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CSIKÓS LOVASUDVAR 
Klára-puszta 
H-8245 Pécsely 

IX. Pécselyi Navigációs Lovas Terepverseny 

VM Bajnokság Döntője 

Meghívó és versenykiírás: 

Rendező:  Kinizsi Lovasklub, Pécsely és Csikós Lovasudvar, Pécsely 
Időpont:  2008. Október 25. (szombat), 10:00 

Versenyközpont: Csikós Lovasudvar, 8245 Pécsely,Klára-puszta 

Versenykategóriák: „A” nehéz: max. 20-25 km, max. 12 ellenőrző pont, szintidő 2 óra 
„B” könnyű:  max. 15 km, max. 8 ellenőrző pont, szintidő 1.5 óra 

Elbírálás  formája: Térképes tájékozódás egyéni és csapat verseny 
GPS navigációs egyéni és csapat verseny 

Terep: kb. 20 km haladó/kb 15 km kezdő pálya tipikus közép-európai terepen, a 
pécselyi-medence legszebb részein 

Térkép: 1: 10 000 méretarányú 5 m alapszint közzel 

Nevezési határidő: 2008. Október 23 (csütörtök). 18:00-ig 

Nevezési cím:  Kinizsi Lovasklub, 8245 Pécsely, Klára-puszta 
   Tel: 36-87 / 445-308, Fax:  36-87 / 445 309 
   A nevezési lap a weboldalunkról (www.csikos-lovasudvar.hu) letölthető. 

E-mail: klk@canet.hu 

Nevezési díj:  Tájékozódási verseny: 3.500,- Ft. /fő (tartalmazza a szombati vacsorát) 

Díjazás: kategóriánként 1-3. helyezettek kupa, 1-6 helyezettek oklevél 
nezéz ill. haladó kategóriában (egyéni és csapat) bajnoksági címért külön 
díjazással   

Tervezett rajtidő: 10:00 órákor 

Szállás   3.500.- Ft / fő / éj. ill. 6.000,- / fő / 2 éj. (Csikós Lovasudvarban) 
reggeli, ebéd, vacsora igénylés alapján 

Lószállás   2.500,- Ft / nap boxban 

Ló bérleti díj: 5000,- Ft. (Jó lovastudással rendelkezőknek, az igények sorrendjében, 
korlátozott számban lehetséges.) 

A verseny napján 9:00-kor technikai értekezletet tartunk. Kobak és iránytű használata kötelező. 

Az összes indulni kívánó versenyző a saját felelősségére vesz részt a versenyen, és a rábízott lóért 
és egyéb felszerelésért teljes anyagi felelősséget vállal. A versenyre hozott saját lovak részére az 
előírt orvosi könyv kötelező, amely igazolja a kötelező védőoltásokat és a ló azonosítási adatait. 

A verseny a 2008.február .22-én elfogadott versenyszabályzat alapján kerül megrendezésre. A 
verseny a Veszprém Megyei Lovas Szövetség jóváhagyásával történik. 
A versenyt követően lesz az eredményhírdetés, majd ünnepélyes 
keretek között hírdetjük ki az I. VM Bajnokot csapat és egyéni 
haladó kategóriában. 
Ezután közös ünnepi vacsora és bulizunk reggelig.... 
 
A versenyről egyéb információt a nevezési címen:  

• Andratschke Tinus  87 / 445-308 vagy 20-219-7478 telefonszámon, vagy e-mailen: klk@canet.hu  
Mindenkit szeretettel várunk!  
 

Rendezőség 
Vászolyi György és Andratschke Constantin 

Kinizsi Lovasklub, Pécsely 


