Donau Bohemia Trophy 2016

I.

Szabályok
1. A Donau Bohemia Trophy 2016 a négy rendező ország (Ausztria,
Magyarország, Szlovákia és Csehország) nemzeti lovas szövetségének
védnöksége és ellenőrzése alatt kerül megrendezésre az FEI szabályai
szerint, viszont a pálca használata engedélyezett.
2. A Donau Bohemia Trophy minősítő versenyekből (lehetőség szerint
minden résztvevő országban egy verseny) és a döntőből áll.
3. Csak azok a szlovák, magyar, osztrák és cseh lovasok vehetnek részt a
versenysorozatban, akik érvényes licenccel rendelkeznek. Nem szükséges
azonban, hogy a résztvevők állampolgársága és a licensze azonos legyen
(megengedett pl. cseh nemzetiség szlovák licenszel).
4. Versenyhelyszínek:

1.minősítő
2.minősítő
3.minősítő
Döntő

Régió
Ausztria
Csehország
Szlovákia
Ausztria

Dátum
április 9-10.
május 14-15.
augusztus 12-.14
október 15-16.

Helyszín
Weikersdorf
Brno
Pezinok
Weikersdorf

A lemondott versenyek nem helyettesíthetők.
5. A versenyszámok négy kategóriában kerülnek kiírásra: A / L / M / S. A póni
lovasokat az L kategóriában külön értékelik.

6. A díjlovas programokat az adott nehézségi szintnek megfelelő érvényes FEI
változat szerint kell lovagolni. A protokollok angol nyelven íródnak. A
programok minden versenyen ugyanazok, kivéve „S” kategóriában a döntőn.
7. Minden versenyrendező számára megengedett, hogy a Donau Bohemia
Dressage 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.
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8. A Donau Bohemia Trophy keretein belül a pónik és a lovak is részt
vehetnek minden versenyszámban. A lovak életkorára vonatkozóan az FEI
szabályok érvényesek.
9. A start-, a nevezési- és a boxdíjakat az adott ország saját díjszabásának
megfelelően határozza meg.
10. A Donau Bohemia Trophy kupára külön nevezési díjat kell fizetni minden
alkalommal. Minden lovasnak kötelező bejelenteni az első startját
megelőzően, hogy melyik szinten vesz részt a Kupában.
„A” –kezdő szint: 6 EUR
„L”: 8 EUR
„M”: 10 EUR
„S”: 12 EUR
11. Minden ország kijelöl egy csapatvezetőt, aki személyesen (vagy annak
megbízottja) vesz részt a sorsoláson, valamint az FEI szabályokkal
összhangban a bírók és a lovasok egy képviselője is jelen kell, hogy legyen.
A lovak nevezése a szomszédos régiókból a Donau Bohemia Trophy
szervezeten és a nemzeti lovas szövetségen keresztül történik.

12. Szervezés: Az adott nemzeti szövetségek szabályainak betartásáért az
alábbi személyek felelősek: Victoire Mandl – Ausztria, Dr. Ilja Vietor –
Szlovákia, Dallos Zsófia – Magyarország, Lenka Sekaninová – Csehország.
Minden versenyre egy csapatvezetőt kell kijelölniük, és ők felelősek a
lovasok
licenszeinek
érvényességéért,
valamint
a
lovak
start
jogosultságának ellenőrzéséért.
Általánosan érvényes: Az előzetes nevezéseket legkésőbb a versenyt
megelőzően három héttel le kell adni a szervezőknek. A végleges
nevezéseket legkésőbb két héttel a verseny előtt kell leadni. A mindenkori
nemzeti szövetség felelős a nevezésekért. A végleges nevezési határidő
utáni lemondásokra vonatkozóan az FEI szabályok szerint kell eljárni.
13. Bírók: A bírói testület minden versenyen legalább egy hazai bíróból és
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
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részvételét, akkor helyettesítése az adott verseny rendezőjével egyeztetve
bármilyen nemzetiségű bíróval megoldható.

14. A résztvevő lovaknak rendelkeznie kell érvényes lóútlevéllel (az utolsó oltás
fél éven belül + 21 nap; Csehországban 2 évnél, Magyarországon 1 évnél
nem régebbi Coggins-teszt)

II.

Minősülés
1. Minősítő versenyek és a döntő:

„A” (kezdő)
„L”
Pónik
„M”
„S”

Péntek
FEI Challenge
előkészítő (2011)
FEI Gyermek
előkészítő- Test B
(ugyanezek a
programok, csak külön)
FEI Junior előkészítő
FEI Fiatal lovas
előkészítő

Szombat
FEI Challenge
előkészítő (2011)
FEI Gyermek csapat

Vasárnap
FEI Gyermek
előkészítő- Test A
FEI Gyermek egyéni

FEI Junior csapat
FEI Fiatal lovas csapat
(Szent György Díj)

FEI Junior egyéni
FEI Fiatal lovas
egyéni
(Intermediaire I.kűr a
döntőn)

2. Minősülés: Három minősítő verseny van. A lovasok magukkal viszik a
pontjaikat a döntőbe és a négy legjobb eredményük hozzáadódik a 2016.
október 16-i 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.
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5. A fenti kitételek nem érvényesek a nyitott nemzeti versenyszámokra.
6. Minden lovas, amennyiben a fenti feltételeknek megfelel két kategóriabajnokságért lovagolhat, de egy lóval csak egy kategóriáért indulhat.

7. Indulási sorrend: A versenyeken az indulási sorrendet számítógépes
sorsolással döntik el.
8. Az indulási szándékot a következő versenynapra 19:00-ig jelezni kell. Ezután
következik az egyik bíró felügyelete alatt történő sorsolás, ahol minden
országból legalább egy versenyzőnek és/vagy a csapatvezetőnek jelen kell
lennie. A sorsolás végeztével azonnal el kell készíteni a startlistát. A
sorsolást követően a startidőkön tilos változtatni. A versenyirodán mindig
tartózkodjon legalább egy angolul beszélő személy.
9. A lovasok és a lovak felszerelése az aktuális FEI szabályok szerinti, de pálca
használata megengedett (lovaknál 1,20 m, póniknál 1 m).

III.

Döntő
1. A lovas azzal a lóval vehet részt a döntőben, amellyel legalább egy minősítő
fordulón részt vett, és ott legalább 1x 60% felett lovagolt. A lovas a
kategóriájának megfelelő osztályában elért négy legjobb eredménye
hozzáadódik a döntőn elért eredményéhez. Ha két, vagy több lovasnak
ugyanannyi pontja van, a vasárnapi eredmény a döntő.
2. Indulási sorrend: Mindhárom nap sorsolás alapján dől el.
3. A döntőben ugyanazokat a programokat kell lovagolni, mint a minősítő
versenyeken, kivéve „S” kategóriában.
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4. Pénzdíjak: (EUR)
Összesen
„S”
1100,„M”

850,-

„L”

190,-

„A”

IV.

1.hely
2.hely
3.hely
4.hely
5.hely
6.hely
400 euró
300 euró
200 euró
100 euró
50 euró
50 euró
értékben
értékben
értékben
értékben
értékben
értékben
aranyérme aranyérme aranyérme aranyérme
érme
érme
300 euró
200 euró
150 euró
100 euró
50 euró
50 euró
értékben
értékben
értékben
értékben
értékben
értékben
aranyérme aranyérme aranyérme aranyérme
érme
érme
55 euró
45 euró
30 euró
20 euró
20 euró
20 euró
értékben
értékben
értékben
értékben
értékben
értékben
ezüstérme
ezüstérme ezüstérme ezüstérme ezüstérme ezüstérme
Tárgyjutalom

Eredményhirdetés
1. A minősítő versenyek során csak az első három helyezett vesz részt lóháton
az eredményhirdetésen. Ők tárgyjutalmat és díjszalagot kapnak. A lovasok
legalább 25%-át helyezni kell. A negyediktől az utolsó helyezettig a lovasok
ló nélkül vesznek részt az eredményhirdetésen, de számukra is kötelező a
versenyruházat. Ők díjszalagot kapnak a szervezőbizottságtól.
2. A döntő eredményhirdetése a nemzetek bevonulásával kezdődik (a lovasok
ló nélkül, versenyruházatban). Minden kategória győztese tárgyjutalmat kap,
és az első hat helyezett pénzdíjat, a fenti táblázat alapján. Kivétel ez alól az
„A” kategória, ahol az első helyezett lovas tárgyjutalomban részesül.
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