
 

 

KEDVES SPORTTÁRSUNK!         

Szeretettel köszöntünk a 2017. évi Díjlovagló Magyar Bajnokságon és Fiatal Lovak Bajnokságán.  

A rendezők igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy az idei Bajnokság is sikeres legyen. 

Kérjük, hogy jobbító szándékú észrevételeiteket mielőbb jelezzétek a rendezőnek, hogy a felmerülő 

problémát mielőbb meg tudjuk oldani. 

Néhány hasznos információ:  

 Megérkezéskor az útleveleket le kell adni, azok a lovak, akiknek a vérvizsgálata és vakcinázása nincs 

rendben, nem léphetnek be az istálló területére. 

  Belépés az istállókhoz csak karszalaggal lehetséges. Minden lovas 3 karszalagot kap, ha további igény 

van, kérjük a rendezők felé jelezni.  

 Széna, szalma Sáringer Gábornál igényelhető, aki a rendeléseket a versenyirodának továbbítja.  

 Istálló nyitva 05:30 – 22:00 között. Ezen időpontokon kívül a biztonsági őrnél fel kell iratkozni. 

 Futószárazni csak az arra kijelölt helyen lehet. Az időbeosztás a bejáratánál kifüggesztve megtalálható. A 

melegítő pályán és az Arénában futószárazni TILOS!  

 Technikai értekezlet 2017. 09. 07. (csütörtökön) a díjkiosztás után kb. 19:30-kor az étteremben. 

 Zenés kűrök: kérjük, hogy legkésőbb szombat 12:00-ig megfelelő formátumban (CD/pendrive) a kűr 

zenéket a technikusnál adjátok le, feliratozva névvel-versenyszám megjelöléssel.        

Zenehallgatás: szombat este a Nagydíj eredményhirdetése után kb. 19:00 órakor  

M, S, Magyar Bajnoki kategóriában névsorban, amely a versenyirodán kifüggesztve megtalálható.   

 Az aréna és melegítő pálya a következő időpontokban van nyitva:     

2017.09.06. (szerda): 11:00-21:00 Aréna és melegítő pálya NYITVA.         
 
2017.09.07. (csütörtök): 14.00-től az Aréna ZÁRVA, melegítő pályát csak az adott számra melegítő lovas    
használhatja!  Aréna és melegítőpálya a díjkiosztás után kb. 19:30-21:00 között nyitva.    

 
2017.09.08. (péntek): 06:00-08:15 Aréna és melegítőpálya NYITVA.         
08:15-től az Aréna ZÁRVA, melegítő pályát csak az adott számra melegítő lovas használhatja!    
Aréna és melegítő a Szent György Díj befejezése után kb.18.00-19.30 között NYITVA. Kérjük az esti 
Fogadás miatt mindenki inkább a reggeli időpontot vegye igénybe. 

 
2017.09.09. (szombat): 06:00-07.45 Aréna és melegítő pálya NYITVA.        
07.45-től az Aréna ZÁRVA, melegítő pálya csak melegítésre használható!         
Aréna és melegítőpálya díjkiosztás után kb. 19.00-21.00 között NYITVA.    

 
2017.09.10. (vasárnap): 06:00 -07:15 Aréna és melegítő pálya NYITVA.         
07:15-től az Aréna ZÁRVA, melegítő pálya csak melegítésre használható!    

 
 Szerda reggeltől ellenőrzik, hogy csak a versenyen induló lovas lovagolhatja a lovát.   



 Eredményhirdetésen megjelenés minden esetben lóval, kivételt képez, ha valaki már a következő 

számra melegít. A pénteki versenyszámok díjkiosztása ló nélkül az esti fogadáson lesz. 

 Fogadás péntek este 20.00 órakor a Lovagi Tornák Terén a Kiállító Teremben a rendezők egy  

svédasztalos állófogadást adnak a versenyzők, edzők, szponzorok, bírók részére. Minden versenyzőt és 

hozzátartozót szeretettel várunk.  

Öltözet: sportosan elegáns.  
 
 KIEMELTEN FONTOS        

- Az istállók egész területén tilos a dohányzás,   
- Kutyákat csak pórázon lehet vezetni,  
- Ló és patamosás csak a kijelölt helyen,  
- Parkolás a kijelölt helyeken, 
- Trágya tárolása a kijelölt helyeken. 

  
 A szabályok megszegése 20.000 forint büntetést von maga után.  
 
 • Fizetés szombaton 09:00-15:00 között, vasárnap 9:00-17:00 között az irodán lehet Puskás Juditnál (06 

70 426 4500). 

 Versenyiroda nyitva a versenyszám kezdete előtt 45 perccel.  

 Startlisták elérhetőek az irodán,  a díjlovas szakág honlapján (www.dijlovasok.hu), illetve a Díjlovagló 

Szakbizottság Facebook oldalon  

 

 Fontos telefonszámok  

  Versenyigazgató: Dallos Beáta 06 30 9614 876   

Technikai igazgató/Istálló menedzser: Sáringer Gábor 06 70 5143 115 

Versenyiroda: Nagy Judit 06 30 2423 553 

Steward: Bázár György 06 30 224 8059, Csoba Norbert 06 70 6222 609  

 

Állatorvos:  Dr. Szeghő Zsolt 06 30 3327 888 (szerda, vasárnap) 

  Dr. Balogh Tamás 06 30 3337 888 (csütörtök) 

  Dr. Gulya Angéla 06 20 9269 233 (péntek, szombat)    

Patkoló kovács: Vass István 06 31 3249 678   

 

 

Szép hétvégét, és eredményes versenyzést kíván a Rendező Bizottság! 

A változtatás jogát a Rendező Bizottság fenntartja. 


