
Versenykiiŕás 
Nemzetközi Díjlovagló Fesztivál Máriakálnok - Showverseny 

 

Helye: 9231 Máriakálnok, Ádám Zoltán u.4 

 

Ideje.: 2017. április 29. 
 

Résztvevők a showversenyen: Hazánkban a Nemzetközi Díjlovagló 
Fesztiválon másodjára, a szombat esti program részeként a 
„Egyesületek és Lovas iskolák show versenye" is lebonyolításra 
kerül, lehetőséget adva a lovardáknak munkájuk ötletes bemutatására. A 
„show verseny" ötletét a németországi Frankfurt Festhalle 
lovasversenyen évente megrendezett műsora adta, ahol a jelentkező 
lovas közösségek egy hét perces zenés produkció keretein belül 
mutatják be évközben végzett tevékenységeiket. A műsorok szabadon 
választott téma köré csoportosított bemutatók, melyeknek a jelmezes 
karusszelek, lovas tornabemutatók és fogatfelvonulások mellett, tánc és 
zene is egyaránt része lehet. A bemutatókba a lovardában lovagolni 
tanuló minden lovast be lehet vonni életkorra és lovas tudásra való 
tekintet nélkül, így aki lovon még nem mutatkozhat be, a tánckar 
tagjaként, vagy mint segítő részt vehet a műsorszámban. 
 

A rendezők a jelentkezők által a kiírásban foglaltak szerint 
elkészített műsorok videó felvételét és fényképeit valamint a 
jelentkezési lapot 2017. március 20-ig kérik elküldeni az alábbi e-
mail címre: dressurzentrumkft@gmail.com. A beküldött referencia 
anyag alapján kiválasztott 5 leglátványosabb, legizgalmasabb produkció 
kap lehetőséget arra, hogy 2017. április 29-én a ***Nemzetközi 
Díjlovagló Verseny szombat esti gálaműsorának részeként fellépjen 
produkciójával és megnyerhesse egyesületének vagy lovas iskolájának a 
szponzoraink által felajánlott pénzdíjat.  

Nevezési dij́: 10.000,‐Ft + ÁFA  

Boxdíj: 4.000.-Ft+ÁFA /Éj  

 

Istálló: mobil boksz, elfoglalható: 2016. április 28. 10.00 órától. 

 

Versenybírók: Közönség és sztárvendégek, kijelölt zsűri 

 

Show-verseny díjazása: pénz és tárgynyeremény 

Minden résztvevő dij́szalagot kap. 

 



A pénzdíjak bruttó összegek és kizárólag számla ellenében tudjuk 
kifizetni! A pénzdíjak kifizetése az Ács József Lovassport-Egyesület vagy 
a Dressurzentrum Kft. részére kiállított számla alapján, a számla 
beérkezése után 15 munkanapon belül történik. Amennyiben 
magánszemély(ek)nek történik a kifizetés, úgy az SZJA levonást 
követően a nettó összeg kerül kifizetésre. 
 

Állategészségügyi követelmények: 

Érvényes lóútlevélben igazolva: 6 hónapnál nem régebbi lóinfluenza 
elleni védőoltás, 1 évnél nem régebbi laborvizsgálati negativ́ eredmény 
(FKV), 3 évnél régebbi laborvizsgálati negativ́ eredmény (Takonykór) 

 

 

Máriakálnok, 2017. Március 14. 

Losonczy Anikó 

 
 


