
Csömöri díjugrató nyílt edzéssorozat részvételi feltételei
A sorozat célja: 
A Csömöri Lovas és Természetbarát Közhasznú Egyesület az elmúlt két évben már sikeresen 
lebonyolított  rendezvénysorozat  folytatásaként  2008-ban  is  tovább  kívánja  erősíteni  a 
kistérségben működő lovardák,  lovasok,  egyesületek  kapcsolatfelvételét.  Újszerű feltételek 
megteremtésével kívánjuk a lovassport bázisát elsősorban az amatőrök, azaz a hobbilovasok 
és  hobbilovak  megszólításával  kiszélesíteni;  valamint  egy  időben  és  helyen  biztosítunk 
felkészülési  lehetőséget  díjlovaglásban  és  díjugratásban  a  rajtengedély  vizsgára.  Célunk 
elsődlegesen az, hogy a nem versenyszerűen lovagló lovasok is lemérhessék tudásukat; illetve 
szakmai  visszajelzést  kapjanak  teljesítményükről.  A  rendezvénysorozathoz  kapcsolódó 
szponzori felajánlások pedig idén előreláthatóan már elérik az 1 millió forintot. Nyílt edzés 
formájában várjuk díjugratásban (ill. díjlovaglásban) a maguk és a lovuk ügyességét próbára 
tevő lovasokat! 

I./ A nyílt edzések helyszínei idősorrendben: 

1.) Koronczai Lovastanya – Lovardavezető: Koronczai Gábor, tel.: 30-962-3382
(Póni Pünkösd – a Póni Klub regionális minősítő versenye díjlovaglásban: május 10.)
díjlovaglás – május 11; díjugratás – május 12.

2.) Szedervölgyi Lovarda – Lovardavezető: Horváthné Jankovits Mónika, tel.: 30-253-0310
díjlovaglás – június 21; díjugratás – június 22.

3.) Kelemen Csilla lovardája – Lovardavezető: Kelemen Csilla, tel.: 30-960-7722
díjlovaglás (és Wintermühle Kupa) – augusztus 2; díjugratás – augusztus 3.

4.) Szedervölgyi Lovarda – Lovardavezető: Horváthné Jankovits Mónika, tel.: 30-253-0310 
döntő: díjlovaglás – szeptember 6; 

díjugratás – szeptember 7.

II./ A díjugrató nyílt edzések résztvevői:

Az egyes  számokban kizárólag a következőkben pontosan meghatározott  lovak és lovasok  
vehetnek részt; egyéb (a lovasokra és lovakra vonatkozó feltételeknek nem eleget tevő, egyéb  
státuszú lovak  és  lovasok)  párosok NEM indulhatnak!  A nevezett  lovasok az alábbiakban 
meghatározott részvételi feltételeket magukra és lovukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.

„KEZDŐ” (60 cm) DÍJUGRATÓ SZÁM LOVAI ÉS LOVASAI:
1) Díjugrató/military rajtengedély vizsgával  nem rendelkező, (díjugratásban és/vagy 

militaryban nem versenyző) lovas;
2) Olyan  lovas,  aki  az  elmúlt  két  évben  a  Magyar  Póni  Klub  Szövetség  által 

megrendezett  országos  bajnokságokon a  PK1,  PK2, PK3 és  military versenyek 
valamelyikén  nem volt  az első hat helyezett  között  (vagyis  az első 6 helyezett 
ebben a számban nem indulhat).

3) „A”  kategóriás  díjugrató  valamint  military  versenyen  hivatalos 
versenyeredménnyel  azaz  befejezett  pályával  rendelkező  lovak  kivételével 
bármilyen ló indulhat.
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„AMATŐR” (80 cm) CSÖMÖR KUPA DÍJUGRATÓ SZÁM LOVAI ÉS LOVASAI:
4) Olyan  lóval, melynek 2008-as  illetve  2005-2007  közötti  hivatalos 

versenyeredménye azaz  befejezett  pályája  van  díjugratás  és/vagy  military  
szakág(ak)ban,  (de  a  lónak  nincsen  hivatalos  „A”  kategóriás  díjugrató 
versenyeredménye  azaz  „A”  kategóriás  befejezett  pályája);  csak  olyan  lovas 
indulhat, aki:
o Rajtengedély  vizsgával  egyik  szakágban  (díjlovaglás,  díjugratás,  military, 

fogathajtás, lovastorna, távlovaglás, reining-western valamint ügető, galopp és 
lovaspóló) sem rendelkezik;

o Rajtengedély vizsgával valamely szakág(ak)ban rendelkezik, de az MLSZ-nél 
a licencet semelyik szakágban soha nem váltotta ki;

o Rendelkezik rajtengedély vizsgával és volt/van az MLSZ-nél kiváltott licence 
is  valamely  tetszőleges  szakág(ak)ban  amennyiben  az  alábbi  feltételek 
mindegyikét teljesíti:

 a díjugratás és/vagy a military szakágakra vonatkozóan nincsen 2008-
as  illetve  1998-2007  közötti  hivatalos  versenyeredménye  azaz 
befejezett pályája;

 és  egyáltalán  nincsen hivatalos  „A”  kategóriás  díjugrató 
versenyeredménye azaz „A” kategóriás befejezett pályája;

o Az  elmúlt  két  évben  a  Magyar  Póni  Klub  Szövetség  által  megrendezett 
országos bajnokságokon a PK2, PK3 és military versenyek valamelyikén nem 
volt az első hat helyezett között;

o Tehát a 4. pontban meghatározott lóval olyan lovas nem indulhat, aki:
 2008-as  vagy  1998-2007  közötti  hivatalos  versenyeredménnyel 

rendelkezik a díjugratás és/vagy military szakágakban;
 illetve van „A” kategóriás befejezett pályája;
 illetve  a  Magyar  Póni  Klub  Szövetség  által  rendezett  országos 

bajnokságokon az elmúlt két évben a PK2, PK3 és military versenyek 
valamelyikén az első hat helyezett között végzett.

5) Olyan lovas, aki a díjugratás és/vagy military szakágakra vonatkozóan 2008-as 
illetve 1998-2007 közötti hivatalos  versenyeredménnyel azaz befejezett  pályával 
rendelkezik (de még nincsen  hivatalos „A” kategóriás díjugrató versenyeredménye 
azaz „A” kategóriás befejezett pályája); vagy olyan lovas, aki az elmúlt két évben 
a Póni Klub által rendezett országos bajnokságokon a PK1, PK2, PK3 és military 
versenyek  valamelyikén  az  első  hat  helyezett  között  volt,  csak  olyan  lóval 
indulhat, amelynek:
o a díjugratás és/vagy military szakágakra vonatkozóan  nincsen 2008-as illetve 

2005-2007  közötti  hivatalos  versenyeredménye  azaz  befejezett  pályája  (de 
nincsen  korábbi  hivatalos  „A”  kategóriás  díjugrató  versenyeredménye  azaz 
„A” kategóriás befejezett pályája sem).

„HALADÓ” (1 M) DÍJUGRATÓ ÉS „STAFÉTA”, SZÁMOK LOVASAI ÉS LOVAI:
6) A díjugratás „A1” és magasabb kategóriáiban hivatalos versenyeredménnyel azaz 

befejezett pályával rendelkező ló és lovas kivételével bárki indulhat.

„SZUPERHALADÓ” (1.10 M) DÍJUGRATÓ SZÁM LOVASAI ÉS LOVAI:
7) Licencre, versenyeredményre való tekintet nélkül bárki bármilyen lóval indulhat.
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III./ Edzésfeladatok:

• Díjugratás, „Kezdő” edzésfeladat (korosztályos bontás nélkül):
o 60 cm-nél nem magasabb, 70 cm-nél nem szélesebb akadályok;
o 8 db erőkifejtés összetett ugrás nélkül;
o Az elbírálás  az MLSZ hivatalos díjugrató versenyszabályzatának 238. § 2.2 

bekezdése alapján egyszeri összevetéssel (5 db ugrással) történik.

• Díjugratás,  „Amatőr  Csömör  Kupa” edzésfeladat (korosztályos  bontással,  azaz 
ifjúsági, 18. életévét be nem töltött valamint felnőtt kategóriákban):

o 80 cm-nél nem magasabb és 90 cm-nél nem szélesebb akadályok;
o 10 db erőkifejtés egy összetett ugrással;
o Az elbírálás  az MLSZ hivatalos díjugrató versenyszabályzatának 238. § 2.2 

bekezdése alapján egyszeri összevetéssel történik.

• Díjugratás, „Haladó” edzésfeladat (korosztályos bontás nélkül):
o 1 m-nél nem magasabb és 1.10 m-nél nem szélesebb akadályok;
o 10 db erőkifejtés egy összetett ugrással;
o Az elbírálás  az MLSZ hivatalos díjugrató versenyszabályzatának 238. § 2.2 

bekezdése alapján egyszeri összevetéssel történik.

•  „Staféta-ugratás” edzésfeladat  (korosztályos bontás nélkül):
o 90 cm-nél nem magasabb és 1 m-nél nem szélesebb akadályok;
o 10 db erőkifejtés egy összetett ugrással;
o Az elbírálás  az MLSZ hivatalos díjugrató versenyszabályzatának 238. § 2.1 

bekezdése alapján hiba – idő szerint történik;
o 2 fős csapatok indulhatnak;
o Minden  csapattagnak  teljesítenie  kell  a  pályát,  és  az  együttes  hibapontjaik 

valamint az összidejük adja az eredményüket;
o Az edzésfeladatot  az  a  páros  nyeri,  aki  a  pályát  a  legrövidebb  idő  alatt  a 

legkevesebb verőhibával teljesíti.

• „Szuperhaladó” edzésfeladat (korosztályos bontás nélkül):
o 1.10 m-nél nem magasabb, 1.30 m-nél nem szélesebb akadályok;
o Az elbírálás  az MLSZ hivatalos díjugrató versenyszabályzatának 238. § 2.2 

bekezdése alapján egyszeri összevetéssel történik.

IV./ Díjugrató-protokoll:

• Bemelegítés: A  rendező  felelős  azért,  hogy  a  melegítő  pályán  legalább  egy 
kizászlózott meredek és egy széles akadály legyen. 

o A melegítő pályán és a rendezvény egész területén a „bal kezek találkoznak” 
szabály érvényes!

o A  lovasok  csak  a  számukra  kijelölt  területet  használhatják.  Nem  lehet 
lovagolni  a  parkolóban,  a  lovak  állásai  és  bokszai  között,  vagy  a  nézők 
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közvetlen közelében.  A díjugrató pályára engedély nélkül belovagolni,  vagy 
abban gyakorolni nem engedélyezett, kizárással járhat.

o A melegítőpályán csak az MLSZ díjugrató versenyszabályzatának megfelelő, 
szabályos akadályt lehet ugratni. 

o Semmilyen rudat, vagy akadályelemet nem tarthat a kezében senki, amíg a ló 
azt ugorja, ellenkező esetben a párost kizárják!

o  A  melegítő  akadályokat  csak  egy  irányba  lehet  ugratni.  Az  akadályok 
ugratásának irányát piros és fehér zászlók jelzik. Az akadály megugratásakor 
jobbra a piros, balra a fehér zászló van. 

o A melegítő akadályok magassága maximum 10 cm-rel lehet nagyobb, mint a 
pálya akadályainak mérete!

o A rendezvény napján a benevezett lovat kizárólag nevezett lovasa lovagolhatja, 
de a nyílt edzésen nem induló személy is futószárazhat lovat vagy a lovast.

• Hibapontok: Az  akadályverő  és  az  időhibapontok  összegzése  adja  a  lovas 
díjugratásban elért összes hibapontjainak számát.

o Verőhibák
 Akadály leverése: 4 hibapont
 Első ellenszegülés az egész pályán: 4 hibapont
 Második ellenszegülés az egész pályán: 4 hibapont 
 Harmadik ellenszegülés az egész pályán: Kizárás
 Akadály rombolása: 4 hibapont + 4 másodperc időbüntetés
 Lovas lóról esése: Kizárás
 Ló és lovas bukása: Kizárás

o Időhibák
 Az alappályán az alapidőn felül megkezdett minden 4. másodpercért 1 

hibapont büntetést kap a lovas egészen az időhatár eléréséig, amely az 
alapidő  kétszerese.  Az időhatár  elérése  kizárást  von  maga  után!  Az 
összevetés pályáján az alapidőn túl minden megkezdett másodpercért 1 
hibapont jár.

• Rombolás: Amennyiben  a  lovas  lovával  ellenszegülés  következtében  leveri  az 
akadályt,  vagy  annak  helyét  megváltoztatja,  (eltolja)  illetve  leveri  az  akadály 
szélességét jelző zászlók bármelyikét, a csengőt megszólaltatják. Az órát megállítják 
és addig áll, amíg az akadályt eredeti formájába vissza nem építik, vagy a zászlót a 
helyére vissza nem helyezik. A lovast ellenszegülésért járó hibaponttal büntetik, és 4 
másodperc időbüntetést adnak hozzá az idejéhez.

• Pályabemutató: a pálya legalább fél órával az edzésfeladat megkezdése előtt készen 
kell, hogy álljon arra, hogy a lovasok gyalog megnézzék.

• Pályarajz: legkésőbb a pályabemutató időpontjára ki kell függeszteni a pályarajzot, 
mely tartalmazza a pálya vonalvezetését, a pályahosszt az alapidőt és az időhatárt.

• Sántaság: nyilvánvaló sántaság esetén a bíró közölheti a lovassal, hogy ki van zárva a 
megmérettetésből. Fellebbezés nem lehetséges. 

V./  A rendezés módja:

• Valamennyi  lovas  saját  felelősségére  vesz  részt a  nyílt  edzésen,  és  ezt  a  startdíj 
befizetésekor aláírásával igazolja (18 év alatt szülő, gondviselő aláírása szükséges)!

• Az első szám 10.00-kor kezdődik.
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• Minden, a ’Csömör Kupába’ díjugratásban beszámító fordulóban egy amatőr 80 cm-es 
szám kerül megrendezésre, korosztályos bontásban, azaz felnőtt és – a 18. életévét be 
nem töltött – ifjúsági kategóriában.

• Díjugratásban az „Amatőr” Csömör Kupa 80 cm-en számban:
o Minimum 3 fordulón kell  részt  venni,  de a döntőn kötelezően starthoz kell 

állniuk azoknak, akik a ’Csömör Kupáért’ indulnak;
o Az értékelésbe  a  ló-lovas  páros  teljesítménye  együttesen  számít  bele  (tehát 

végül az összesítésnél azok eredménye fog összeadódni, akik minden fordulón 
ugyanazt a lovat lovagolták);

o Fordulónként az első tíz  legeredményesebb páros kap pontot  (az első 10,  a 
második 9 stb. pontot).  Az így kapott  pontszámok összeadódnak, a Csömör 
Kupát a legmagasabb pontszámmal rendelkező lovas kapja meg. Holtverseny 
esetén a döntőben elért jobb eredmény számít;

o A  Csömör  Kupa  vándorkupa.  Ahhoz,  hogy  valaki  megtarthassa,  egymást 
követő 3 évben el kell nyernie;

o Ha egyazon lovas több lovával is indulni kíván, akkor az első nevezésekor meg 
kell neveznie azt a lovát, amelyikkel a kupáért indul.

• Kiegészítő, a Csömör Kupába nem tartozó feladatok a következők:
„Kezdő”  edzésfeladat  60  cm-en,  „Haladó”  edzésfeladat  1  m-en,  „Szuperhaladó” 
edzésfeladat 1.10 m-en valamint „Staféta-ugratás” edzésfeladat 90 cm-en”.

• Minden  számra  érvényes,  hogy  azok  csak  minimum  6  nevező  esetén  kerülnek 
megrendezésre!

• Adott lovasnak egy fordulón díjugratásban maximum három startja lehet.
• Minden díjugrató számban egy lovas maximum két lóval indulhat.
• Egy lovat maximum két lovas lovagolhat, egy lónak fordulónként legfeljebb két startja 

lehet!
• Adott  lovasnak a  megmérettetésen  kívüli  (azaz  nem a maga és  a  lova  licencének, 

versenyeredményeinek megfelelő) indulást követően több startja már nem lehet! 
• Egyéb kérdésekben az MLSZ hivatalos díjugrató versenyszabályzata érvényes!
• Az egyes fordulókon a számok tervezett sorrendje a következő: „Kezdő” edzésfeladat 

60  cm-en,  „Amatőr”  Csömör  Kupa  80  cm-en,  „Haladó”  edzésfeladat  1  m-en, 
„Stafétaugratás” 80 cm-en, „Szuperhaladó” edzésfeladat 1.10 m-en.

• Az eredményhirdetéshez lóval kell felállni!
• A  fordulók  várható  időbeosztásáról  internetes  úton  értesítjük  (www.paci.hu és 

www.csomor.hu) a lovasokat legkésőbb az egyes fordulókat megelőző pénteken.
• Boxbérlés (éjszakai szállás a lovaknak) korlátozott számban lehetséges azok számára, 

akik  távolról  érkeznek,  és  mind  díjlovaglásban,  mind  díjugratásban  részt  kívánnak 
venni az immár két naposra bővült nyílt edzésen. Igény szerint,  különböző csömöri 
lovardákban  egyéni  megállapodások  alapján  tudunk  néhány  boxot  biztosítani:  a 
Tetrisz  lovardában  (www.tetrisz.extra.hu lovardavezető:  Kraksner  Szilvia,  tel.: 
30-352-4101) 4 db boksz áll rendelkezésre.  Az erre vonatkozó igényeket kérjük az 
egyes  fordulók előtt  legalább 14 nappal jelezni  a lovardavezetőnél a fent megadott 
telefonszámon.  Szükség  esetén  további  boxok  igényelhetők  (szintén  minimum  a 
fordulók  előtt  14  nappal)  Dr.  Pajzs  Gábor  koordinátornál  a  20-910-8936 
telefonszámon, vagy a pajzs.bt@t-online.hu e-mail címen. 

VI./ Nevezés:
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• Nevezni előzetesen e-mailben Dr. Pajzs Gábornál a pajzs.bt@t-online.hu e-mail címen 
a fordulók hétvégéjét megelőző szerdai nap 16 óráig lehet. 

• A nevezéshez az alábbi adatok megadása szükséges:
o Szakág(ak) (díjlovaglás, díjugratás) megjelölése;
o Szám(ok)  (díjlovaglásban:  FSZ2,  FSZ3,  D1,  A3,  A5,  L3,  jelmezes/zenés, 

caprilli; díjugratásban 60 cm, 80 cm, 1 m, 1.10 m, staféta) megjelölése;
o A lovas:  

 Neve;
 Születési ideje (év, hónap, nap);
 Egyesülete (lovardája);
 Edzőjének (lovasoktatójának) neve;
 Rendelkezik-e a lovas hivatalos versenyeredménnyel (az MLSZ-nél és/

vagy  a  Magyar  Póni  Klub  Szövetségnél,  illetve  ügetőn,  galoppon, 
lovaspólóban),  ha  igen  mely  szervezetnél,  mely  szakág(ak)ban  és 
melyik évben;

o A lovas által a nyílt edzésen lovagolt ló vagy lovak:  
 Neve (mely megegyezik az oltási könyvben és/vagy a lóútlevélben, és/

vagy marhalevélen  valamint  az  MLSZ és/vagy a  Magyar  Póni  Klub 
Szövetség nyilvántartásában szereplő névvel);

 Rendelkezik-e  a  ló  hivatalos  versenyeredménnyel  (az  MLSZ-nél 
és/vagy a Magyar  Póni Klub Szövetségnél,  illetve ügetőn,  galoppon, 
lovaspólóban),  ha  igen  mely  szervezetnél,  mely  szakág(ak)ban  és 
melyik évben;

o A  fenti  adatokat  hiányosan,  hibásan  vagy  nem  a  valóságnak  megfelelően 
megadó lovasok nevezéseit  a  Csömöri  Lovas és  Természetbarát  Közhasznú 
Egyesület nem fogadja el!

• A nevezési díjat a helyszínen, a végleges startlista összeállítása érdekében legkésőbb 
az adott szám startját fél órával megelőzően kell befizetni. 

• Helyszíni nevezés szervezési okokból NEM lesz, csak a fenti e-mail címen előzetesen 
a szerdai határidőig jelentkezett lovasok vehetnek részt a nyílt edzésen!!! 

• A nevezés díja 2000 Ft/start. 
• A rendezvény  tervezett  időbeosztása  a  beérkezett  nevezések  alapján  legkésőbb  az 

egyes fordulókat megelőző pénteki napon olvasható lesz a  www.csomor.hu illetve a 
www.paci.hu weboldalakon.

VII/ Tervezett díjazás:
A szponzori felajánlások függvényében az alábbiaktól való eltérés lehetséges!

• Díjugratás,  „Kezdő”  edzésfeladat  (60  cm),  „Haladó”  edzésfeladat  (1  m), 
„Szuperhaladó”  edzésfeladat  (1.10  m),  „Staféta-ugratás”(90  cm)  edzésfeladat 
korosztályos bontás nélkül:

o I-VI. helyezett szalagot valamint tárgyjutalmat kap.

• Díjugratás,  „Amatőr  Csömör Kupa” edzésfeladat  (80  cm) korosztályos  bontással, 
azaz ifjúsági, 18. életévét be nem töltött valamint felnőtt kategóriákban:

o I-III. helyezett mind ifjúsági mind felnőtt kategóriában kupát;
o I-VI. helyezett ifjúsági és felnőtt kategóriában szalagot és tárgyjutalmat kap.
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o Az összesített legjobb eredményt elért lovas (ifjúsági és felnőtt kategóriában 
egyaránt) a döntő után egy évre megkapja a Csömör Kupát, mely vándordíj 
jellegű; végleges elnyeréséhez 3 egymást követő évben kell megnyerni.

o A döntőn az összesített eredmények alapján az I-III. helyezettek mind ifi mind 
felnőtt kategóriában érmet kapnak.

VIII./ A lovas felszerelése:

• Hárompontos biztonsági kobak viselete valamennyi résztvevő számára a lóra üléstől 
kötelező (a melegítőpályán is)!

• Lovaglónadrág  lehetőleg  világos  (bézs  vagy  fehér)  színben  bőr  vagy  gumi 
lovaglócsizmával, vagy egyszínű fekete vagy barna rövid lábszárvédő lovaglócipővel 
használható. Rojtos vagy hosszú lábszárvédő nem használható.

• Lovaglózakó viselete nem kötelező, de erősen ajánlott! A lovasok viseljenek világos 
színű, vállat elfedő inget, nyakkendővel vagy gallérral. 

• Lovaglókesztyű viselete nem kötelező, de ajánlott!
• Kizárólag egyszerű, tompa sarkantyú használható. A sarkantyú szára nem lehet 3cm-

nél hosszabb. Tarajos és éles sarkantyú nem használható.
• 75 cm-nél nem hosszabb lovaglópálca alkalmazása megengedett.

IX./ A ló felszerelése:

• Tetszőleges  típusú  (univerzális,  ugró,  díjlovagló,  western,  dáma)  nyereg 
használható, lehetőleg fehér vagy egyszínű nyeregalátéttel.

• Valamennyi számban csak csikókantár (angol, hannoveri, mexikói vagy kombinált 
orrszíjjal)  esetleg  western  kantár  (orrszíj  nélkül)  vagy  side  pull  típusú  kantár 
használható.  Hackamore  csak  a  „Haladó”  (1m)  és  a  „Szuperhaladó”  (1.10  m) 
számban használható!

• Nyeregemelő, marvédő használható.
• Szemellenző semmilyen típusa nem engedélyezett.
• Fülvédő alkalmazható.
• Fémből, gumiból és szintetikus anyagokból készült tömör, üreges, lyukacsos vagy 

görgőkkel ellátott zablatestű csikózablák alábbi típusai használhatók:
o Egyenes, egyszer vagy kétszer tört csikózabla, mely lehet:

• Hagyományos csikózabla; 
• D-zabla; 
• Olajbogyós csikózabla; 
• Egyszer vagy kétszer tört vagy egyenes pálcás/félpálcás zabla;

o Pelham, 3 karikás és feszítő zabla csak Y-végű szárral, vagy a csikózablát 
és a feszítő részt összekötve, (és ehhez csatlakoztatva a szárat) használható.

• Zablagumi (csak gumiból készült, és mindkét oldalán sima felszínű) alkalmazható.
• Ínvédő/bokavédő használata ajánlott.
• Kikötőszár  (oldalsó  vagy más  irányból  jövő,  veiroter,  vagy más  egyéb  típusú) 

használata még a melegítőpályán is tilos! 
• Martingál használata engedélyezett.
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• A  nem  megengedett  vagy  a  ló  számára  fájdalmat,  sérülést  okozó  felszerelés 
használata kizárást von maga után!

X./ A megmérettetés bírái, pályaépítői:

A Csömöri Lovas és Természetbarát Közhasznú Egyesület felkérése alapján, a Magyar Lovas 
Szövetség bírói és pályaépítői karából. A megmérettetés-bíróságnak jogában áll a sánta, vagy 
sérült lovat az adott pályán, esetleg az egész fordulón a további részvételtől eltiltani!
XI./ A rendezvényhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások:

• Valamennyi fordulón büfé és WC működik.
• Orvosi ügyelet biztosított. 
• A helyszínen  profi  fényképész  vállalja  a  lovak és  lovasok fotózását,  illetve  egyéb 

fényképes ajándéktárgyak készítését. Érdeklődni Horváth Zsuzsanna Katánál lehet a 
20-337-0130 számon, vagy a www.zshorvathfoto.hu és a www.epsfoto.hu oldalakon. 

• További  művészi  fotók  is  készülnek  a  rendezvény  helyszínén,  melyek 
megtekinthetőek a www.kep.tar.hu/eleven011 weboldalon.

• Az  egyes  fordulókon  a  nézők/érdeklődők  részére  futószáras  lovaglási  lehetőséget 
biztosít a Tetrisz lovarda (www.tetrisz.extra.hu), melynek díja 500 Ft+ÁFA/lovaglás. 
Érdeklődni Kraksner Szilvia lovardavezetőnél lehet a 30-352-4101 számon.

• A rendezvényen az Opel Chevrolet  Wallis  Kerepesi  Kft.  (www.opelwallis.hu) által 
kiállított autó is megtekinthető, kipróbálható.

• A helyszínen  lovas  felszerelések  vásárolhatók  az  Oázis  Lovas  Szaküzlettől  (2143 
Kistarcsa, Hunyadi utca 1.) tel.: 20-466-4682.

• Azon szolgáltatók, kereskedők, akik a rendezvények alkalmával árusítani szeretnének, 
kérjük  egyeztetés  céljából  vegyék  fel  a  kapcsolatot  legalább  14  nappal  az  egyes 
fordulók előtt az adott helyszínek lovardavezetőivel (ld. I. pont)!

XII./ A szervezőbizottság és tagjainak elérhetősége:

Horváthné Jankovits Mónika,  a  Csömöri  Lovas és Természetbarát  Közhasznú Egyesület 
elnöke: 30-253-0310
Kárpáti Rita, díjugratás szakági referens: 20- 466-4682
Dr.  Pajzs  Gábor,  a  Csömöri  Lovas  és  Természetbarát  Közhasznú  Egyesület  Fegyelmi 
Bizottsági tagja, koordinátor: 20-910-8936 vagy pajzs.bt@t-online.hu
Süle  Rita,  a  Csömöri  Lovas  és  Természetbarát  Közhasznú  Egyesület  Elnökségi  tagja, 
szervező: 30-297-3547 vagy hiena@vnet.hu 

XIII./ Egyéb:

A rendezvénysorozat valamennyi feladata edzés jellegű,  a lovasok csak saját felelősségükre 
indulhatnak. Lóútlevél  léte  nem  előírás,  de  az  oltási  bizonyítvány  megléte  kötelező.  Az 
amatőr jelleg megőrzése és a „fair play” érdekében kérjük a lovasokat (különös tekintettel a  
licences/versenyeredménnyel  rendelkező  versenyzőkre  és  a  licences/versenyeredménnyel  
rendelkező lovakra), hogy a saját lelkiismeretük/belátásuk alapján csak a kiírásnak megfelelő  
szám(ok)ban induljanak! Az egyes fordulókat követően a rendezők az MLSZ és a Póni Klub 
adatbázisaiból  internetes  ellenőrzéssel  felülvizsgálják  a  résztvevők  státuszát  és  a 
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jogosulatlanul indult együtteseket a rendezvénysorozatból kizárják! Jogorvoslati kérelmeket a 
Csömöri  Lovas  és  Természetbarát  Közhasznú  Egyesület  Elnökségéhez  lehet  benyújtani, 
azokat az egyesület Fegyelmi Bizottsága bírálja el. Egyéb kérdésekben az MLSZ hivatalos 
díjugrató versenyszabályzata érvényes!

XIV./ Támogatók, a tárgyjutalmak felajánlói:

• Brico Store Csömör Áruház
• Csömör Nagyközség Önkormányzata
• Decathlon Csömör Áruház
• Egészségkonyha
• Oázis Lovas Szaküzlet
• Opel Chevrolet Wallis Kerepesi Kft.
• Vári Cukrászda
• Médiatámogatónk a Helyi Hírek és

a Lovas Élet Magazin

Készítette a Csömöri Lovas és 
Természetbarát Közhasznú Egyesület.

Csömör, 2008. április 20.

A VÁLTOZTATÁS JOGÁT MINDEN ESETBEN FENNTARTJUK!!!
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