
 

 
 

 
Kisbér-‐Ászár,	  August	  2018	  
	  
Dear	  sir,	  madam,	  
	  
Thank	  you	  very	  much	  for	  your	  entry	  for	  the	  FEI	  European	  Driving	  Championships	  for	  Children,	  Juniors	  and	  Young	  
Drivers	  as	  well	  as	  for	  the	  CAI3*-‐P4	  in	  Kisbér-‐Ászár	  from	  15th	  to	  19th	  August	  2018.	  
Please	  find	  underneath	  important	  information	  about	  the	  Championships.	  
	  	  

-‐ Arrival:	  we	  strongly	  recommend	  to	  arrive	  on	  Sunday	  since	  the	  traffic	  in	  Kisbér	  is	  very	  bad	  on	  Monday.	  
-‐ To	  avoid	  traffic	  jams	  at	  the	  entrance	  we	  have	  organised	  the	  first	  FEI	  passport	  control	  at	  an	  abandoned	  petrol	  

station	  at	  2	  km	  from	  the	  competition	  venue.	  Google	  maps	  link	  (GPS	  coordinates:	  47.5275678,17.9424085)	  
-‐ You	  do	  NOT	  need	  to	  take	  your	  horses	  from	  the	  lorry.	  You	  will	  not	  have	  to	  wait	  long,	  you	  will	  be	  called	  as	  soon	  

as	  the	  entrance	  to	  the	  show	  grounds	  is	  cleared	  so	  you	  can	  enter	  straight	  away.	  
-‐ The	  show	  grounds	  and	  the	  stables	  are	  open	  from	  Sunday	  12th	  August,	  08.00	  hrs.	  
-‐ The	  veterinarian	  team	  is	  present	  to	  welcome	  you	  between	  08.00	  and	  22.00	  hrs.	  from	  Sunday	  to	  Tuesday.	  	  

If	  you	  arrive	  after	  22.00	  hrs.,	  please	  inform	  the	  Show	  Office:	  +31	  654	  674396	  (Cindy	  Timmer).	  
-‐ Make	  sure	  that	  you	  have	  the	  result	  of	  the	  test	  to	  Equine	  Infectious	  Anaemia	  (negative	  Coggins	  Test)	  not	  

older	  than	  one	  year	  registered	  in	  the	  passports	  of	  your	  horses.	  
-‐ First	  bedding	  (straw)	  will	  be	  provided.	  Thereafter	  straw	  tickets	  can	  be	  purchased	  at	  the	  Show	  Office	  and	  can	  

then	  be	  obtained	  from	  the	  Stable	  Manager	  during	  the	  fodder	  hours.	  Only	  pre-‐ordered	  shavings	  are	  available.	  
There	  is	  no	  hay.	  

-‐ Every	  competitor	  will	  receive	  a	  parking	  space	  of	  7	  x	  20m.	  This	  includes	  space	  for	  one	  additional	  caravan	  or	  
camper	  van	  for	  the	  chef	  d’equipe	  or	  team	  veterinarian.	  

-‐ A	  limited	  number	  of	  additional	  caravans	  and	  campervans	  per	  competitor	  may	  be	  accepted,	  but	  need	  to	  be	  
pre-‐ordered	  by	  5th	  August	  through	  the	  Show	  Office.	  

-‐ Max.	  1	  car	  per	  competitor	  +	  max.	  1	  car	  per	  NF	  has	  access	  to	  the	  campsite	  for	  which	  parking	  tickets	  will	  be	  
provided	  in	  your	  welcome	  pack.	  Other	  cars	  will	  be	  parked	  close	  to	  the	  stable	  area.	  If	  you	  need	  to	  use	  your	  
car,	  you	  will	  need	  to	  leave	  it	  outside	  the	  campsite.	  

-‐ During	  the	  whole	  event,	  motorized	  vehicles	  are	  forbidden	  on	  the	  showground,	  except	  those	  of	  the	  organizer.	  
-‐ There	  is	  no	  restriction	  on	  the	  use	  of	  (electric)	  bicycles.	  
-‐ Carriage	  numbers	  will	  be	  provided	  by	  the	  OC.	  Please	  bring	  your	  own	  bridle	  numbers.	  
-‐ The	  marathon	  obstacles	  are	  open	  for	  inspection	  from	  Wednesday	  15th	  August	  12.00	  hrs.,	  not	  before.	  
-‐ Please	  note	  that	  only	  cones	  provided	  by	  the	  Organising	  Committee	  are	  allowed.	  
-‐ There	  is	  a	  supermarket	  at	  walking	  distance	  from	  the	  show	  grounds.	  
-‐ Breakfast,	  lunch	  and	  dinner	  at	  low	  prices	  can	  be	  taken	  at	  own	  account	  in	  the	  catering	  tent.	  Details	  will	  be	  

provided	  upon	  your	  arrival.	  	  
-‐ Dogs	  on	  the	  leash	  at	  all	  times.	  No	  open	  fires	  on	  the	  premises.	  
-‐ Please	  bring	  the	  IBAN/BIC	  codes	  of	  your	  bank	  account	  with	  you	  to	  ensure	  smooth	  settlement	  of	  prize	  money	  

(if	  applicable).	  
-‐ Euros	  are	  accepted	  on	  the	  show	  grounds.	  There	  is	  a	  cash	  machine	  on	  the	  show	  grounds.	  

	  
More	  information	  will	  be	  provided	  upon	  your	  arrival	  in	  Kisbér-‐Ászár.	  
We	  wish	  you	  a	  safe	  journey	  and	  we	  look	  forward	  to	  welcoming	  you	  in	  Kisbér-‐Ászár!	  
	  
With	  kind	  regards,	  
On	  behalf	  of	  the	  Organising	  Committee	  
	  
Cindy	  Timmer	  
Show	  Office	  CH-‐EU-‐Youth	  Kisbér-‐Ászár	  
M:	  +31	  654	  674396	  
E:	  h2t@xs4all.nl	  



 

 
 

 
2018.	  augusztus,	  Kisbér-‐Ászár	  
	  
Kedves	  versenyző!	  
	  
Köszönjük	  nevezését	  az	  FEI	  Gyermek,	  Junior	  és	  Fiatal	  Hajtó	  Európa-‐bajnoksága	  és	  a	  CAI3*-‐P4	  nemzetközi	  versenyre	  
2018.	  augusztus	  15-‐19.	  között	  Kisbér-‐Ászáron.	  
Az	  alábbiakban	  néhány	  fontos	  információt	  olvashat	  a	  bajnokságról.	  
	  	  

-‐ Érkezés:	  ajánlatos	  már	  vasárnap	  érkezni,	  mivel	  Kisbéren	  a	  forgalom	  a	  hétfői	  napon	  nagy	  szokott	  lenni.	  
-‐ A	  forgalmi	  dugók	  elkerülése	  érdekében	  a	  bejáratnál,	  az	  első	  útlevél	  ellenőrzésre	  egy	  elhagyatott	  benzinkútnál	  

kerül	  sor,	  2	  km-‐re	  a	  versenyhelyszíntől.	  Google	  maps	  link	  (GPS	  koordináták:	  47.5275678,17.9424085)	  
-‐ Itt	  nem	  kell	  a	  lovakat	  levezetni	  a	  kamionról.	  Nem	  kell	  várni	  és	  azonnal	  hívnak,	  ha	  a	  versenyhelyszín	  bejárata	  

tiszta	  és	  egyenesen	  be	  lehet	  hajtani.	  	  
-‐ A	  versenyhelyszín	  és	  az	  istállók	  augusztus	  12.,	  vasárnap	  8.00-‐tól	  vannak	  nyitva.	  
-‐ Az	  állatorvosi	  csapat	  az	  érkeztetést	  vasárnaptól	  keddig,	  8.00	  és	  22.00	  óra	  között	  végzi.	  Ha	  22.00	  óra	  után	  

érkezik,	  kérjük	  értesítse	  a	  versenyirodát:	  +31	  654	  674396	  (Cindy	  Timmer)	  
-‐ Győződjön	  meg	  arról,	  hogy	  a	  lovai	  lóútlevelében	  feltüntetett	  fertőző	  kevésvérűség	  teszt	  (negatív	  Coggins	  

teszt)	  nem	  régebbi	  egy	  évnél.	  
-‐ Az	  első	  alom	  (szalma)	  biztosítva	  lesz,	  ezt	  követően	  a	  szalma	  jegyeket	  a	  versenyirodán	  lehet	  megvásárolni	  és	  

az	  istállómesternél	  lehet	  átvenni	  a	  takarmányozási	  időkben.	  Előre	  rendelt	  forgács	  megoldható.	  Széna	  nem	  áll	  
rendelkezésre.	  	  

-‐ Minden	  versenyző	  számára	  egy	  7	  x	  20m-‐es	  parkolóhely	  kerül	  kijelölésre.	  Ez	  magában	  foglalja	  az	  egyéb	  
lakókocsikat	  és	  lakóautókat	  a	  csapatvezetők	  vagy	  csapatállatorvosok	  számára.	  	  

-‐ Korlátozott	  számban	  további	  lakókocsikat	  is	  elfogadhatunk,	  de	  ezeket	  augusztus	  5-‐ig	  előre	  le	  kell	  foglalni	  a	  
versenyirodánál.	  	  

-‐ Versenyzőként	  maximum	  egy	  autó	  és	  nemzeti	  szövetségenként	  maximum	  egy	  autó	  kap	  parkolási	  engedélyt	  a	  
versenyzői	  kempingben.	  Ezek	  az	  engedélyek	  a	  versenyzői	  csomagokban	  kerülnek	  kiadásra.	  Minden	  további	  
autó	  a	  kempingen	  kívül	  kerül	  elhelyezésre.	  Ha	  valaki	  el	  szeretné	  hagyni	  autóval	  a	  területet,	  akkor	  az	  autót	  a	  
kempingen	  kívül	  kell	  elhelyeznie.	  

-‐ A	  verseny	  teljes	  ideje	  alatt,	  a	  versenyhelyszínen	  a	  gépjárművek	  használata	  nem	  megengedett,	  kivéve	  a	  
rendezőség	  gépjárművei.	  

-‐ A	  (elektromos)	  kerékpárok	  használata	  nem	  korlátozott	  a	  versenyhelyszínen.	  
-‐ Kocsiszámokat	  a	  rendező	  biztosít.	  Lószámokat	  kérjük	  mindenki	  hozzon	  magával.	  
-‐ A	  maratonakadályok	  augusztus	  15.,	  szerda	  12.00-‐től	  nyitottak,	  előtte	  nem.	  
-‐ Kérjük	  vegyék	  figyelembe,	  hogy	  csak	  a	  rendezőség	  által	  biztosított	  selybák	  engedélyezettek	  	  
-‐ A	  versenyhelyszínhez	  közel,	  sétatávolságon	  belül	  bolt	  található.	  	  
-‐ Reggeli,	  ebéd	  és	  vacsora	  lehetőség	  lesz	  a	  versenyzői	  sátorban	  kedvező	  árakon	  (saját	  költség).	  További	  

információ	  érkezéskor.	  	  
-‐ A	  kutyákat	  mindig	  kötelező	  pórázon	  tartani.	  A	  területen	  tilos	  a	  tűzgyújtás.	  	  
-‐ Kérjük	  hozza	  magával	  bankszámlájának	  IBAN/BIC	  számait	  ahhoz,	  hogy	  a	  pénznyeremények	  kiosztása	  

zökkenőmentesen	  történhessen	  (adott	  esetben).	  
-‐ Euró	  is	  elfogadásra	  kerül	  a	  versenyhelyszínen.	  Pénzkiadó	  automata	  is	  van	  a	  helyszínen.	  

	  
További	  információ	  a	  Kisbérre	  való	  érkezésekor	  kerül	  közlésre.	  
Jó	  utat	  kívánunk!	  
	  
Tisztelettel:	  
Cindy	  Timmer	  
Versenyiroda	  CH-‐EU-‐Youth	  Kisbér-‐Ászár	  
M:	  +31	  654	  674396	  
E:	  h2t@xs4all.nl	  


