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MAGYAR ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2021

2021.10.14-2021.10.17Időpont

Kategória CDN-FOB

Város Pilisjászfalu

Fedettpálya Szabadtér

Hivatalos személyek

Versenybíróság

Elnök

    Thomas LANG (AUT) (Külföldi)

Tagok
    Elke Ebert (Külföldi)

    Eddy DE W. VAN WESTERRODE(NED) (Külföldi)

    Freddy Leyman (BEL) (Külföldi)

    Eugenio ROVIDA (ITA) (Külföldi)

    Eva-Maria VINT-WARMINGTON (EST) (Külföldi)

    NYSTEN Paula (Külföldi)

    Janine Van Twist (NED) (Külföldi)

    Trond Asmyr (NOR) (Külföldi)

    Hillier Orsolya (Nemzetközi 4)

Dr. Albert Zsuzsa

Telefon: +36 70 338 90 52

Állatorvos

Kovács

Eöry Zsolt

Telefon: +36 30 300 5482

Helyszín:

Pilisjászfalu

Cím: HUN  Pilisjászfalu

Rendező:

GO FAST SHS/ Unikornis Lovarda Kft.

Cím: Pilisjászfalu

Telefon: +36 70621 83 59

Honlap: https://www.unikornislovarda.hu/

e-mail: info@unikornislovarda.hu

Verseny igazgató:

Szabó Krisztina

Telefon: .+36 70 621 83 59

e-mail: info@unikornislovarda.hu

Versenyiroda:

Vigh Marianna

Telefon: 304567282

e-mail: dressageoffice@gmail.com

Rendező Egyesület:

GO FAST SHS

Általános információk

MAGYAR ORSZÁGOS BAJNOKSÁG ÉS FIATAL LOVAK BAJNOKSÁGA 2021 - Zárt verseny

 

A Magyar Országos Bajnokság szabályozását lásd a Magyar Díjlovagló Szabályzat 37.-38. cikkelye 45.-52. oldal

Kérjük, hogy a nevezés előtt olvassa el figyelmesen!

Magyar Díjlovagló Versenyszabályzat 2021

vonatkozó határozatok:

http://www.dijlovasok.hu/dokumentum/Hatarozatok/2021/19_2021.pdf

http://www.dijlovasok.hu/dokumentum/Hatarozatok/2021/20_2021.pdf

http://www.dijlovasok.hu/dokumentum/Hatarozatok/2020/22_2020.pdf

Kérjük, hogy a nevezés előtt olvassa el figyelmesen!

 

Nevezés: A nevezesdijlovas.hu oldalon keresztül. A startlista a www.horse-events.at oldalon lesz elérhető. A nevezesdijlovas.hu oldalon
található időbeosztás nem releváns információ, a versenyszámok sorrendje és időbeosztása teljesen eltérhet az ott megjelenttől.

A banokságra a ZÁRT Verseny szabályai vonatkoznak,

Lovak érkezése: 10.13. szerda 08:00 - 18:00 között

a Felnött, az U25, a Poni és a Gyermek Bajnokság résztvevői a szombati versenynap végén a bajnokavatás után hagyhatják el a
versenyhelyszínt.

A Kűr Zenék leadási határideje péntek 17 óra, a csak! a kürzenét tartalmazó pendrive-okat névvel ellátva kérjük leadni!

Technikai értekezlet: 10.13. 17:00

Extra információ

Tervezett időbeosztás

nap Idő  Program

2021.10.14
csütörtök

2021.10.15
péntek

Kűr zenék ladása 17:00,

Bankett

2021.10.16
szombat

Bajnokavatás a
Felnőtt, U25, Póni és Gyermek kategóriákban

2021.10.17
vasárnap

Bajnokavatás a
Nehéz osztályú, Fiatal Lovas, Junior és Fiatal
Lovak kategóriákban
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BOX Információk:

A boxok elfoglalhatóak 10.13. Szerda 08:00 - 18:00 között

Fix Fa boxok: 45.000 Ft (szerdai érkezés, vasárnapi távozás)

Mobil boxok: 35.000 Ft (szerdai érkezés, vasárnapi távozás)

Szervíz box: 30.000 Ft

A box díjak az első almolást tartalmazzák, kivéve a forgácsos boxokat, amiknek az első almolása plusz 1 forgács ár, azaz 7.000 Ft a boksz díjon felül.

KÉRJÜK, HOGY FORGÁCS, SZERVIZ BOX, VALAMINT MINDEN EGYÉB SPECIÁLIS BOX-AL KAPCSOLATOS IGÉNYT az
info@unikornislovarda.hu címre (boxfoglalás határideje)-ig

A Fix Fa boxokat nevezési sorrend alapján kapják a lovasok, a mének, a verseny támogatói, szponzorai elsőbbséget élveznek.

Az Unikornis Lovardában tartott versenyző lovak az istállóban, saját boxaikban maradnak a verseny alatt, így boxot nem kell foglalniuk!

Kisbálás széna: 4.000 Ft

Kisbálása szalma: 2.000 Ft

Forgács: 7.000 Ft

Áram: 35.000 Ft/4 nap

A nevezési és box költségek kifizetésére csak készpénzben van lehetőség.

Minősülés:

Az a ló-lovas páros indulhat a Magyar Országos Bajnokságon, aki Felnőtt és Korosztályos kategóriákban: minimum 2 db hivatalos versenyen részt
vett (hazai vagy külföldi CDNA/A*) és ezeken minimum két alkalommal legalább 62%-ot lovagolt.

Fiatal lovak Bajnokságára: a minősüléshez minimum egy CDN-A/A* vagy B/B* versenyen - korosztályának megfelelő vagy annál magasabb-fiatal
lovak részére kiírt versenyszámban legalább 6.5 pontot kell elérnie a lónak. Kivétel a 3 éves lovak programja, melyre nem kell minősülni.

A minősülési időszak a tárgyévet megelőző évben megrendezett Magyar Országos Bajnokság végétől számít (tehát az tárgyévet megelőző évben
megrendezett Országos Bajnokságon elért eredmények nem számítanak bele).

Részvétel: Amennyiben a fenti feltételeket teljesítette, akkor a páros a következő kategóriákban indulhat „lókizárás” szabályát is figyelembe véve –
kivéve a korosztályos számokban – amiben a minősülését megszerezte, vagy egy kategóriával alatta. 2.1. Korosztályos Bajnokságnál abban a
kategóriában, amely korosztályba tartozik.

Korosztály (kategória) meghatározása:

• Gyermek lovasként versenyezhet egy versenyző attól a naptári év kezdetétől, amelyben betölti a 12. életévét annak a naptári évnek a végéig,
melyben a 14. életévét tölti be. A gyermek lovas a gyermek lovas kategóriájában nem indulhat pónival, csak nagylóval.

• Póni lovasként versenyezhet egy versenyző attól a naptári év kezdetétől, amelyben betölti a 12. életévét annak a naptári évnek a végéig, melyben a
16. életévét tölti be.

• Junior lovasként versenyezhet egy lovas attól a naptári év kezdetétől, amelyben betölti a 14. életévét annak a naptári évnek a végéig, melyben a 18.
életévét tölti be.

• Fiatal lovasként versenyezhet egy lovas attól a naptári évtől kezdve, amelyben betölti a 16. életévét annak a naptári évnek a végéig, melyben a 21.
életévét tölti be.

• U25 lovasként versenyezhet egy lovas attól a naptári évtől kezdve, amelyben betölti a 16. életévét, annak a naptári évnek a végéig, melyben a 25.
életévét tölti be.

• Csapatbajnokság: a csapatbajnokságban versenyezhet egy lovas attól a naptári évtől kezdve, amelyben betölti a 12. életévét, annak a naptári évnek
a végéig, melyben a 21. életévét tölti be.

Lovasok részvétele

a) A gyerek-, póni-, junior, fiatal lovasok és U25 lovasok licenc megkülönböztetés nélkül versenyezhetnek a Korosztályos bajnokságukon.

b) A gyerek-, póni-, junior, fiatal lovasok és U25 lovasok a koruknak megfelelő kategóriában indulhatnak.

A Magyar Országos Bajnokságon a korosztályos lovas az MLSZ Általános versenyszabályzatának 117. cikkelyének 1. pontja alapján a lovas csak egy
kategóriában indulhat a bajnoki címért. A versenyző legkésőbb az első nap technikai értekezletén köteles dönteni, hogy melyik kategória bajnokságért
indul. Azokban a versenyszámokban, ahol nem vonatkozik rá semmilyen kizárás, ott a versenyszámért versenyezhet. Abban az esetben, ha a
korosztályos lovas több kategóriában is jogosult indulni, mert nem áll fenn rá vonatkozóan kizáró ok, úgy második lovára, mellyel nem vesz részt a
bajnokságban nem kell extra nevezési díjat fizetnie.

Csapatverseny:

Korosztályos Bajnokságon kötelező csapat versenyszámot kiírni. A csapatverseny nyitott a    Korosztályos Országos Bajnokságon induló gyermek,
póni, junior és fiatal lovasok számára. A csapatok maximum négy (4), minimum három (3) fősek lehetnek. A csapatok tagjai ugyanazon klub/egyesület
tagjaiból, és/vagy ugyanazon edző tanítványaiból állíthatóak ki. Egy lovas csak egy regisztrált edzővel rendelkezhet. Az adott tárgyévet érintő utolsó
regisztrált edző, illetve az utolsó regisztrált egyesület számít.

Csapatok összetétele: kötelezően legyen benne legalább egy gyermek vagy póni lovas, és legalább egy junior vagy fiatal lovas (példa: nem állhat
kizárólag 4 póni lovasból a csapat, illetve 2 junior és 2 fiatal lovas sem alkothat egy csapatot). Minden lovas a saját korosztályában lovagolt
csapatverseny programjának eredményét hozza (a gyermek lovasok esetében a csapatverseny technikai pontszámát). A négy versenyzőből álló
csapat esetében a csapat eredményéhez a három legjobb lovas pontszámai kerülnek beszámításra, a 3 legjobb lovas között is szerepeljen egy
gyermek/póni és egy junior/fiatal lovas. Amennyiben olyan lovasok is indulnának a csapatversenyben, akik nincsenek elegen egy csapathoz, a
csapatok tagjai kisorsolásra kerülnek. Amennyiben egy lovas nem kíván részt venni a csapatversenyen, atechnikai értekezleten köteles jelezni a
távolmaradási szándékát. Ennek elmaradása esetén kisorsolható. A sorsoláson legyen jelen a vezetőbíró és a lovasok képviselője. A csapatok
összetételét és a csapat nevét legkésőbb az első nap technikai értekezletén meg kell adni. Csapat eredményhirdetés: A győztes csapat az, melynek
három legeredményesebb lovasa a legmagasabb összesített százalékot érte el, a második az, aki a második legmagasabb összesített százalékot és
így tovább.
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Holtverseny esetén: Amennyiben az első három helyezett valamelyikén százalék egyenlőség áll elő, a győztes csapat az, akinek a harmadik helyen
rangsorolt lovasa jobb eredményt ért el. Ha még mindig egyenlőség van, akkor a második legalacsonyabb eredményt elért versenyzőt kell figyelembe
venni agyőzelemhez.

A csapatbajnokság nem minősül egyéni bajnokságnak. Amennyiben egy korosztályos lovas több kategóriában jogosult indulni, akkor a verseny
technikai értekezletén (az első versenynapot megelőző nap) jeleznie kell, hogy melyik lóval megy az adott bajnoksági kategóriáért. Amennyiben a lovas
ezt a kötelezettségét elmulasztja, akkor a bajnokságba automatikusan az alacsonyabb százalékos eredményt elérő ló eredménye számít.

Szabadkártya:

Azok a ló-lovas párosok, akik nem minősültek a Magyar Országos Bajnokságra (minden kategóriában), azok szabad kártyát vásárolhatnak melynek
összege 100.000 forint. Ez az összeg a Szakbizottság pénzügyi keretébe kerül.

Azon lovas, aki a Magyar Bajnokságon lovagolt kategóriájában a minősüléshez kijelölt időintervallumban mindösszesen csak egy db CDN-A/A*
versenyen minősült, annak a szabad kártya csökkentett összege50.000 forint. A Magyar Bajnokságon lovagolt kategóriájában a minősüléshez kijelölt
időintervallumban lovagolt (CDI) verseny minősít a Magyar Bajnokságra (egy db nemzetközi (CDI) verseny egy db CDN-A/A*minősülésnek felel meg,
és csak az adott kategóriára minősít).

Szabad kártyát abban a kategóriában válthat ki a lovas, amiben van korábbi versenyeredménye a lovasnak (nem az adott ló-lovas párosnak).

Csak a Magyar Bajnokságon leadott kategóriájú nevezésnek megfelelő minősülések érvényesek!

Részvétel:

A nemzeti bajnokságon való részvétel nyitott minden magyar állampolgár számára. A nemzeti bajnokságok versenyszámaiért hazai, illetve külföldi
versenyzők is indulhatnak, de eredményük nem számít a nemzeti bajnokságok eredményébe (kivéve a Fiatal Lovak Bajnokságát).

A Fiatal Lovak Bajnokságán jogosult részt venni az a külföldi lovas, akinek lova regisztrált Magyarországon, továbbá a lovas rendelkezik magyar klub
tagsággal, illetve érvényes magyar licenccel.

A bajnokságon kívül, csak a versenyszámért induló lovas köteles extra nevezési díjat fizetni, melynek összege 35 ezer forint, és a szakbizottság
pénzügyi keretébe kerül.

Abban az esetben, ha a korosztályos lovas több kategóriában is jogosult indulni, mert nem áll fenn rá vonatkozóan kizáró ok, úgy második lovára,
mellyel nem vesz részt a bajnokságban nem kell extra nevezési díjat fizetnie.

A nevezési rendszer hibájából adódó jogosulatlan, de érvényes nevezés esetén a lovas a bajnokságon kívül, a versenyszámért versenyezhet. Ebben
az esetben nem köteles extra nevezési díjat fizetni, de a startlista elejénkell, hogy szerepeljen.

Amennyiben egy lovas 1 kategóriában több lovat lovagol, akkor a verseny technikai értekezletén (az első versenynapot megelőző nap) jeleznie kell,
hogy melyik lóval megy az adott bajnoksági kategóriáért. Amennyiben a lovas ezt a kötelezettségét elmulasztja, akkor a bajnokságba automatikusan az
alacsonyabb százalékos eredményt elérő ló eredménye számít. Amennyiben 1 lovas a lovával több kategóriában is indul, akkor a technikai
értekezleten döntenie kell, hogy melyik kategóriában indul a bajnokságért. Amennyiben a lovas ezt a kötelezettségét elmulasztja, akkor a bajnokságba
automatikusan az alacsonyabb százalékos eredményt elért eredménye számít.

továbbiakat lásd: Magyar Díjlovagló Szabályzat 2.1.4. pontja 48. - 49.oldala

Magyar Díjlovagló Versenyszabályzat 2021

A 3 éves lovak számára gyakorló megmérettetésre a nevezést a dressageoffice@gmail.com kérjük elküldeni. A versenyszám a fedeles lovadában
kerül megrendezésre, a vonalvezetés megtalálható a startlistánál. A 3 éves lovak lehetőség szerint kettesével kerülnek bemutatásra,ahol az őket bíráló
2 bíró utasításaira a 3 alapjármódot bemutatják. A bemutató lovaglást a ló küllemi bírálata követi.

 

A Díjlovagló Szakbizottság a Felnőtt Magyar Bajnokság és a Fiatal Lovak Bajnokságára pénzdíjat ajánlott fel, melynek felosztásának elve:

"S" kategória - összesen 435 ezer forint

I. hely: 135 ezer forint

II. hely: 90 ezer forint

III. hely: 75 ezer forint

IV. hely: 60 ezer forint

V. hely: 45 ezer forint

VI. hely: 30 ezer forint

Magyar Bajnokság - összesen 855 ezer forint

I. hely: 250 ezer forint

II. hely: 200 ezer forint

III. hely: 150 ezer forint

IV. hely: 110 ezer forint

V. hely: 80 ezer forint

VI. hely: 65 ezer forint

Fiatal Lovak Bajnoksága - évjáratonként 200 ezer forint

I. hely: 100 ezer forint

II. hely: 60 ezer forint
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III. hely: 40 ezer forint

A pénzdíjon felül egyéb díjazás PAVO szpronzoráció

Felnőtt Magyar Bajnokság

I-III. hely: takaró és érem

Korosztályos Bajnokság

I. hely: takaró+érem

II.-III. hely: érem

Fiatal Lovak Bajnoksága

I. hely: takaró+érem

II.-III. hely: érem

Figyelem! Az összege bruttó összegek és számla ellenében történhet a kifizetésük.

 

TOVÁBBI FELTÉTELEK:
- érvényes lóútlevél (1 évnél nem régebbi, érvényes vérvizsgálati eredmény, 6 hónapnál nem régebbi lóinfluenza)

- sportlóbejelentés
- érvényes klubtagság és versenyzői engedély
- sportorvosi vizsgálat

2021. január 1-től kizárólag az OSEI rendszerben regisztrált sportorvosi engedélyeket áll módunkban elfogadni, melyet az adatbázisunk automatikusan
lekér az OSEI adatbázisból. 2021. január 1-től a sportorvosi engedélyek manuális regisztrálása megszűnt.

Érvényes lóútlevéllel nem rendelkező lovak a helyszínre nem léphetnek be. A lóútleveleket érkezéskor az Irodán kérjük leadni.

A határidő után lemondott nevezések vagy meg nem jelenés esetén a verseny rendező a nevezési és boxdíjra igényt tart.

Kérünk minden kedves lovast, lótartót, edzőt és kísérőt, hogy
-akik a koronavírus (COVID-19) tüneteit (láz, köhögés, légszomj) tapasztalják,
-akik az elmúlt 14 napban szoros kapcsolatba kerültek megerősítetten vagy valószínűsítetten koronavírussal fertőzött személlyel, a Lovasközpontot ne
látogassák.
- A versenyirodában az ott dolgozókon kívül egyidejűleg maximum egy fő tartózkodhat.

Vigyázzunk egymásra!

A versenyen mindenki saját felelősségre vesz részt, az esetleges balesetekért a rendezőség felelősséget nem vállal.

A ló és lovas által okozott kárért a lovas és a lótulajdonos egyetemlegesen felelnek.

Nevezés információk

Versenyiroda nyitás
    2021.10.13 10:00

Nevezési határidő Nevezési díj(HUF)

2021.10.04 12:00 60001. nap

Boxok száma: 112

Határidő: 2021.10.04 12:00

e-mail: info@unikornislovarda.hu

Telefon: +36 70621 83 59

Fizetési mód: készpénz

Box foglalás:

Boxdíj(HUF)Boxok száma

Mobil Box 80 35000

Fix box 32 45000

Helyszín

Fedettpálya Szabadtér

Melegítő ( melegítőpálya)

Típus: Szabadtér Talaj: Textiles homokMéret: 40x45

Versenypálya ( 1. pálya)

Típus: Szabadtér Talaj: Textiles homokMéret: 20x60

Versenypálya ( fedeles)

Típus: Fedett Talaj: Textiles homokMéret: 20x60

Technikai feltételek
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FEI Intermediate II - (Felnőtt Magyar Bajnokság)

2021.10.14 csütörtök

3 Bíró

Időpont

Kategória

Szint

Típus

Rajtsorrend

Elbírálás

Info

CDN-FOB

S2

FEI Intermediate II

Gépi sorsolás
Magyar Bajnoki cím a FEI Nagydíj és a FEI
Nagydíj Kűr programok összesített
eredménye alapján, A FEI Intermediaire II.
nem kötelező, és nem számít bele a Magyar
Bajnoki cím számításába!

Extra információ

      •

          Magyar Bajnoki cím a FEI Nagydíj és a FEI Nagydíj Kűr
programok összesített eredménye alapján, A FEI Intermediaire
II. nem kötelező, és nem számít bele a Magyar Bajnoki cím
számításába

 

          Az MLSZ Általános versenyszabályzatának 117. cikkelyének 2.
pontja alapján 2021-től a korosztályos lovas egy naptári évben
vagy korosztályos, vagy a Felnőtt Országos Bajnoki címért
(Nehéz Osztályú Bajnokság, Magyar Bajnokság) versenyezhet,
választania kell.

 
      •

          2021-től az a korosztályos lovas aki indul a Magyar Bajnoki
címért soha többé nem indulhat a korosztályos kategóriákban.

 
      •

          Az a lovas, aki a Magyar Bajnokság, illetve a Korosztályos
Magyar Bajnokság bármely kategóriájában 1-3helyezett volt, a
következő évben ugyanazzal a lóval nem indulhat a bajnoki
címének kategóriája alatt.

 

Kategóriák

- I. licenc(ifi) Startdíj: 5000 HUF

I.licenccel kell rendelkeznie

Csak 8 (2013-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 18-éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

- I. licenc(felnőtt) Startdíj: 5000 HUF

I.licenccel kell rendelkeznie

Csak 8 (2013-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 19-éves vagy idősebb lovas nevezhet

Egyéb szabályok

Egy Lovas maximum 2 lóval nevezhet.
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FEI Intermediate II - U25 Lovasok Bajnoksága

2021.10.14 csütörtök

3 Bíró

Időpont

Kategória

Szint

Típus

Rajtsorrend

Elbírálás

Info

CDN-FOB

S2

FEI Intermediate II

Gépi sorsolás

Extra információ

      •

          Az MLSZ Általános versenyszabályzatának 117. cikkelyének 2.
pontja alapján 2021-től a korosztályos lovas egy naptári évben
vagy korosztályos, vagy a Felnőtt Országos Bajnoki címért
(Nehéz Osztályú Bajnokság, Magyar Bajnokság) versenyezhet,
választania kell.

 
      •

          2021-től az a korosztályos lovas aki indul a Magyar Bajnoki
címért soha többé nem indulhat a korosztályos kategóriákban.

 
      •

          Az a lovas, aki a Magyar Bajnokság, illetve a Korosztályos
Magyar Bajnokság bármely kategóriájában 1-3helyezett volt, a
következő évben ugyanazzal a lóval nem indulhat a bajnoki
címének kategóriája alatt.

 

Kategóriák

- I. licenc(ifi) Startdíj: 5000 HUF

I.licenccel kell rendelkeznie

Csak 16 -éves vagy idősebb lovas nevezhet

Csak 7 (2014-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 18-éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

- I. licenc(felnőtt) Startdíj: 5000 HUF

I.licenccel kell rendelkeznie

Csak 25 -éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

Csak 7 (2014-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 19-éves vagy idősebb lovas nevezhet

Egyéb szabályok

Egy Lovas maximum 2 lóval nevezhet.

FEI Fiatal lovas csapatfeladat -Fiatal Lovas Bajan

2021.10.14 csütörtök

3 Bíró

Időpont

Kategória

Szint

Típus

Rajtsorrend

Elbírálás

Info

CDN-FOB

S1

FEI Fiatal lovas csapatfeladat

Gépi sorsolás

Extra információ

      •

          Az MLSZ Általános versenyszabályzatának 117. cikkelyének 2.
pontja alapján 2021-től a korosztályos lovas egy naptári évben
vagy korosztályos, vagy a Felnőtt Országos Bajnoki címért
(Nehéz Osztályú Bajnokság, Magyar Bajnokság) versenyezhet,
választania kell.

 
      •

          2021-től az a korosztályos lovas aki indul a Magyar Bajnoki
címért soha többé nem indulhat a korosztályos kategóriákban.

 
      •

          Az a lovas, aki a Magyar Bajnokság, illetve a Korosztályos
Magyar Bajnokság bármely kategóriájában 1-3helyezett volt, a
következő évben ugyanazzal a lóval nem indulhat a bajnoki
címének kategóriája alatt.

 

Kategóriák

- II. licenc(ifi) Startdíj: 5000 HUF

II.licenccel kell rendelkeznie

Csak 16 -éves vagy idősebb lovas nevezhet

Csak 7 (2014-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 18-éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

- II. licenc(felnőtt) Startdíj: 5000 HUF

II.licenccel kell rendelkeznie

Csak 21 -éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

Csak 7 (2014-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 19-éves vagy idősebb lovas nevezhet

- I. licenc(ifi) Startdíj: 5000 HUF

I.licenccel kell rendelkeznie

Csak 16 -éves vagy idősebb lovas nevezhet

Csak 7 (2014-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 18-éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

- I. licenc(felnőtt) Startdíj: 5000 HUF

I.licenccel kell rendelkeznie

Csak 21 -éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

Csak 7 (2014-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 19-éves vagy idősebb lovas nevezhet

Egyéb szabályok

Egy Lovas maximum 2 lóval nevezhet.



MAGYAR ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2021 7/16

FEI Junior csapatfeladat - Junior Bajnokság

2021.10.14 csütörtök

3 Bíró

Időpont

Kategória

Szint

Típus

Rajtsorrend

Elbírálás

Info

CDN-FOB

Ma

FEI Junior csapatfeladat

Gépi sorsolás

Extra információ

      •

          Az MLSZ Általános versenyszabályzatának 117. cikkelyének 2.
pontja alapján 2021-től a korosztályos lovas egy naptári évben
vagy korosztályos, vagy a Felnőtt Országos Bajnoki címért
(Nehéz Osztályú Bajnokság, Magyar Bajnokság) versenyezhet,
választania kell.

 
      •

          2021-től az a korosztályos lovas aki indul a Magyar Bajnoki
címért soha többé nem indulhat a korosztályos kategóriákban.

 
      •

          Az a lovas, aki a Magyar Bajnokság, illetve a Korosztályos
Magyar Bajnokság bármely kategóriájában 1-3helyezett volt, a
következő évben ugyanazzal a lóval nem indulhat a bajnoki
címének kategóriája alatt.

 

Kategóriák

- II. licenc(ifi) Startdíj: 5000 HUF

II.licenccel kell rendelkeznie

Csak 14 -éves vagy idősebb lovas nevezhet

Csak 6 (2015-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 18-éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

- I. licenc(ifi) Startdíj: 5000 HUF

I.licenccel kell rendelkeznie

Csak 14 -éves vagy idősebb lovas nevezhet

Csak 6 (2015-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 18-éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

Egyéb szabályok

Egy Lovas maximum 2 lóval nevezhet.

FEI Póni csapatfeladat - Póni Bajnokság

2021.10.14 csütörtök

3 Bíró

Időpont

Kategória

Szint

Típus

Rajtsorrend

Elbírálás

Info

CDN-FOB

LM

FEI Póni csapatfeladat

Gépi sorsolás

Kategóriák

- III. licenc(ifi) Startdíj: 5000 HUF

III.licenccel kell rendelkeznie

Csak 12 -éves vagy idősebb lovas nevezhet

Csak 16 -éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

Csak pónilovat nevezhet

Csak 6 (2015-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 18-éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

- II. licenc(ifi) Startdíj: 5000 HUF

II.licenccel kell rendelkeznie

Csak 12 -éves vagy idősebb lovas nevezhet

Csak 16 -éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

Csak pónilovat nevezhet

Csak 6 -éves vagy idősebb lovas nevezhet

Csak 18-éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

- I. licenc(ifi) Startdíj: 5000 HUF

I.licenccel kell rendelkeznie

Csak 12 -éves vagy idősebb lovas nevezhet

Csak 16 -éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

Csak pónilovat nevezhet

Csak 6 -éves vagy idősebb lovas nevezhet

Csak 18-éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

Egyéb szabályok

Egy Lovas maximum 2 lóval nevezhet.
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FEI Gyermek előkészítő B - Gyermek Bajnokság

2021.10.14 csütörtök

3 Bíró

Időpont

Kategória

Szint

Típus

Rajtsorrend

Elbírálás

Info

CDN-FOB

L

FEI Gyermek előkészítő B

Gépi sorsolás

Kategóriák

- III. licenc(ifi) Startdíj: 5000 HUF

III.licenccel kell rendelkeznie

Csak 12 -éves vagy idősebb lovas nevezhet

Csak 14 -éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

 pónilovat nem nevezhet

Csak 6 (2015-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 18-éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

- II. licenc(ifi) Startdíj: 5000 HUF

II.licenccel kell rendelkeznie

Csak 12 -éves vagy idősebb lovas nevezhet

Csak 14 -éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

 pónilovat nem nevezhet

Csak 6 (2015-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 18-éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

- I. licenc(ifi) Startdíj: 5000 HUF

I.licenccel kell rendelkeznie

Csak 12 -éves vagy idősebb lovas nevezhet

Csak 14 -éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

 pónilovat nem nevezhet

Csak 6 (2015-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 18-éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

Egyéb szabályok

Egy Lovas maximum 2 lóval nevezhet.

FEI Nagydíj - Felnőtt Magyar Bajnokság

2021.10.15 péntek

5 Bíró

Időpont

Kategória

Szint

Típus

Rajtsorrend

Elbírálás

Info

CDN-FOB

S2

FEI Nagydíj

Gépi sorsolás

Extra információ

      •

          Az MLSZ Általános versenyszabályzatának 117. cikkelyének 2.
pontja alapján 2021-től a korosztályos lovas egy naptári évben
vagy korosztályos, vagy a Felnőtt Országos Bajnoki címért
(Nehéz Osztályú Bajnokság, Magyar Bajnokság) versenyezhet,
választania kell.

 
      •

          2021-től az a korosztályos lovas aki indul a Magyar Bajnoki
címért soha többé nem indulhat a korosztályos kategóriákban.

 
      •

          Az a lovas, aki a Magyar Bajnokság, illetve a Korosztályos
Magyar Bajnokság bármely kategóriájában 1-3helyezett volt, a
következő évben ugyanazzal a lóval nem indulhat a bajnoki
címének kategóriája alatt.

 

Kategóriák

- I. licenc(ifi) Startdíj: 5000 HUF

I.licenccel kell rendelkeznie

Csak 8 (2013-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 18-éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

- I. licenc(felnőtt) Startdíj: 5000 HUF

I.licenccel kell rendelkeznie

Csak 8 (2013-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 19-éves vagy idősebb lovas nevezhet

Egyéb szabályok

Egy Lovas maximum 2 lóval nevezhet.
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FEI Fiatal lovasok nagydíja 16-25 év - U25 Bajnoks

2021.10.15 péntek

5 Bíró

Időpont

Kategória

Szint

Típus

Rajtsorrend

Elbírálás

Info

CDN-FOB

S2

FEI Fiatal lovasok nagydíja 16-25 év

Gépi sorsolás

Extra információ

      •

          Az MLSZ Általános versenyszabályzatának 117. cikkelyének 2.
pontja alapján 2021-től a korosztályos lovas egy naptári évben
vagy korosztályos, vagy a Felnőtt Országos Bajnoki címért
(Nehéz Osztályú Bajnokság, Magyar Bajnokság) versenyezhet,
választania kell.

 
      •

          2021-től az a korosztályos lovas aki indul a Magyar Bajnoki
címért soha többé nem indulhat a korosztályos kategóriákban.

 
      •

          Az a lovas, aki a Magyar Bajnokság, illetve a Korosztályos
Magyar Bajnokság bármely kategóriájában 1-3helyezett volt, a
következő évben ugyanazzal a lóval nem indulhat a bajnoki
címének kategóriája alatt.

 

Kategóriák

- I. licenc(ifi) Startdíj: 5000 HUF

I.licenccel kell rendelkeznie

Csak 16 -éves vagy idősebb lovas nevezhet

Csak 7 (2014-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 18-éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

- I. licenc(felnőtt) Startdíj: 5000 HUF

I.licenccel kell rendelkeznie

Csak 7 (2014-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 25 -éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

Csak 19-éves vagy idősebb lovas nevezhet

Egyéb szabályok

Egy Lovas maximum 2 lóval nevezhet.

FEI Szent György Díj - Nehéz osztályú Bajnok

2021.10.15 péntek

5 Bíró

Időpont

Kategória

Szint

Típus

Rajtsorrend

Elbírálás

Info

CDN-FOB

S1

FEI Szent György Díj

Gépi sorsolás

Extra információ

      •

          Az MLSZ Általános versenyszabályzatának 117. cikkelyének 2.
pontja alapján 2021-től a korosztályos lovas egy naptári évben
vagy korosztályos, vagy a Felnőtt Országos Bajnoki címért
(Nehéz Osztályú Bajnokság, Magyar Bajnokság) versenyezhet,
választania kell.

 
      •

          2021-től az a korosztályos lovas aki indul a Magyar Bajnoki
címért soha többé nem indulhat a korosztályos kategóriákban.

 
      •

          Az a lovas, aki a Magyar Bajnokság, illetve a Korosztályos
Magyar Bajnokság bármely kategóriájában 1-3helyezett volt, a
következő évben ugyanazzal a lóval nem indulhat a bajnoki
címének kategóriája alatt.

 

Kategóriák

- II. licenc(ifi) Startdíj: 5000 HUF

II.licenccel kell rendelkeznie

Csak 7 (2014-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 18-éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

- II. licenc(felnőtt) Startdíj: 5000 HUF

II.licenccel kell rendelkeznie

Csak 7 (2014-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 19-éves vagy idősebb lovas nevezhet

- I. licenc(ifi) Startdíj: 5000 HUF

I.licenccel kell rendelkeznie

Csak 7 (2014-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 18-éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

- I. licenc(felnőtt) Startdíj: 5000 HUF

I.licenccel kell rendelkeznie

Csak 7 (2014-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 19-éves vagy idősebb lovas nevezhet

Egyéb szabályok

Egy Lovas maximum 2 lóval nevezhet.
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FEI Fiatal lovas egyéni feladat -Fiatal Lovas Bajn

2021.10.15 péntek

5 Bíró

Időpont

Kategória

Szint

Típus

Rajtsorrend

Elbírálás

Info

CDN-FOB

S1

FEI Fiatal lovas egyéni feladat

Gépi sorsolás

Kategóriák

- II. licenc(ifi) Startdíj: 5000 HUF

II.licenccel kell rendelkeznie

Csak 16 -éves vagy idősebb lovas nevezhet

Csak 7 (2014-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 18-éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

- II. licenc(felnőtt) Startdíj: 5000 HUF

II.licenccel kell rendelkeznie

Csak 7 (2014-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 21 -éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

Csak 19-éves vagy idősebb lovas nevezhet

- I. licenc(ifi) Startdíj: 5000 HUF

I.licenccel kell rendelkeznie

Csak 16 -éves vagy idősebb lovas nevezhet

Csak 7 (2014-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 18-éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

- I. licenc(felnőtt) Startdíj: 5000 HUF

I.licenccel kell rendelkeznie

Csak 7 (2014-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 21 -éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

Csak 19-éves vagy idősebb lovas nevezhet

Egyéb szabályok

Egy Lovas maximum 2 lóval nevezhet.

FEI Junior egyéni feladat - Junior Bajnokság

2021.10.15 péntek

5 Bíró

Időpont

Kategória

Szint

Típus

Rajtsorrend

Elbírálás

Info

CDN-FOB

Ma

FEI Junior egyéni feladat

Gépi sorsolás

Kategóriák

- II. licenc(ifi) Startdíj: 5000 HUF

II.licenccel kell rendelkeznie

Csak 14 -éves vagy idősebb lovas nevezhet

Csak 6 (2015-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 18-éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

- I. licenc(ifi) Startdíj: 5000 HUF

I.licenccel kell rendelkeznie

Csak 14 -éves vagy idősebb lovas nevezhet

Csak 6 (2015-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 18-éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

Egyéb szabályok

Egy Lovas maximum 2 lóval nevezhet.
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FEI Póni egyéni feladat - Póni Bajnokság

2021.10.15 péntek

3 Bíró

Időpont

Kategória

Szint

Típus

Rajtsorrend

Elbírálás

Info

CDN-FOB

LM

FEI Póni egyéni feladat

Gépi sorsolás

Kategóriák

- III. licenc(ifi) Startdíj: 5000 HUF

III.licenccel kell rendelkeznie

Csak 12 -éves vagy idősebb lovas nevezhet

Csak 16 -éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

Csak pónilovat nevezhet

Csak 6 (2015-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 18-éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

- II. licenc(ifi) Startdíj: 5000 HUF

II.licenccel kell rendelkeznie

Csak 12 -éves vagy idősebb lovas nevezhet

Csak 16 -éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

Csak pónilovat nevezhet

Csak 6 (2015-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 18-éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

- I. licenc(ifi) Startdíj: 5000 HUF

I.licenccel kell rendelkeznie

Csak 12 -éves vagy idősebb lovas nevezhet

Csak 16 -éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

Csak pónilovat nevezhet

Csak 6 (2015-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 18-éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

Egyéb szabályok

Egy Lovas maximum 2 lóval nevezhet.

FEI Gyermek csapatfeladat - Gyermek Bajnokság

2021.10.15 péntek

5 Bíró

Időpont

Kategória

Szint

Típus

Rajtsorrend

Elbírálás

Info

CDN-FOB

L

FEI Gyermek csapatfeladat

Gépi sorsolás

Kategóriák

- III. licenc(ifi) Startdíj: 5000 HUF

III.licenccel kell rendelkeznie

Csak 12 -éves vagy idősebb lovas nevezhet

Csak 14 -éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

 pónilovat nem nevezhet

Csak 6 (2015-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 18-éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

- II. licenc(ifi) Startdíj: 5000 HUF

II.licenccel kell rendelkeznie

Csak 12 -éves vagy idősebb lovas nevezhet

Csak 14 -éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

 pónilovat nem nevezhet

Csak 6 (2015-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 18-éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

- I. licenc(ifi) Startdíj: 5000 HUF

I.licenccel kell rendelkeznie

Csak 12 -éves vagy idősebb lovas nevezhet

Csak 14 -éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

 pónilovat nem nevezhet

Csak 6 (2015-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 18-éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

Egyéb szabályok

Egy Lovas maximum 2 lóval nevezhet.

FEI Nagydíj zenés kűr - Felnőtt Magyar Bajnokság

2021.10.16 szombat

5 Bíró

Időpont

Kategória

Szint

Típus

Rajtsorrend

Elbírálás

Info

CDN-FOB

S2

FEI Nagydíj zenés kűr

Gépi sorsolás

Kategóriák

- I. licenc(ifi) Startdíj: 5000 HUF

I.licenccel kell rendelkeznie

Csak 8 (2013-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 18-éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

- I. licenc(felnőtt) Startdíj: 5000 HUF

I.licenccel kell rendelkeznie

Csak 8 (2013-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 19-éves vagy idősebb lovas nevezhet

Egyéb szabályok

Egy Lovas maximum 2 lóval nevezhet.
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U25 Nagydíj zenés kűr - U25 Lovasok Bajnoksága

2021.10.16 szombat

5 Bíró

Időpont

Kategória

Szint

Típus

Rajtsorrend

Elbírálás

Info

CDN-FOB

S2

FEI Nagydíj zenés kűr

Gépi sorsolás

Kategóriák

- I. licenc(ifi) Startdíj: 5000 HUF

I.licenccel kell rendelkeznie

Csak 16 -éves vagy idősebb lovas nevezhet

Csak 7 (2014-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 18-éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

- I. licenc(felnőtt) Startdíj: 5000 HUF

I.licenccel kell rendelkeznie

Csak 25 -éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

Csak 7 (2014-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 19-éves vagy idősebb lovas nevezhet

Egyéb szabályok

Egy Lovas maximum 2 lóval nevezhet.

FEI Intermediate I - Nehéz osztályú Bajnok

2021.10.16 szombat

5 Bíró

Időpont

Kategória

Szint

Típus

Rajtsorrend

Elbírálás

Info

CDN-FOB

S1

FEI Intermediate I

Gépi sorsolás

Kategóriák

- II. licenc(ifi) Startdíj: 5000 HUF

II.licenccel kell rendelkeznie

Csak 7 (2014-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 18-éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

- II. licenc(felnőtt) Startdíj: 5000 HUF

II.licenccel kell rendelkeznie

Csak 7 (2014-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 19-éves vagy idősebb lovas nevezhet

- I. licenc(ifi) Startdíj: 5000 HUF

I.licenccel kell rendelkeznie

Csak 7 (2014-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 18-éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

- I. licenc(felnőtt) Startdíj: 5000 HUF

I.licenccel kell rendelkeznie

Csak 7 (2014-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 19-éves vagy idősebb lovas nevezhet

Egyéb szabályok

Egy Lovas maximum 2 lóval nevezhet.

FEI Póni zenés kűr - Póni Bajnokság

2021.10.16 szombat

5 Bíró

Időpont

Kategória

Szint

Típus

Rajtsorrend

Elbírálás

Info

CDN-FOB

LM

FEI Póni zenés kűr

Gépi sorsolás

Kategóriák

- III. licenc(ifi) Startdíj: 5000 HUF

III.licenccel kell rendelkeznie

Csak 12 -éves vagy idősebb lovas nevezhet

Csak 16 -éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

Csak pónilovat nevezhet

Csak 6 (2015-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 18-éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

- II. licenc(ifi) Startdíj: 5000 HUF

II.licenccel kell rendelkeznie

Csak 12 -éves vagy idősebb lovas nevezhet

Csak 16 -éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

Csak pónilovat nevezhet

Csak 6 (2015-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 18-éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

- I. licenc(ifi) Startdíj: 5000 HUF

I.licenccel kell rendelkeznie

Csak 12 -éves vagy idősebb lovas nevezhet

Csak 16 -éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

Csak pónilovat nevezhet

Csak 6 (2015-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 18-éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

Egyéb szabályok

Egy Lovas maximum 2 lóval nevezhet.
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FEI Gyermek egyéni feladat - Gyermek Bajnokság

2021.10.16 szombat

5 Bíró

Időpont

Kategória

Szint

Típus

Rajtsorrend

Elbírálás

Info

CDN-FOB

L

FEI Gyermek egyéni feladat

Gépi sorsolás

Kategóriák

- III. licenc(ifi) Startdíj: 5000 HUF

III.licenccel kell rendelkeznie

Csak 12 -éves vagy idősebb lovas nevezhet

Csak 14 -éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

 pónilovat nem nevezhet

Csak 6 (2015-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 18-éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

- II. licenc(ifi) Startdíj: 5000 HUF

II.licenccel kell rendelkeznie

Csak 14 -éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

 pónilovat nem nevezhet

Csak 6 (2015-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 12 -éves vagy idősebb lovas nevezhet

Csak 18-éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

- I. licenc(ifi) Startdíj: 5000 HUF

I.licenccel kell rendelkeznie

Csak 12 -éves vagy idősebb lovas nevezhet

Csak 14 -éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

 pónilovat nem nevezhet

Csak 6 (2015-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 18-éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

Egyéb szabályok

Egy Lovas maximum 2 lóval nevezhet.

3 éves fiatal díjló - gyakorló megmérettetés

2021.10.16 szombat

Fiatal díjló

Időpont

Kategória

Szint

Típus

Rajtsorrend

Elbírálás

Info

CDN-A

E

3 éves fiatal díjló - gyakorló megmérettetés

Gépi sorsolás

Kategóriák

- 3 éves ló Startdíj: 5000 HUF

Csak 3 (2018-es) -éves lovat nevezhet

Egyéb szabályok

Egy Lovas maximum 2 lóval nevezhet.

FEI 4 éves fiatal díjló - PAVO Fiatal Lovak Bajnok

2021.10.16 szombat

Fiatal díjló

Időpont

Kategória

Szint

Típus

Rajtsorrend

Elbírálás

Info

CDN-FOB

A

FEI 4 éves fiatal díjló

Gépi sorsolás

Kategóriák

- 4 éves ló Startdíj: 5000 HUF

Csak 4 (2017-es) -éves lovat nevezhet

Egyéb szabályok

Egy Lovas maximum 2 lóval nevezhet.

FEI 5 éves fiatal díjló minősítő - PAVO Fiatal Lov

2021.10.16 szombat

Fiatal díjló

Időpont

Kategória

Szint

Típus

Rajtsorrend

Elbírálás

Info

CDN-FOB

L

FEI 5 éves fiatal díjló minősítő

Gépi sorsolás

Kategóriák

- 5 éves ló Startdíj: 5000 HUF

Legalább III.licenccel kell rendelkeznie

Csak 5 (2016-es) -éves lovat nevezhet

Egyéb szabályok

Egy Lovas maximum 2 lóval nevezhet.
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FEI 6 éves fiatal díjló minősítő - PAVO Fiatal Lov

2021.10.16 szombat

Fiatal díjló

Időpont

Kategória

Szint

Típus

Rajtsorrend

Elbírálás

Info

CDN-FOB

Mb

FEI 6 éves fiatal díjló minősítő

Gépi sorsolás

Kategóriák

- 6 éves ló Startdíj: 5000 HUF

Legalább III.licenccel kell rendelkeznie

Csak 6 (2015-es) -éves lovat nevezhet

Csak 6 (2015-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 7 (2014-es) -éves vagy fiatalabb lovat nevezhet

Egyéb szabályok

Egy Lovas maximum 2 lóval nevezhet.

FEI 7 éves fiatal díjló minősítő - PAVO Fiatal Lov

2021.10.16 szombat

7 éves díjló

Időpont

Kategória

Szint

Típus

Rajtsorrend

Elbírálás

Info

CDN-FOB

S1

FEI 7 éves fiatal díjló minősítő

Gépi sorsolás

Kategóriák

- 7 éves ló Startdíj: 5000 HUF

Legalább II.licenccel kell rendelkeznie

Csak 7 (2014-es) -éves lovat nevezhet

Egyéb szabályok

Egy Lovas maximum 2 lóval nevezhet.

FEI Intermediate I zenés kűr - Nehéz osztályú Bajn

2021.10.17 vasárnap

5 Bíró

Időpont

Kategória

Szint

Típus

Rajtsorrend

Elbírálás

Info

CDN-FOB

S1

FEI Intermediate I zenés kűr

Gépi sorsolás

Kategóriák

- II. licenc(ifi) Startdíj: 5000 HUF

Csak 7 (2014-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

II. licenc  licenccel kell rendelkeznie

Csak 18 -éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

- II. licenc(felnőtt) Startdíj: 5000 HUF

Csak 7 (2014-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

II. licenc  licenccel kell rendelkeznie

Csak 19 -éves vagy idősebb lovas nevezhet

- I. licenc(ifi) Startdíj: 5000 HUF

I.licenccel kell rendelkeznie

Csak 7 (2014-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 18-éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

- I. licenc(felnőtt) Startdíj: 5000 HUF

I.licenccel kell rendelkeznie

Csak 7 -éves vagy idősebb lovas nevezhet

Csak 19-éves vagy idősebb lovas nevezhet

Egyéb szabályok

Egy Lovas maximum 2 lóval nevezhet.
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FEI Fiatal lovas zenés kűr -Fiatal Lovas Bajnokság

2021.10.17 vasárnap

5 Bíró

Időpont

Kategória

Szint

Típus

Rajtsorrend

Elbírálás

Info

CDN-FOB

S1

FEI Fiatal lovas zenés kűr

Gépi sorsolás

Kategóriák

- II. licenc(ifi) Startdíj: 5000 HUF

II.licenccel kell rendelkeznie

Csak 16 -éves vagy idősebb lovas nevezhet

Csak 7 (2014-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 18-éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

- II. licenc(felnőtt) Startdíj: 5000 HUF

II.licenccel kell rendelkeznie

Csak 7 (2014-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 21 -éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

Csak 19-éves vagy idősebb lovas nevezhet

- I. licenc(ifi) Startdíj: 5000 HUF

I.licenccel kell rendelkeznie

Csak 16 -éves vagy idősebb lovas nevezhet

Csak 7 (2014-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 18-éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

- I. licenc(felnőtt) Startdíj: 5000 HUF

I.licenccel kell rendelkeznie

Csak 7 (2014-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 21 -éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

Csak 19-éves vagy idősebb lovas nevezhet

Egyéb szabályok

Egy Lovas maximum 2 lóval nevezhet.

FEI Junior zenés kűr - Junior Bajnokság

2021.10.17 vasárnap

5 Bíró

Időpont

Kategória

Szint

Típus

Rajtsorrend

Elbírálás

Info

CDN-FOB

Ma

FEI Junior zenés kűr

Gépi sorsolás

Kategóriák

- II. licenc(ifi) Startdíj: 5000 HUF

II.licenccel kell rendelkeznie

Csak 14 -éves vagy idősebb lovas nevezhet

Csak 6 (2015-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 18-éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

- I. licenc(ifi) Startdíj: 5000 HUF

I.licenccel kell rendelkeznie

Csak 14 -éves vagy idősebb lovas nevezhet

Csak 6 (2015-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 18-éves vagy fiatalabb lovas nevezhet

Egyéb szabályok

Egy Lovas maximum 2 lóval nevezhet.

3 éves fiatal díjló - gyakorló megmérettetés

2021.10.17 vasárnap

Fiatal díjló

Időpont

Kategória

Szint

Típus

Rajtsorrend

Elbírálás

Info

CDN-A

E

3 éves fiatal díjló - gyakorló megmérettetés

Gépi sorsolás

Kategóriák

- 3 éves ló Startdíj: 5000 HUF

Csak 3 (2018-es) -éves lovat nevezhet

Egyéb szabályok

Egy Lovas maximum 2 lóval nevezhet.

FEI 4 éves fiatal díjló - PAVO Fiatal Lovak Bajnok

2021.10.17 vasárnap

Fiatal díjló

Időpont

Kategória

Szint

Típus

Rajtsorrend

Elbírálás

Info

CDN-FOB

A

FEI 4 éves fiatal díjló

Gépi sorsolás

Kategóriák

- 4 éves ló Startdíj: 5000 HUF

Csak 4 (2017-es) -éves lovat nevezhet

Egyéb szabályok

Egy Lovas maximum 2 lóval nevezhet.
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FEI 5 éves fiatal díjló döntő - PAVO Fiatal Lovak

2021.10.17 vasárnap

Fiatal díjló

Időpont

Kategória

Szint

Típus

Rajtsorrend

Elbírálás

Info

CDN-FOB

L

FEI 5 éves fiatal díjló döntő

Gépi sorsolás

Kategóriák

- 5 éves ló Startdíj: 5000 HUF

Legalább III.licenccel kell rendelkeznie

Csak 5 (2016-es) -éves lovat nevezhet

Egyéb szabályok

Egy Lovas maximum 2 lóval nevezhet.

FEI 6 éves fiatal díjló döntő - PAVO Fiatal Lovak

2021.10.17 vasárnap

Fiatal díjló

Időpont

Kategória

Szint

Típus

Rajtsorrend

Elbírálás

Info

CDN-FOB

Mb

FEI 6 éves fiatal díjló döntő

Gépi sorsolás

Kategóriák

- 6 éves ló Startdíj: 5000 HUF

Legalább III.licenccel kell rendelkeznie

Csak 6 (2015-es) -éves lovat nevezhet

Csak 6 (2015-es) -éves vagy idősebb lovat nevezhet

Csak 7 (2014-es) -éves vagy fiatalabb lovat nevezhet

Egyéb szabályok

Egy Lovas maximum 2 lóval nevezhet.

FEI 7 éves fiatal díjló döntő - PAVO Fiatal Lovak

2021.10.17 vasárnap

7 éves díjló

Időpont

Kategória

Szint

Típus

Rajtsorrend

Elbírálás

Info

CDN-FOB

S1

FEI 7 éves fiatal díjló döntő

Gépi sorsolás

Kategóriák

- 7 éves ló Startdíj: 5000 HUF

Legalább II.licenccel kell rendelkeznie

Csak 7 (2014-es) -éves lovat nevezhet

Egyéb szabályok

Egy Lovas maximum 2 lóval nevezhet.


