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Versenyzők és a kísérők számára ajánlott szálláslehetőség a verseny helyszíntől gyalog 5 percre lévő 
Intercity Hotel. 
https://www.intercityhotel.com/hotels/alle-hotels/ungarn/budapest/intercityhotel-budapest 
 
A versenyen mindannyiunk biztonsága érdekében nem tartunk technikai értekezletet!  
A felmerülő kérdéseiteket, a versenyirodával (startok, időbeosztás) dressageoffice@gmail.com   és a 
versenyigazgatóval (technikai kérdések) xenophon95@outlook.com email útján jelezzétek csütörtök 
estig. 
A versenyen a hatályos jogszabályoknak megfelelően a védettségi igazolás előírás.  
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. § ). 
Szénát, szalmát, valamint forgácsot pénteki napon felírásra, szombaton, vasárnap jegy ellenében 
lehet igénybe venni. Jegyek a versenyirodán kaphatók, fizetés elszámoláskor a pénztárban történik.  
A széna, szalma és forgács kiadása minden nap 8:00-9:00 és 16:00-17:00 között történik, a futószáras 
kör melletti raktárhelyiségben. 
 
• 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 lehetőleg pénteken 12-18 óra között történjen. 
• Lovakat ládákat a parkolóban kell lepakolni. 
• A verseny ideje alatt lovakkal közlekedés csak az arra kijelölt útvonalon lehetséges.  
• A Nemzeti Lovarda területén, személygépkocsival csak korlátozott számban lehet parkolni.  
 
A boxok első almozása szalmával történik, a forgács rendelés külön költség. 
Pénteki napon a versenypályán 15-21 óráig lehet lovagolni. Pénteki napon a sátorfedeles 
használható, és itt van a versenynapokon is a melegítési lehetőség.  
A 20 x 40 m kőfedeles nem használható. 
Futószárazni a futószáras körben és a kisfedeles mögötti pályán lehet. A többi pályán szigorúan 
TILOS! 
Reggel, a verseny kezdetét megelőzően lehet a versenynégyszögben lovagolni vagy a lovat kézen 
vezetni. A verseny kezdete előtti utolsó 20 percben a versenypályát kérjük elhagyni! 
A déli szünetben a kutyabemutató után, és a versenynap befejezése után lehet a versenypályán 
lovagolni, vagy a lovat kézen vezetni. 
A versenypályára a kisfedeles felöli oldalsó kapun lehet belovagolni, amikor az előző lovas már 
leköszönt. Kérjük, hogy időben legyen ott a következő lovas.  
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A négyszöget belülről kell körbelovagolni. 
 
 
Tervezett időbeosztás:  
 
Szombaton:      Vasárnap: 
E8       E8 
A4       FEI 4 éves fiatal díjló 
FEI Gyermek előkészítő     5 éves fiatal díjló A4 
FEI Póni előkészítő     FEI 5 éves fiatal díjló döntő 
FEI Junior előkészítő     FEI 6 éves fiatal díjló döntő 
FEI Fiatal lovas előkészítő    FEI Junior csapatfeladat 
FEI Intermediate A     FEI Szent György Díj 
FEI Nagy Díj      Intermediaite II. 
Licencszerző 4      Nagy Díj Speciál   
FEI 4 éves fiatal díjló      FEI Gyermek előkészítő A 
5 éves fiatal díjló A3     FEI Póni csapatfeladat 
FEI 5 éves fiatal díjló minősítő    FEI Gyermek csapatfeladat 
FEI 6 éves fiatal díjló minősítő     Licencszerző 4 
 
Startlisták, eredménylisták elérhetősége: https://dijlovasverseny.hu/  
 
Versenyiroda nyitás: péntek 16:00 
Az előzetes startlisták módosítására pénteken 18:30-ig, szombaton az utolsó versenyszám végéig van 
lehetőség. 
 
A versenypálya emeleti büféjében tea, kávé, szendvics vásárlási lehetőség van, meleg étel a Nemzeti 
Lovarda éttermében 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, vasárnapi napon 9-12 között, valamit 13 
órától a versenynap zárásáig. 
 
Mindenkinek eredményes versenyzést kíván a Szervező Bizottság. 
 
 
 
Versenyigazgató: Dallos Beáta 06-30-9614-876 
Versenyiroda: Tóth Tímea 06-20-468-1949 
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