INFORMATION – VECSÉS 2021.
*The Organizer provides entry passes per athlete as below:
- Four-in-hands: 10 pieces
- Pairs: 7 pieces
- Singles: 5 pieces
- Pony pairs: 6 pieces
You can get your passes in the Show Office when the horses’ passports are brought to the
office. Please, register your team members then.
* The event is open for the public with immunity certification.
* Please, bring your horses’ passports to the Show Office on 31 May or 1 June from 9:00 to
18:00!
* You can pay your fees in the Show Office only on 31 May or 1 June from 9:00 to 17:00!
There is no other possibility for that because the First Horse Inspection is early on
Wednesday, from 11:00.
* As there is a big number of athletes, the OC can provide only parking tickets for 2 cars per
athlete to the Competitiors’ Camp. So, register the plate numbers of your cars until 1 June,
18:00 in the Show Office!
* Bring your own carriage and bridle numbers as per list! (Sending later)
* Do you have a shared carriage or groom? Any other requests concerning the starting lists?
Deadline for announcing it 1 June, 18:00 - in the Show Office!
* Dogs must be on leash on the venue
*No OWN cones are allowed on site - OC will provide them for training
*Motorbikes or motorized vehicles are NOT allowed – use only bikes or electric bikes!
*In case you need PCR test or rapid antigen test for your journey back home, we suggest this
COVID Test Center at Liszt Ferenc Airport – Terminal 2B – about 5 minutes from the venue
by car. Visit this website in advance: https://bud.umedhub.com/ - (choose the language on
the top right for English).

INFORMÁCIÓ – VECSÉS 2021.
* A versenyrendező az alábbi darabszámú karszalagot – ezzel belépési lehetőséget biztosít
versenyzőnként (összesen):
- Négyesfogatok: 10 db
- Kettesfogatok: 7 db
- Egyesfogatok: 5 db
- Póni kettesfogatok: 6 db
- Póni egyesfogatok: 4 db
A karszalagok a versenyirodán vehetőek át a nevezés leadásakor (névlista leadásával)!
* A verseny nézők számára védettséget igazoló plasztikkártyával látogatható!
* A magyar versenyzők segédhajtóinak sportorvosi igazolását legkésőbb június 2-án (szerda)
10-ig az Első Állatorvosi Szemlét megelőzően kérjük bemutatni a versenyirodán!
* Kérjük, hogy a lóútleveleket május 31-én (hétfő) és június 1-én (kedd) adják le a
versenyirodán 9 és 18 óra között!
* A pénztári befizetésekre kizárólag május 31-én (hétfő) és június 1-én (kedd) van lehetőség
9 és 17 óra között a versenyirodán, mivel az Első Állatorvosi Szemle június 2-án (szerda) 11
órakor kezdődik, erre szerdán már nem lesz lehetőség! A versenykiírásban meghatározott
nevezési- és boxdíj napi középárfolyamon átszámított forintban is fizethető a versenyirodán.
* A nagy indulói létszám miatt a rendező versenyzőnként 2 db személyautónak tud
behajtási/parkolási engedélyt adni a kamionparkoló területére. Így kérünk mindenkit, hogy a
regisztrálandó járművek rendszámát legkésőbb június 1., KEDD 18 óráig adják le a
versenyirodán!
* A kocsi- és lószámokról a versenyzők saját maguk gondoskodnak! (lista később kerül
kiküldésre)
* A kocsicsere, közös segédhajtó illetve bármilyen más startlista kialakításával kapcsolatos
igény a versenyirodán jelenthető be legkésőbb június 1., KEDD 18 óráig!
* A versenyhelyszínen motoros járművel közlekedni tilos!
* Saját selyba a helyszínre nem hozható, a rendező biztosít selybát a gyakorláshoz!
* A kutyákat kérjük pórázon tartani!

