizsgálat szombati napon 15:30 után sorsolás és mintavétel

(Magyar Bajnokság, U25, Póni), vasárnapi napon 17:30 után sorsolás és

mintavétel (összes többi kategória). A lovasok kötelesek megvárni a

sorsolást és alávetni magukat a mintavételnek, addig nem hagyhatják el a

verseny helyszínét!!!

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 pénztár nyitva szombat és vasárnapi napon 9-12 között, valamit 13

órától a versenynap zárásáig.

ELÉRHETŐSÉGEK:

Versenyigazgató: Szabó Krisztina +36 70 621 83 59

Versenyiroda: Vigh Marianna +36 30 456 72 82

Lovasok képviselője: Losonczy Anikó + 36 70 633 13 16

Állatorvos: Dr. Albert Zsuzsa + 36 70 338 90 52

Patkolókovács: Eöry Zsolt +36 30 300 5482
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