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Donau Bohemia Trophy 2022 

 

   a 

támogatásával  

 

 

 

A Közép Európai Díjlovas Munkacsoport javaslata alapján a Donau Bohemia Trophy (DBT) 

2022-ben teret ad a Közép Európai Régió minden feltörekvő lovasának, akik nemzetközi 

porondon szeretnék magukat megmérettetni. 

2022-ben a Donau Bohemia Trophy öt minősítő versenyből fog állni, melyeket a kupában 

részt vevő országokban fognak tartani és nyitott lesz minden lovasnak a Közép Európai 

régióban.  Jelenleg egyeztetések zajlanak a Közép Európai Munkacsoport és az Európai 

Lovas Szövetség között a Donau Bohemia Trophy hivatalos elismeréséről.  

A DBT hivatalos szponzora 2022-ben a Thun 1794, Csehország legnagyobb porcelán gyára. 

A cég a magas minőségéről és egyedi formatervezéséről vált híressé a 220 éve tartó 

mükődése alatt. Felajánlásuknak köszönhetően értékes díjak fognak átadásra kerülni egy 

kategóriában a minősítő versenyeken és az összes kategóriában a döntőn. 

 

I.Szabályok 

1. A Duna Bohemia Trophy 2022 az öt rendező ország (Ausztria, Csehország, 

Magyarország, Lengyelország, Szlovákia) nemzeti lovas szövetségének 

védnöksége és ellenőrzése alatt kerül megrendezésre. A versenyek az FEI 

szabályai szerint zajlanak, de nyitottak és a pálca használata engedélyezett. 
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2. A Donau Bohemia Trophy minősítő versenyekből (lehetőség szerint minden 

résztvevő országban) és a döntőből áll. 

3. Versenyhelyszínek: 

 Régió  Dátum  Helyszín Felelős Személy Elérhetőség 

1. minősítő Austria 16 - 17 April Weikersdorf Elli Preimesberger 
elli_schwester@hotmail.com 

+43 676 9234981 

2. minősítő Hungary 30 April - 1 May Máriakálnok Anikó Losonczy 
anikolosonczy@gmail.com 

+36 70 633 1316 

3. minősítő Poland 17 - 19 June Ochaby Piotr Czakanski 
biuro@stadninaochaby.pl 

+48 605 488 062 

4. minősítő 
Czech 

Republic 
16 - 17 July 

Brno – Panská 

Lícha 
Lenka Sekaninová 

lsekaninova123@gmail.com 

+420 603 268 628 

5. minősítő Slovakia 20 - 21 August Dunajský Klátov Zuzana Czajlik 
czajlikranch@gmail.com 

+421 903 834000 

Döntő Hungary 
16 - 18 

September 
Budapest Beata Dallos 

xenophon95@outlook.com 

+36 30 961 4876 

4.  

A lemondott versenyek nem helyettesíthetők.  

4. A versenyek öt nehézségi szinten zajlanak: A / L / M / S and GP.  A póni 

lovasokat az L kategóriában külön értékelik. 

5. A díjlovas programokat az adott nehézségi szintnek megfelelő érvényes FEI 

változat szerint kell lovagolni. A protokollok angol nyelven íródnak.  

 

6. Minden versenyrendező számára megengedett, hogy a Donau Bohemia 

Díjlovagló Trophy mellett egy nyitott nemzeti versenyt is rendezzen. Ezeket a 

versenyszámokat időben be kell jelenteni, közvetlenül a versenykiírás 

elfogadása után. Ezen versenyszámok értékelése a mindenkori nemzeti 

nyelven történik, az adott ország szabályainak betartása mellett, ami az ott 

érvényes díjakra is vonatkozik. 

7. A DBT keretein belül a pónik és a lovak is részt vehetnek minden 

versenyszámban. A lovak életkorára vonatkozóan az FEI szabályok 

érvényesek.  
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8. A start-, a nevezési- és a boxdíjakat az adott ország saját díjszabásának 

megfelelően határozza meg.  

 

9. 2022-ben a Donau Bohemia Trophy-nak nincs külön nevezési díja, de a 

rendezőt tájékoztatni kell az első a Kupában történő indulás előtt, hogy a 

páros részt kíván venni az adott kategóriában a DBT-n. 

10. Szervezés: Az adott nemzeti szövetségek szabályainak betartásáért az alábbi 

személyek felelősek: Dr. Ilja Vietor – Ausztria és Szlovákia, Dallos Zsófia – 

Magyarország, Lenka Sekaninová – Csehország, Daniel Karpinski- 

Lengyelország. A végleges nevezések határideje legkésőbb a versenyt 

megelőző 10. nap. A határidő utáni lemondások esetén az FEI szabályai 

érvényesek. 

11. Bírók: A bírói testület legalább egy DBT országbeli külföldi bíróból áll. Minden 

versenyszámban legalább egy külföldi bírónak bírálnia kell. A minősítő 

versenyeken az „A” és az „L” versenyszámok két bíróval is lebonyolíthatóak. 

Egyikük a dílovagló négyszög rövid falán, a másik a hosszú falon ül. Legalább 

egyiküknek külföldi bírónak kell lennie. Ha egy bírónak vissza kell mondania a 

részvételét, akkor helyettesítése az adott verseny rendezőjével egyeztetve 

bármilyen nemzetiségű bíróval megoldható.  

12. A résztvevő lovaknak rendelkeznie kell érvényes lóútlevéllel, influenza oltással 

(az utolsó oltás 6 hónapon belül + 21 nap) és Coggins-teszttel. 

Csehországban és Magyarországon 1 évnél nem régebbi, Szlovákiában 6 

hónap.  

 

II.Minősülés  

 

1.Minősítő versenyek és a döntő 

Nehézségi 

szint 

Péntek Szombat Vasárnap 

Kezdő A FEI Gyermek előkészítő A FEI Gyermek előkészítő A FEI Gyermek előkészítő A 

L  

a)nyitott 

b) pónik – 

külön 

értékeléssel 

FEI Gyermek előkészítő B FEI Gyermek 

csapatfeladat 

FEI Gyermek egyéni 

M  FEI Junior előkészítő FEI Junior csapatfeladat FEI Junior egyéni  
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S  FEI Fiatal Lovas előkészítő FEI Szt György díj FEI Fiatal Lovas egyéni 

GP FEI Intermediate II FEI Intermediate II FEI Grand Prix 

 Amennyiben a verseny 

két napos, a szombati és 

vasárnap feladatok 

kerülnek kiírásra. 

  

 

2. Minősülés: Öt minősítő verseny van. A lovasok magukkal viszik a pontjaikat a 

döntőbe és az öt legjobb eredményük hozzáadódik a vasárnapi döntőn elért 

eredményhez. A lovasok eredményeit a versenyek után közzé kell tenni, és a 

résztvevő országokat értesíteni róla. A versenyrendező dönthet úgy, hogy két 

napos versenyként rendezi meg a minősítő fordulót, de ezt időben jeleznie kell a 

többi résztvevő ország felé. 

3. A minősítő versenyek „kezdő” („A”) versenyszámában csak olyan ló-lovas 

párosok indulhatnak, akik az első minősítő versenyig még nem indultak „LM”, 

vagy annál magasabb osztályban. 

4. Az „A” és „L” osztályban csak olyan lovasok indulhatnak, akik még soha nem 

indultak Nagydíjban, vagy ló-lovas páros esetén „S” osztályban és afölött. 

5. A fenti kitételek nem érvényesek a nyitott nemzeti versenyszámokra.  

6. Minden lovas, amennyiben a fenti feltételeknek megfelel két kategória-

bajnokságért lovagolhat, de egy lóval csak egy kategóriáért indulhat.  

7. Az indulási szándékot a következő napra mindig előző este 7 óráig jelezni kell. A 

startlisták rögtön ezután el kell készüljenek. A versenyirodán mindig tartózkodnia 

kell legalább egy angolul beszélő személynek. 

8. A lovasok felszerelésére a FEI szabályok vonatkoznak, de a pálca használata 

megengedett (120cm, póniknak 100cm). 

 

III. Döntő 

 

1. A lovasok csak azzal a lóval indulhatnak, amellyel legalább egy minősítő 

versenyen részt vettek és ott legalább 1x 60 %-ot lovagoltak. Minden lovas a 

legjobb öt eredményét hozza az adott szintről, amely hozzáadódik a vasárnapi 

döntőn elért eredményéhez. Pontegyenlőség esetén a vasárnapi döntőn elért 

magasabb eredmény határozza meg a végső sorrendet. 
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2. Díjak 

Minősítő 
versenyek 

“Thun 1794” porcelán egy kategóriában az első három helyezettnek 

Döntő “Thun 1794” porcelán minden kategóriában az első három helyezettnek 

3.  


