Kedves Lovasok, Edzők, Lovászok, Csapattagok!
Tisztelettel köszöntjük Önöket a Nagykanizsai Militaryn, hazánk legrangosabb lovastusa versenyén.
Az alábbiakban a programokkal és néhány helyi szabállyal kapcsolatos alapinformációt szeretnénk
megosztani Önökkel.
Istálló napirend
(június 30. csütörtöktől július 3. vasárnapig)
Nyitás:
05.30
Zárás:
22.00
Éjszaka a belépők nevét a biztonsági személyzet rögzíti.
Tréning napirend
A tréning területek (Melegítő pálya, Futószárazó és legeltető terület, Vágta pálya) minden nap reggel
7-től este 9-ig vannak nyitva.
Akadályok a Melegítő pályán vannak elhelyezve. Galoppozáshoz a kijelölt Vágta pályát használják!
További napirendet az információs táblán közöljük.
Ha bármi módosítási igénye lenne a kijelölt tréning napirenddel kapcsolatban, jelezze azt a
Versenyirodán.
Figyelem! A Szervező Bizottság fenntartja a programmódosítás jogát. A napirenddel
kapcsolatos módosításokat az információs táblán közöljük.
ÁLTALÁNOS INFOMÁCIÓK
Istállók és Biztonság
Soha ne hagyja szabadon lovát! Csütörtök 14:00 órától vasárnap estig tilos a lovakat fejszám nélkül
kivezetni az istállóból.
Kérjük, hogy mindig viselje azonosító karszalagját, melyet a regisztráció során vehet át.
Szigorúan tilos a dohányzás az istállók területén. A dohányzást 50€ pénzbírsággal büntetjük.
Éjjel 22:00 óra és hajnali 05:30 között az istállók területét lezárják. Ezalatt csak indokolt esetben
engedélyezett a belépés. A biztonsági személyzet feljegyzi a látogatók nevét és a belépés célját.
Lezárt terültek
Tilos a tereppályára belépni annak hivatalos megnyítását megelőzően (péntek, július 1.).
Tilos a szervezők által használt területekre belépni (versenyiroda, irányító központ).
Kondi vizsga
Kérjük, hogy a lovakat a kiadott felvezetési sorrendnek megfelelően, kantárban szíveskedjenek
felvezetni. A csúszások elkerülése érdekében kérjük, 10 perccel a kiadott időpont előtt szíveskedjenek
megjelenni.
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Lovaglás
A versenypályákon edzeni tilos. Csak a kijelölt területek (Melegítő playa, Futószárazó és legeltető
terület, Vágta pálya) használhatók a tréning során.
A lovakat csak a kijelölt futószárazó területen, vagy a vágta pályán lehet futószárazni.
A tréning pályák a kiadott napirend szerint vannak nyitva (lásd információs tábla).
Mindig tartsák be a szolgálatot teljesítő felügyelő (steward) utasításait. Tilos a területet elhagyni, vagy
a felügyelő által nem látható helyen lovagolni.
Kérjük Önöket, hogy a versenyben nem lovagolt lovaikkal lehetőség szerint ne a versenyszámok alatt
dolgozzanak.
Versenyiroda, Startlisták, Eredménylisták, Protokolok
Startlistákat, eredménylistákat, illetve a díjlovagló pontozólapokat keresse a versenyirodán.
A versenyirodába tilos belépni. Kollegáink az információs pultnál állnak rendelkezésére.
Minden fontos információ kifüggesztésre kerül a versenyirodánál és az istállóknál elhelyezett
információs táblákon.
Szalma, Forgács, Széna, Trágya
Szalma:
A box bérleti díja tartalmazza az alomszalma árát. A szalma az istállók bejárata mellett
található.
Forgács:
Keresse az istállómestert. (istállómester – BÁNKUTINÉ DOBRI Noémi)
Széna:
Nem áll rendelkezésre a verseny helyszínén.
Trágya:
A trágyát az istállók végénél kijelölt helyre tegye le.
Kovács:
GEDŐVÁRI Ferenc minden nap reggel 8 és este 7 óra között érhető el. A szolgáltatás
térítésköteles.
Nevezés, Fizetés, Nyitvatartás
Kérjük, rendezze tartozását a verenyirodán a díjlovaglás startja előtt, legkésőbb péntek délig. Kártyás
fizetés nem lehetséges. Bankautomatát a hipermarketekben, illetve a bankfiókoknál talál
Nagykanizsán.
Nyitvatartás:
Csütörtök
14:00 – 20:00
Péntek
08:00 – 12:00
A kizárás elkerülése érdekében kérjük, tartsa tiszteletben a fenti időpontokat és előírásokat.
Étterem
Nyitva: csütörtök déltől, naponta reggel 7 órától éjjel 11 óráig.
Hideg-meleg ételek, üdítők, sör, bor és rövid italok kaphatók.
Igény esetén csapatok részére reggeli, ebéd és vacsora rendelhető.
Árusok
A kiállítói pavilonok (lovas szaküzlet, kézművesek) szombaton és vasárnap lesznek nyitva.
Szombat esti program
Lovas est – szombat 21 órától a Sörsátorban
Az est célja a terepverseny utáni kikapcsolódás és a lovasok köszöntése, a résztvevő nemzetek
ismerkedésének elősegítése; lényegében az, hogy megismerjük egymást. A csapatok elkészíthetik és
felkínálhatják saját ételeiket a többiek számára.
Az étterem az igényeknek megfelelően tart nyitva.
Az est folyamán fotó és videó vetítésre is lehetőség lesz.
Ingajárat / Taxi
Kanizsa TAXI

+36 93 333 777
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Parkolás
Lerakodás: a kijelölt lerakó helyeken (a térképen 6 jelzéssel).
Kamionok: a nagy parkolóban (2) vagy a kamion parkolóban (8).
Lovasok személyautói: a lovasok autóikkal parkolhatnak a kemping területén, azonban a forgalmat
péntek reggeltől lezárjuk. Azoknak, akik a verseny alatt használni kívánják autójukat, javasoljuk a
lovasok számára fenntartott parkolót (7) (a régi hotel mellett).
Ha műszaki problémája akad és autószerelőre van szüksége, keresse munkatársainkat.
Biztonság
Kérjük, ügyeljen értékeire. Ne hagyja nyitva autóját. Ne hagyjon értékes felszereléseket felügyelet
nélkül. A Szervező Bizottság nem vállal felelősséget az istállók, parkolók, vagy a kemping területén
elkövetett lopásokért.
Kérjük, figyelmeztessék az istállónál szolgálatot teljesítő stewardokat, vagy a biztonsági személyzetet,
ha gyanús mozgást tapasztalnak az istállók, a parkolók, vagy a kemping területén. A lovasok,
csapattagok és a szervezők karszalagot viselnek. Ha karszalag nélküli személyt látnak a fenti
területeken, kérjük, jelezzék.
A Szervező Bizottság mindent elkövet annak érdekében, hogy a lovak, lovasok és nézők számára
optimális és biztonságos körülményeket biztosítson. Azonban a Szervező Bizottság nem vállal
felelősséget a versenyre érkező lovakért, illetve a lovak által okozott esetleges károkért.
FONTOS TELEFONSZÁMOK
Versenyigazgató:
Versenyszervező:
Asszisztens:
Chief Steward:
Istállómester:
Technikai Küldött:
Technikai Küldött:
Kezelő állatorvos:
Patkolókovács
Segélyhívó:

VÉGH Csaba
+36 30 959 1419
BÁZÁR György
+36 30 573 1978
CSÁSZÁR András
+36 20 958 3785
KÁDÁR Róbert
+36 30 201 0500
BÁNKUTINÉ DOBRI Noémi
+36 30 474 5175
Gerd HAIBER
+49 171 605 7337
NAGY Lajos
+36 30 650 4907
Dr. FEKETE Ágoston
+36 20 946 7278
GEDŐVÁRI Ferenc
+36 3 0354 9505
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Kellemes versenyzést és sok sikert kívánunk!
Szervező Bizottság
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