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Hasznos információk 
 

 
Versenyzők és a kísérők számára ajánlott szálláslehetőség a verseny helyszíntől gyalog 5 percre lévő 
egyetemi kollégium. 
Foglalás: szallas.kaposvar@uni-mate.hu, varosine.horvath.viktoria@uni-mate.hu, 
   Tel.: 06 82 505-800/1200 mellék 
 
A versenyen mindannyiunk biztonsága érdekében nem tartunk technikai értekezletet!  
A felmerülő kérdéseiteket, a versenyirodával (startok, időbeosztás) dressageoffice@gmail.com és a 
versenyigazgatóval (istálló, boxok, plusz forgács ,egyéb kérdések) hafidora@gmail.com útján 
jelezzétek csütörtök estig. 
Zárt térben az orrot és a szájat elfedő maszk használata kötelező, csak az étkezés és italfogyasztás 
idejére lehet mellőzni. (484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 2. § ).  
 
ISTÁLLÓVAL, LÓVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK: 
• A lovak érkezése lehetőleg pénteken 12-18 óra között történjen. 
• Lovakat, ládákat a parkolóban kell lepakolni. 

 A boxok első almozása szalmával, igény szerint forgáccsal történik, a további rendelés külön költség. 
 
FUTÓSZÁRAZÁS, VERSENYPÁLYA: 

 Pénteki napon a versenypályán 14-20 óráig lehet lovagolni.  

 Futószárazni a sátorfedelesben lehet. A többi pályán szigorúan TILOS! 

 Reggel, a verseny kezdetét megelőzően lehet a versenynégyszögben lovagolni vagy a lovat 
kézen vezetni. A verseny kezdete előtt 30 perccel a versenypályát kérjük elhagyni! 

 A verseny E8-as versenyszáma egyben Rajtengedély vizsga is. A rajtengedély vizsgára jelentkező 
lovasok 0. licence kategória besorolást kapnak (díjazás eszerint). 

 A négyszöget belülről kell körbelovagolni. 
 
Tervezett időbeosztás:  
 
Szombat:      Vasárnap: 
E8       E1 
L1       L3 
Inter II.       LSZ 5 
FEI A Challenge előkészítő    FEI Gyermek Előkészítő A 
FEI Gyermek Csapatfeladat    FEI Gyermek Egyéni 
FEI Póni Csapatfeladat     FEI Póni Egyéni 
LSZ 4       FEI Junior Egyéni 
FEI 4 éves fiatal Díjló     FEI Fiatal Lovas Egyéni 
FEI 5 éves minősítő     FEI 7 éves Döntő 
FEI 5 éves A3      Nagydíj 
FEI 6 éves minősítő     Inter. I 
FEI 7 éves minősítő     FEI 5 éves A4 
FEI Junior Csapat feladat    FEI 4 éves fiatal díjló 
Fiatal Lovas Csapatfeladat    FEI 5 éves Döntő 

FEI 6 éves Döntő 

mailto:szallas.kaposvar@uni-mate.hu
mailto:varosine.horvath.viktoria@uni-mate.hu
mailto:dressageoffice


 

 
 
Startlisták, eredménylisták elérhetősége: https://dijlovasverseny.hu/ 
 
Versenyiroda nyitás: péntek 16:00 
Az Előzetes startlisták módosítására 18:30-ig van lehetőség pénteki napon, szombati napon az utolsó 
versenyszám végéig lesz rá lehetőség. 
 
EREDMÉNYHIRDETÉSEK: 
Az eredményhirdetések licenc kategóriánként, gyalogosan a versenypályán az startlistákon megjelölt 
időpontokban. 
 
ÉTKEZÉS: 
A fedeles csarnok büféjében tea, kávé, szendvics, meleg étel vásárlási lehetőség áll rendelkezésre. 
A kutyákat pórázon kell tartani. A szabály megszegése esetén a rendezőség bírságot szabhat ki a lovas 
részére. 
A pénztár nyitva szombaton 14 órától a verseny végéig, vasárnap 9:00-től a versenynap zárásáig. 
 
Mindenkinek eredményes versenyzést kíván a Szervező Bizottság! 
 
 
Versenyigazgató: Hafner Dóra 06-20-972-6473 
Versenyiroda: Tóth Tímea 06-20-468-1949 
  Vígh Mariann  
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