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I. 1. A Donau-Bohemia Trophy 2014  a négy rendező ország (Ausztria, Magyarország, Szlovákia és Csehország) nemzeti lovas 

szövetségének ellenőrzése és védelme alatt áll a FEI szabályai szerint, de a pálca használata engedélyezett. 

 

 2. A  Donau –Bohemia Trophy  minősítő versenyekből - lehetőség szerint minden résztvevő országban egy-egy minősítő 

verseny-, és egy döntőből áll. 

 

 3. A  Donau Bohemia Trophy-n csak érvényes lovaslicensszel rendelkező szlovák, magyar, cseh és osztrák állampolgárok 

vehetnek részt. Az állampolgárság és a licensz nem kell hogy azonos legyen (cseh állampolgárság+ szlovák licensz)  

  

 4. Versenyhelyszínek 

 Régió Dátum Helyszín Nevezési határidő 

1.minősítő Szlovákia Május 9-11. Pezinok  

2.minősítő Ausztria Július 11-13. Wiener Neudorf  

3.minősítő Csehország  Augusztus 29-31. Brno  

Döntő Magyarország Október 3-5. Bábolna  

A lemondott versenyek nem helyettesíthetőek. 

 

 5. A versenyszámok négy kategóriában kerülnek kiírásra. A / L / M / S 

 

 6. Díjlovagló feladatok: Az FEI feladatok (az érvényben lévő változatban) lovagolandók, a különböző nehézségi szinteknek 

megfelelően. A protokollok angol nyelven írandóak. A feladatok minden versenyen ugyanazok, kivéve "S" szinten a döntőt.  

 

 7. Minden rendezőnek jogában áll, a DONAU-BOHEMIA DRESSAGE TROPHY-n kívül további nemzeti számokat kiírni. Ezen 

feladatok ismertetése időben történjék, a kiírás elfogadásakor. Ezen versenyszámok protokolljai és értékelései a mindenkori 

nemzeti nyelven történjék és az adott ország szabályait és fizetési feltételeit kövesse.  

 

 8. Minden versenyszám a  Donau Bohemia Trophy keretein belül lovagolható nagylovakkal és pónikkal is, és kiírható nyitott 

kategóriaként is. A nyitottá tett versenyszámokra is a Donau Bohemia Trophy rendelkezései érvényesek. A lovak korára 

vonatkozóan a FEI szabályokat kell alkalmazni. 
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 9 A start-, nevezési- és boxdíj az adott ország díjszabásának megfelelő. 

 

 10. A Kupára van befizetendő díj. A lovasoknak a Trophyban való részvételi szándékukat az első startjuk előtt jelezniük kell 

legkésőbb péntek este a versenyirodán.  

Kezdő osztály (A szint): 25 EUR 

L szint: 35 EUR 

M szint: 45 EUR 

S szint: 60 EUR 

A befizetendő díj esedékes az első Trophy versenyszámban való indulás előtt, azaz a pezinoki vagy a wiener neudrofi verseny 

első startja előtt. 

 

 11. Minden ország kijelöl egy csapatvezetőt aki, vagy annak a képviselője, a sorsoláson jelen van.  

Ugyancsak az FEI-szabályzattal összhangban a sorsoláson legyen jelen egy bíró és egy lovas is. 

A lovak nevezése a szomszédos régiókból a mindenkori Donau-Bohemia Trophy szervezeten és a nemzeti lovas 

szövetségen keresztül történjen. 

 

 12. Szervezés: A felelősség a mindenkori szövetség felé Ausztriából Victoire Mandlt, Szlovákiából Dr. Ilja Vietort, Csehországból 

Mgr. Lenka Sekaninovát és Magyarországról Hillier Orsolyát terheli. Minden versenyre egy csapatvezetőt kell megnevezniük. Ez 

a csapatvezető felelős a lovasok licenszeinek érvényességéért és a lovak startjogosultságának ellenőrzésére. 

Általánosan érvényes: Az előzetes nevezést legkésőbb 3 héttel a verseny előtt a rendezőnek le kell adni. A végleges 

nevezésről a verseny előtt 2 héttel kell nyilatkozni. A mindenkori nemzeti szövetségek felelősek a nevezésekért. A végleges 

nevezési határidő utáni lemondásra vonatozóan az FEI szabályzat szerint kell eljárni. 

 

 13. Bírók: A bírói testület mindegyik versenyen legalább egy hazai bíróból és legalább 2 (DBT országbeli) külföldi bíróból áll. 

Minden versenyszámban legalább 1 külföldi bírónak bírálnia kell. Az "A" és "L" szint a minősítő versenyeken bírálható 2 bíróval 

is, úgy hogy az egyik C-nél, a másik a hosszúfal közepénél ül, és az egyikük külföldi bíró. Ha a bíró lemondja a meghívását, 

akkor a helyettesítését az adott verseny rendezőjével kell egyeztetnie. 

 

           14.   A részt vevő lovak rendelkezzenek érvényes lóútlevéllel (az utolsó oltás fél éven belül + 21 nap lehet) és Coggins-teszttel  

Csehországba 2 éven belüli, Magyarországra 1 éven belüli. 

 

 

II. 1. 

 

 

 

 

 

A minősítő versenyek és a döntő 

Osztály Péntek Szombat Vasárnap 

Kezdő (A)  FEI Challenge Előkészítő FEI  Challenge Előkészítő FEI Gyermek Előkészítő 

L  FEI Gyermek Csapat FEI Gyermek Csapat FEI Gyermek Egyéni 

M FEI Junior Előkészítő FEI Junior Csapat FEI Junior Egyéni 

S FEI Fiatal Lovas Előkészítő FEI Fiatal Lovas Csapat  (Szent 

György Díj) 

FEI Fiatal Lovas Egyéni 

(Intermediaire I. Kűr a 

döntőn) 
 

   

 2. Minősülés:  3 minősítő verseny van. A minősítő versenyszámok mindenkor a 2. és a 3. versenynapon vannak. 
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Az első napi versenyszámok nyitott versenyszámok és nem számítanak a minősüléshez. A minősülést 

különböző lovakkal is meg lehet szerezni. Azonban a lovasnak a döntőre az adott lóval legalább egy minősítő 

versenyen el kell indulnia és ott legalább 1 x 60%-ot kell teljesítenie a minősüléshez. Összességében a 

lovasnak a döntőbe való induláshoz 3 x 60%-ot kell elérnie. Az első napi versenyszámok nem kötelezőek. 

Legalább a minősült lovasok eredményét nyilvánossá kell tenni. Minősítő verseny esetében a rendező 

választhatja azt is, hogy a versenyt csak 2 napos versenyként rendezni meg, ezt viszont időben be kell 

jelentenie. 

 

 3 A „kezdő“ (A) osztályban csak az a ló-lovas páros indulhat a minősítő versenyeken, akik az első minősítő 

versenyszámig még soha nem indultak LM osztályban vagy a fölött. 

 

4.        Az A/L osztályban csak olyan lovasok indulhatnak, akik még soha nem indultak Nagy Díjban, és a ló-

lovas páros S osztályban vagy a fölött. 

 

5.        Ez nem érvényes a nyitottan rendezett versenyszámok indulóira. 

 

 6. Minden lovas 2 kategóriában is indulhat, amennyiben a fenti feltételeknek megfelel, de egy ló csak egy 

kategóriáért mehet. Csak a „kezdő“ osztályban 1-es csoportban (14 éves vagy annál fiatalabb) lehet egy lovat 

két különböző lovassal indítani. Itt mindkét lovast értékelik. 

 

 7. Indulási sorrend: A minősítő versenyeken az indulás sorrendjét sorsolják. (számítógépes sorsolás) 

 

 8. Az indulási szándékot az adott versenynap előtti nap 19:00 óráig jelezni kell. Az ezt követő sorsolás egy 

ország-referens és legalább minden résztvevő országból egy lovas és/vagy a csapatvezető jelenlétében 

történjen. Ezek után készül el a startlista. Sorsolás után a startidőkön változtatni tilos. A versenyirodán mindig 

tartózkodjon legalább egy személy, aki tud angolul. 

 

 9. A felszerelések az aktuális FEI irányelvek szerint, de a pálca használata megengedett.  (1,20m; pónik 1m 

hosszú)  

 

 

 

III 1. A döntőn a pénteki, szombati és vasárnapi versenyszámok számítanak a végeredménybe. Pontszámegyezés esetén a 

vasárnapi eredmény számít.  

 

 2. A döntőre csak azok a lovasok minősülnek, akik legalább  2 minősítő versenyen részt vettek, és legalább 3 alkalommal 

60% feletti eredményt elértek. (2 versenyen) 

 

 3. Indulási sorrend:  A döntőn mindhárom napon sorsolással dől el az indulási sorrend. A szabad kártyás lovasok a startlista 

elején indulnak. (A szabad kártyás lovasnak is bekell fizetnie a Trophy-díjat ld I./10 pontnál) 

 

 4. A döntőn ugyanazok a versenyszámok lovagolandóak, mint a minősítő versenyeken. Kivéve az S osztályban. 
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 5. Pézdíjak  (EUR) a döntőn 

 Összesen I.hely II.hely III.hely IV.hely V.hely VI.hely 

S szint 2250,- 750,- 550,- 450,- 300,- 150,- 50,- 

M szint 1750,- 600,- 450,- 300,- 200,- 150,- 50,- 

L szint 1350,- 450,- 350,- 250,- 150,- 100.- 50,- 

A szint 

(kezdő) 

 Tárgyjutalom      

 

A törvény szerint a külföldi résztvevők pénzdíjából 20 %-ot le kell vonni. 

A külföldi díjazottaknak ez a 20%-al csökkentett pénzdíj kerül kifizetésre. 

A hazai díjazottak az adókötelezettségükről önmaguk felelnek. 

 

   

 

IV 1. A minősítő versenyek eredményhirdetésén  az első három helyezett lóháton vesz részt. Ők tárgyjutalmat és szalagot 

kapnak. Az indulók 25%-át helyezni kell. A 4.-től az utolsó helyezett lovasig ló nélkül jön az eredményhirdetésre, de 

versenyruházatban. Ők szalagot kapnak a szervezőbizottságtól. 

   

 2. A döntő eredményhirdetése a nemzetek bevonulásával kezdődik (a lovasok ló nélkül, de versenyruházatban). Minden 

kategória győztese tiszteletdíjat és a hatodik helyig bezárólag a helyezettek pénzdíjat (bruttó) kapnak a fenti táblázat 

alapján. 

Kivétel a kezdő osztály tagjai: ők tárgyjutalomban részesülnek a harmadik helyezettig. 

 


