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A LOVASSPORT 

A lovassportok a háborúk során, a hadviselésben nagyon fontos szerepet játszó lovaskatonák és  lovak 
kiképzéséből alakultak ki. Akkoriban a lovak rendkívüli szerepet töltöttek be a mindennapokban, 
jelenlétük természetes volt. A városiasodás mindent átformált, a világ ma egészen más képet mutat, 
de a lovak iránti szeretetünk továbbra is megmaradt. 

A lovassport ma már az egyetlen objektív értékmérője a lótenyésztésnek, ami az elmúlt évtizedekben 
néhány Európai országban, mint például Németország, Franciaország, Hollandia virágzó gazdasági 
ágazattá fejlődött. A lovassportokban rendkívül fontos a lovak teljesítménye, tudása, kiképzésük 
minősége, a lovas feladata pedig, hogy a ló engedelmességét és ügyességét a lehető legmagasabb 
szintre fejlessze.

Hivatalosan a lovassport fogalma alá a lovassport azon szakágai tartoznak, 
amelyeket a Nemzetközi Lovassport Szövetség (Fédération Equestre 
Internationale, FEI) szervez és irányít. Az FEI 1921-ben alakult meg 
Lausanne-ban, a Magyar Lovassport Szövetség 1927-ben csatlakozott hozzá.
 
Az Olimpiai játékokon a lovassportban hat aranyérmet osztanak ki a díj-
ugratás, díjlovaglás és lovastusa, egyéni és csapat versenyszámok győzteseinek.
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A DÍJUGRATÁS

A díjugrató versenyek a ló ugrókészségét, -ké-
pességét, ügyességét, engedelmességét és a ver-
senyző lovas tudását teszik próbára. A verseny-
zők a hibákért, mint például az akadály leverése, 
vagy a ló ellenszegülése hibapontokat kapnak. 
Az a versenyző nyer, aki hibapont nélkül, a leg-
rövidebb idő alatt teljesíti a feladatokat. 

A legrangosabb díjugrató verseny az Olimpiai 
játékok díjugratása. A díjugrató versenyek leg-
magasabb pályái 160 centiméter magas akadá-
lyokon kerülnek kiírásra. A cél az, hogy a legru-
galmasabb, a legjobban tanított, a legügyesebb 
és a legfegyelmezettebb ló-lovas páros nyerje 
meg a versenyt.

A teljesítmény a lovas és a ló mozgásának töké-
letes összhangján múlik.

A magasabb, négy- vagy ötcsillagos kategóriájú 
díjugrató versenyek pénzdíjai ma már az egekig 
szöknek, a több napos versenyeken belül né-
hány versenyszám pénzdíja meghaladja a több 
százezer eurót. 
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CSIO***-W NEMZETKÖZI DÍJUG-
RATÓ VERSENY

Díjugrató sport a legmagasabb, nemzetközi 
szinten, élőben, Magyarországon.
 
A Nemzetek Díja versenysorozatot az FEI a 
múlt század elején rendezte először. A csapatok 
tagjai eleinte a katonaság köreiből kerültek ki, 
és nagyon kevés nemzet szállhatott harcba a 
végső győzelemért.
 
2013-ban az FEI Nemzetek Díja™ új arculatot 
kapott, és mára az egyik legizgalmasabb, világ-
szerte ismert versenysorozatává vált a sportág-
nak. Az elmúlt két szezonban számtalan ország 
csatlakozott a sorozathoz, eddig ismeretlen ló-
lovas párosok hada jelent meg, hogy versenybe 
szálljon az uralkodó, ranglistavezető nemzetek 
csapataival. 

A CSIO versenyt minden nemzet évente egy 
alkalommal rendezheti meg. A négynapos 
verseny során tizenkét versenyszámban mérik 
össze tudásukat a díjugrató lovasok, a kiemelt 
díjazású versenyszámok a pénteki „Nemzetek 
Díja”, a szombati és a vasárnapi Nagydíj.
 
Az FEI szigorú pénzdíj-követelményeket tá-
maszt a magasabb kategóriájú versenyek rende-
zői felé. 
A Budapest CSIO verseny összes pénzdíjazása 
140 000 Euro.

Az Európai Divízió II. csoportjában, ahová ha-
zánk csapata is tartozik, a hét versenyhelyszín 
egyikeként Budapestre (Nemzeti Lovarda) esett 
az FEI választása, hogy kvalifikációs verseny 
helyszíne legyen.
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A VERSENY HELYSZÍNE: BUDA-
PEST KÖZEPÉN A NEMZETI LO-
VARDA

A verseny szervezői 2012-ben újra a „jól bevált” 
helyszínre, a Nemzeti Lovardába hozták vissza a 
CSIO versenyt. A sportesemény az elmúlt há-
rom évben töretlenül fejlődik, és egyre vonzóbb 
a sportokat kedvelő nézők számára. Bár a ver-
seny elsősorban a szakmai közönséget vonzza a 
helyszínre, a jól megrendezett, érdekes progra-
mokkal színesített esemény évről évre több csa-
lád érdeklődését kelti fel. 

A lovak szeretete világszerte, számtalan nagyvá-
rosban emberek tömegeit hozza össze, hogy lo-
vasaikért szurkoljanak egy olyan versenysorozat 
keretein belül, amely a létező legjobb paripákat 
vonultatja fel. Elődeink másfél évszázada azzal 
a céllal hozták létre a Tattersallt, hogy vásárok, 
bemutatók, versenyek szervezésével segítsék a 
minőségi lótenyésztést.
 
Ez lényegében ma sincs másként. A versenyeken a tenyésztők és tulajdonosok a legjobb lovasokkal a 
nyeregben mérettetik meg lovaikat, és egy-egy sikeres pálya teljesítése után gyakran előfordul, hogy 
nagy értékű lovak cserélnek azonnal gazdát. 

KOMMUNIKÁCIÓ, TÁMOGATÁS

A verseny sikeres megvalósításán elkötelezett, tapasztalt csapat dolgozik. 

A sport szabályainak betartatása mellett a legfontosabb feladatunk, hogy 
a lehető legszínvonalasabb és leglátványosabb sportágnak mutassuk be a 
díjugratást. 

A rendezvény kommunikációja 2015 decemberében kezdődött meg. Az 
elkövetkező időben a rendezvényt propagáló rendszeres és egyre gyakoribb 
megjelenéseken a támogatók azzal arányos felületeket kapnak, amilyen 
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módon és mértékben támogatják a 2016. évi 
CSIO versenyt. 

A versenyről szóló cikkek, beharangozók az 
eseményt megelőző hónapoktól folyamatos 
megjelenést kapnak a szaklapokban.

2015-ben tizenkilenc nemzet száztizenöt lovasa, 
kettőszázhetven lóval vett részt a rendezvényen.
 
2015-ben az M4 sportcsatornán a szombati és a 
vasárnapi Nagydíjat élőben, a pénteki Nemzetek 
Díja versenyszámot felvételről követhették a 
nézők a TV-ben.
A CSIO verseny nézettségi adatainak kö szön-
hetően az M4 megvásárolta a 2015. évi aacheni 
Lovas Európa Bajnokság közvetítési jogát, 
mellyel újabb nézettségi rekordokat ért el. 

Az M4 2016. évi műsorprogramjába felvette a 
Budapest CSIO***-W verseny kiemelt verseny-
számainak élő és felvételről való közvetítését.

Az MTVA sportcsatorna közvetítései és az 
ajánlatban összeállított egyéb megjelenési felületek kiváló megjelenési lehetőséget nyújtanak a 
szponzorok számára, mely egy hosszú távú kapcsolat alapja is lehetne. A rendezvény lehetőséget 
teremt a támogatók részére, hogy a lovassport szereplőivel közelebbről is megismerkedjenek, és 
betekintést nyerjenek ebbe a kívülről misztikusnak tűnő lovas világba.

A szervezők nem titkolt vágya, hogy az elmúlt évi versenyrendezői sikerek 
megismétlődjenek, és kiváló magyar eredmények szülessenek a hazánkban 
megrendezésre kerülő legrangosabb díjugrató eseményen.
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GYÉMÁNT FOKOZATÚ TÁMOGATÓ  nettó 80.000 EUR
* A verseny névadó szponzora
* 12 db molinó elhelyezése a pályán
*  Minden nyomtatott dokumentumban a logó és a név feltüntetése (prospektus, szórólap, 

startlista, eredménylista, plakát, mappa)
* Céglogó elhelyezése az összes felületen és „Nemzetek Díja” elnevezésű kupákon 
* Céglogó a karszalagokon, a pályakarbantartó eszközökön, a pályaszolgálatosok ruházatán
* Online közösségi hálókon való megjelenés (facebook)
* Honlapon való megjelenés (banner, link, a website skin felületén)
* VIP meghívó 12 fő részére
* Szponzorfal a sajtótájékoztató alatt
* Óriásplakáton 1 hónapig tartó megjelenés – több lehetséges konstrukcióban 
*  A versenyhez köthető összes felületen való megjelenés: Szponzor logójával dekorált akadály 

felállítása minden versenyszámban, lótakarón, díjszalagon, akkreditációs kártyán,  
startszámokon a céglogó elhelyezése

* Megjelenés minden médiafelületen, ahol a rendezvény helyet kap
* Repi anyagok felhasználása (prospektus, toll, papírtáska, kulcstartó)
* Folyamatos megjelenés a nagykivetítőn a szünetekben
* Videó- és fotóanyag korlátlan biztosítása és felhasználási joga
* Közös fotó a győztesekkel
*  Egyedi speciális igények megvalósítása, pl.: a Tattersall (Nemzeti Lovarda) térítésmentes 

biztosítása egy céges napra/tréningre

ARANY FOKOZATÚ TÁMOGATÓ  nettó 30.000 EUR
* 8 db molinó elhelyezése a pályán
*  Minden nyomtatott dokumentumban a logó és a név feltüntetése (prospektus, szórólap, 

startlista, eredménylista, plakát, mappa)
* Ünnepélyes díjátadások
* Céglogó elhelyezése 1 kiválasztott versenyszám kupáin
* Online közösségi hálókon való megjelenés (facebook, iwiw, twitter)
* Honlapon való megjelenés (banner, link)
* VIP meghívó 8 fő részére
* Szponzorfal a sajtótájékoztató alatt
*  Óriásplakáton 1 hónapig tartó megjelenés – több lehetséges 

konstrukcióban 
*  Szponzor logójával dekorált akadály felállítása (tervezés és kivitelezés 

külön ajánlatban)
*  Lótakarón céglogó elhelyezése 1 kiválasztott versenyszámban
*  Megjelenés a kiegészítő rendezvényen (ifi, gyermek, junior CSIO)
*  Folyamatos megjelenés a nagykivetítőn a pályaépítési szünetekben
*  Közös fotó a győztesekkel
* Egyedi speciális igények megvalósítása
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EZÜST FOKOZATÚ TÁMOGATÓ  nettó 15.000 EUR
* 4 db molinó elhelyezése a pályán
*  Minden nyomtatott dokumentumban a logó és a név feltüntetése (prospektus, szórólap, 

startlista, eredménylista, plakát, mappa)
* Ünnepélyes díjátadás
* Céglogó elhelyezése egy kiválasztott versenyszám kupáin
* Online közösségi hálókon való megjelenés (facebook, iwiw, twitter)
* Honlapon való megjelenés (banner, link)
* VIP meghívó 4 fő részére
* Szponzorfal a sajtótájékoztató alatt
* Óriásplakáton 1 hónapig tartó megjelenés – több lehetséges konstrukcióban 
* Szponzor akadály felállítása (tervezés és kivitelezés külön ajánlatban)
* Lótakarón céglogó elhelyezése egy kiválasztott versenyszámban
* Megjelenés a kiegészítő rendezvényen (ifi, gyermek, junior CSIO)
* Folyamatos megjelenés a nagykivetítőn a pályaépítési szünetekben
* Közös fotó a győztesekkel

BRONZ FOKOZATÚ TÁMOGATÓ  nettó 10.000 EUR
* 2 db molinó elhelyezése a pályán
*  Minden nyomtatott dokumentumban a logó és a név feltüntetése (prospektus, szórólap, 

startlista, eredménylista, plakát, mappa)
* Online közösségi hálókon való megjelenés (facebook, iwiw, twitter)
* Honlapon való megjelenés (banner, link)
* VIP meghívó 2 fő részére
* Szponzorfal a sajtótájékoztató alatt
* Óriásplakáton 1 hónapig tartó megjelenés – több lehetséges konstrukcióban 
* Szponzor logójával dekorált akadály felállítása (tervezés és kivitelezés külön ajánlatban)
* Megjelenés a kiegészítő rendezvényen (ifi, gyermek, junior CSIO)
* Megjelenés a verseny hivatalos levélpapírján
* Akkreditációs kártyán megjelenés
*  Folyamatos megjelenés a nagykivetítőn a pályaépítési szünetekben

TÁMOGATÓ  nettó 2.000 EUR
* 1 db molinó elhelyezése a pályán
*  Minden nyomtatott dokumentumban a logó és a név feltüntetése 

(prospektus, szórólap, startlista, eredménylista, plakát, mappa)
* Online közösségi hálókon való megjelenés (facebook)
* Honlapon való megjelenés (banner, link)
* Folyamatos megjelenés a nagykivetítőn a pályaépítési szünetekben
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VERSENYSZÁMOK TÁMOGATÁSA  
(mértéke a kiosztott pénzdíj + tárgyjutalom)

CSÜTÖRTÖK

* Young Horses  2.000 EUR+1.000 EUR
* Middle Tour  2.000 EUR+1.000 EUR
* Big Tour  4.000 EUR+1.000 EUR
* Small Tour  1.500 EUR+1.000 EUR

PÉNTEK

* Small Tour  2.000 EUR+1.000 EUR
* Young Horses  2.000 EUR+1.000 EUR
* Nations Cup (egyedi ajánlat)  30.000 EUR (LR)+5.000 EUR

SZOMBAT

* Middle Tour  3.000 EUR+1.000 EUR
* Young Horses Final  4.000 EUR+1.000 EUR
* Big Tour Final  25.000 EUR (LR)+5.000 EUR

VASÁRNAP

* Small Tour Final  5.000 EUR+1.000 EUR
* Middle Tour Final  25.000 EUR (LR)+5.000 EUR
* Grand Prix (egyedi ajánlat)  30.000 EUR (LR)+5.000 EUR

AJÁNLAT

* Versenyszám elnevezése
* Plakátokon megjelenés
* Logó a startlistán és eredménylistán
* Céglogó elhelyezése a lótakarón
* Megjelenés a versenyszámmal kapcsolatos minden nyomtatott anyagon
* Céglogó feltüntetése a serlegeken
* Online közösségi hálókon való megjelenés (facebook, iwiw, twitter)
* Honlapon való megjelenés (banner, link)
* Molinó kihelyezés (4-10 db-ig a támogatás mértékétől függően)
* VIP jegy (2-10 db-ig a támogatás mértékétől függően)
* Reklámfilm vetítése a nagykivetítőn a pályaépítési szünetekben
* Szponzor logójával dekorált akadály használata (tervezés és gyártás külön 
ajánlat alapján)
* Kiállítói stand felállítása a verseny területén
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CORPORATE BOX  nettó 4.000 EUR / 8 fő

Jelenjen meg cégével az év legnívósabb lovas rendezvényén! Ezen az igazán különleges helyszínen ki-
vételes lehetőség nyílik arra, hogy cégét reprezentálja – 4 napon keresztül. Ha szeretné alkalmazotta-
it megjutalmazni, szeretné felkelteni a partnerei érdeklődését, hívja meg őket a Nemzeti Lovardában 
megrendezésre kerülő CSIO*** versenyre!

Amit biztosítani tudunk:
 
* 2 x 4 fős asztalok
* Saját pincér a rendezvény teljes időtartama alatt
* Catering szolgáltatás
* Korlátlan italfogyasztás
* Különleges környezet
* Feledhetetlen élmény
* Lovaglási lehetőség (igény szerint)
* 2 db molinó elhelyezési lehetőség a pályán
*  Egyedi ajánlatra a corporate box személyre szabott kialakítása  

(céglogóval, információs pulttal stb.)

VIP ASZTAL

VIP ASZTAL BÉRLÉS 2.500 EUR / 4 nap / 5 fő
VIP JEGY VÁSÁRLÁS 500 EUR / 4 nap / 1 fő

A VIP SZOLGÁLTATÁS TARTALMAZZA:

*  Exkluzív kilátást a versenypályára, a külön erre a célra elkülönített  
VIP-lelátón

* Korlátlan italfogyasztást egész nap
* Svédasztalos ebédet és vacsorát
* Snack ételek fogyasztását
* Folyamatos felszolgálást
* Folyamatos információt a versenyről (startlista, eredménylista)
* Fotózási lehetőséget a győztesekkel
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