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A lovak történelmünk kezdetétől egészen a második világháború végéig rendkívül fontos szerepet 

töltöttek be a mindennapokban, jelenlétük természetes volt. A második világháborút követő 

technikai fejlődés, a mezőgazdaság, a hadászat és a közlekedés gépesítése azonban átformálta a 

világot és háttérbe szorította a lovakat – de irántuk érzett szeretetünk továbbra is megmaradt. 

Ma a lovassport a lótenyésztés egyetlen objektív értékmérője, ami az elmúlt évtizedekben több 

európai országban, például Németországban, Franciaországban, Hollandiában virágzó gazdasági 

ágazattá fejlődött. A lovassportokban azonban csak az alapot adja a lótenyésztés és a genetika, a 

sikerben rendkívül fontos szerepet kap a lovak teljesítménye, tudása, kiképzésük minősége, a lovas 

feladata pedig az, hogy a ló engedelmességét és ügyességét a lehető legmagasabb szintre 

fejlessze.

A lovassportot az 1921-ben alapított Nemzetközi Lovassport Szövetség (Fédération Equestre 

Internationale, FEI) szervezi és irányítja, amelyhez a Magyar Lovassport Szövetség 1927-ben 

csatlakozott. A lovassportoknak hét szakága van: díjugratás, díjlovaglás, lovastusa, fogathajtás, 

távlovaglás, lovastorna, reining. A díjugratás, a díjlovaglás és a lovastusa az Olimpiai Játékok 

programjában is szerepel.

A LOVASSPORT
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A díjugrató versenyek a ló ugróképességét, munkakészségét, engedelmességét és a versenyző 

lovas tudását teszik próbára. A versenyzők a hibákért, mint például az akadály leverése, a ló 

ellenszegülése, vagy az időtúllépés hibapontokat kapnak. Az a versenyző nyer, aki hibapont nélkül, 

a legrövidebb idő alatt teljesíti a feladatokat. 

A cél az, hogy a legjobban képzett, a leg�gyelmesebb és a legkészségesebb ló és lovasa nyerje meg 

a versenyt. A teljesítmény tehát a lovas és a ló tökéletes összhangján múlik.

A legrangosabb díjugrató verseny az Olimpia keretei között zajlik. A díjugrató versenyek 

legmagasabb pályái 160 centiméter magas akadályokat tartalmaznak. 

A magasabb, három, négy vagy öt csillag kategóriájú díjugrató versenyeken igen tekintélyes 

pénzdíjakért indulnak a lovasok, a többnapos versenyeken néhány versenyszám pénzdíja akár a 

százezer eurót is bőven meghaladhatja. A versenyeken a tenyésztők és tulajdonosok a legjobb 

lovasokkal a nyeregben méretik meg lovaikat, és egy-egy pálya sikeres teljesítése után gyakran 

előfordul, hogy nagy értékű lovak cserélnek azonnal gazdát.

A DÍJUGRATÁS
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Másfél évszázada azzal a céllal hozták létre a Nemzeti Lovardát, hogy lóvásárok, bemutatók, 

versenyek szervezésével segítsék a minőségi lótenyésztést. A cél mit sem változott 150 év alatt, a 

létesítmény azonban 2016. után teljes felújításon esett át, így világszínvonalú infrastruktúrával várja 

a lovakat, lovasokat és a nézőközönséget egyaránt. 

A FEI a budapesti Nemzeti Lovarda versenyhelyszínnek ítélte az idei évben a Közép-Európa és 

Közép- Ázsia országait tömörítő olimpiai C csoport – ahová hazánk csapata is tartozik – számára 

kiírt, a 2020-ban Tokióban megrendezésre kerülő nyári Olimpiai Játékokra kvali�káló verseny 

megrendezését. A speciális csapatverseny mellett a négynapos megmérettetés során tizenhárom 

versenyszámban mérik össze tudásukat a díjugrató lovasok. 

A FEI szigorú pénzdíj követelményeket támaszt a magasabb kategóriájú versenyek rendezői felé. A 

Világkupa kvali�kációs versenyszám és a Nagydíj kiemelt díjazású, világranglista pontot adó 

versenyszámok. 

A Nemzeti Lovardában megrendezett lovassport események az elmúlt években töretlenül fejlődtek 

és egyre vonzóbbá váltak a lovassportokat kedvelő nézők számára. Bár a versenyek elsősorban a 

szakmai közönséget vonzzák, a jól megrendezett, érdekes programokkal színesített események 

évről évre egyre több család érdeklődését keltik fel

A NEMZETI LOVARDA
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2018: CSIO5*-W
NEMZETKÖZI DÍJUGRATÓ VERSENY
Díjugrató sport a legmagasabb nemzetközi szinten, élőben, Magyarországon: hatalmas 

közönségsiker volt a Nemzeti Lovardában 2018-ban megrendezett Longines FEI Nations Cup™ 

Jumping of Hungary CSIO5* Budapest. A rendezvény legfontosabb sarokszámai: 

• 4 nap

• 14 versenyszám

• 3000 néző a helyszínen

• 433.400 EUR összdíjazás

• 900.000 elért felhasználó a Facebookon

A Longines FEI Nations Cup™ Jumping of Hungary CSIO5* Budapest legjobban várt versenyszáma, 

a 200.000 euró összdíjazású Nemzetek Díja teltház előtt zajlott. A verseny alkalmából a Nemzetközi 

Lovas Szövetség (FEI) elnöke, Ingmar De Vos is ellátogatott Magyarországra. Maximálisan elégedett 

volt a verseny színvonalával, véleménye szerint a Nemzeti Lovarda világszínvonalú versenyek 

megrendezésére is kiválóan alkalmas.

2019: CSI***-W ÉS  OLIMPIAI KVALIFIKÁCIÓS 
DÍJUGRATÓ VERSENY

Az idei verseny tétje nem csak a kiemelt pénzdíjakban mérhető: Budapesten dől el, hogy

a résztvevő nemzetek közül mely ország díjugrató csapata vehet részt a 2020. július 24. és 

augusztus 9. között Tokióban megrendezésre kerülő Nyári Olimpiai Játékokon.

BEUGRÓ A TOKIÓI OLIMPIÁRA
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KOMMUNIKÁCIÓ, TÁMOGATÁS

A szervezők nem titkolt vágya, hogy a korábbi évek versenyrendezői sikerei megismétlődjenek, és 

kiváló magyar eredmények szülessenek a legrangosabb hazai díjugrató eseményen. A verseny 

sikeres megvalósításán elkötelezett, tapasztalt csapat dolgozik. A sport szabályainak betartatása 

mellett a legfontosabb feladatunk, hogy a lehető legszínvonalasabban, és leglátványosabban 

mutassuk be a díjugratás szépségeit minél nagyobb közönségnek.

2018-ban az M4 sportcsatorna a Nagydíjat élőben közvetítette, a Nemzetek Díja versenyszámot 

felvételről követhették a televíziónézők. Az M4 2019. évi műsorprogramjába is felvette a budapesti 

olimpiai kvali�kációs verseny kiemelt versenyszámainak élő és felvételről való közvetítését.

Az MTVA sportcsatorna közvetítései és az ajánlatban szereplő egyéb felületek kiváló megjelenési 

lehetőséget nyújtanak a szponzorok számára, ami egy hosszú távú kapcsolat alapja is lehet. A 

rendezvény lehetőséget teremt a támogatók részére, hogy a lovassport szereplőivel közelebbről is 

megismerkedjenek és betekintést nyerjenek ebbe a kívülről misztikusnak és zártnak tűnő világba.

A rendezvényt propagáló rendszeres megjelenésekben a támogatók azzal arányos felületeket 

kapnak, amilyen módon és mértékben támogatják a 2019. évi olimpiai kvali�kációs díjugrató 

versenyt. 
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A csütörtöki vagy vasárnapi 145 centiméteres, világranglista pontot adó versenyszám névadó szponzora

12 db molinó elhelyezése a pályán / 4 db molinó elhelyezése a bejáratoknál

Minden nyomtatott dokumentumban a logó és a név feltüntetése (prospektus, szórólap,

startlista, eredménylista, plakát, mappa)

Céglogó elhelyezése az összes felületen és kupákon

Céglogó a karszalagokon, a pályakarbantartó eszközökön, a pályaszolgálatosok ruházatán

Online közösségi felületeken való megjelenés (Facebook, YouTube, Instagram)

Honlapon való megjelenés (banner, link, a website skin felületén)

VIP meghívó 6 fő részére

Szponzorfalon való megjelenés

A versenyhez köthető összes felületen való megjelenés: szponzor akadály felállítása minden 

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

Megjelenés minden médiafelületen, ahol a rendezvény helyet kap

Szóróanyagok felhasználása (prospektus, toll, papírtáska, kulcstartó)

Folyamatos megjelenés a nagy kivetítőn a szünetekben

Video- és fotóanyag korlátlan biztosítása és felhasználási joga

Közös fotó a győztesekkel

GYÉMÁNT FOKOZATÚ TÁMOGATÓ (NETTÓ 40.000 EUR)
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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, YouTube, Instagram)

Honlapon való megjelenés (banner, link)

VIP meghívó 4 fő részére

Szponzorfalon való megjelenés

Szponzor akadály felállítása (tervezés és kivitelezés külön ajánlatban)

Lótakarón céglogó elhelyezése 1 kiválasztott versenyszámban

Folyamatos megjelenés a nagykivetítőn a pályaépítési szünetekben

Közös fotó a győztesekkel

ARANY FOKOZATÚ TÁMOGATÓ (NETTÓ 25.000  EUR)
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6 db molinó elhelyezése a pályán

Minden nyomtatott dokumentumban a logó és a név feltüntetése (prospektus, 

szórólap, startlista, eredménylista, plakát, mappa)

Ünnepélyes díjátadás

Céglogó elhelyezése 1 kiválasztott versenyszám kupáin

Online közösségi hálókon való megjelenés (Facebook, YouTube, Instagram)

Honlapon való megjelenés (banner, link)

VIP meghívó 4 fő részére

Szponzorfalon való megjelenés

Szponzor akadály felállítása (tervezés és kivitelezés külön ajánlatban)

Lótakarón céglogó elhelyezése 1 kiválasztott versenyszámban

Folyamatos megjelenés a nagykivetítőn a pályaépítési szünetekben

Közös fotó a győztesekkel

EZÜST FOKOZATÚ TÁMOGATÓ (NETTÓ 15.000 EUR)
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4 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, YouTube, Instagram)

Honlapon való megjelenés (banner, link)

VIP meghívó 2 fő részére

Szponzorfalon való megjelenés

Szponzor akadály felállítása (tervezés és kivitelezés külön ajánlatban)

Folyamatos megjelenés a nagykivetítőn a pályaépítési szünetekben

BRONZ FOKOZATÚ TÁMOGATÓ (NETTÓ 10.000 EUR)
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VERSENYSZÁMOK TÁMOGATÁSA 

Versenyszám elnevezése

Logó a start- és eredménylistán

Megjelenés a versenyszámmal kapcsolatos minden nyomtatott anyagon

Céglogó feltüntetése a serlegeken

Online közösségi felületeken való megjelenés (Facebook, YouTube, Instagram)

Honlapon való megjelenés (banner, link)

2-8 db molinó kihelyezése

VIP jegy 2 fő számára 

Reklám�lm vetítése a nagy kivetítőn a versenyszám pályaépítési szünetében

Szponzor akadály használata (tervezés és gyártás külön ajánlat alapján)

Kiállítói stand felállítása a verseny területén

AZ AJÁNLAT TARTALMA VERSENYSZÁMTÓL FÜGGŐEN EGYEDI MEGEGYEZÉS SZERINT
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VERSENYSZÁMOK TÁMOGATÁSA 

9:00 130 cm 1.500 EUR

12:00 140 cm 3.000 EUR

15:00 145 cm 25.000 EUR Longines ranglista pontot adó versenyszám 

18:00 Fiatal ló 2.000 EUR

9:00 Fiatal ló 2.000 EUR

11:30 130 cm 2.000 EUR

15:00 160 cm 20.500 EUR Olimpiai kvali�káció, csapatverseny - 

A győztes indulási jogot nyer a 2020-ban Tokióban megrendezésre kerülő olimpiára.

9:00 Fiatal ló 3.000 EUR

11:45 130 cm 2.000 EUR

14:00 150 cm 25.000 EUR Longines ranglista pontot adó versenyszám

17:30 135/140 cm 3.500 EUR

8:30 130 cm 2.500 EUR

11:30 140 cm 5.500 EUR

15:00 140-160 cm 35.000 EUR Nagydíj - 

Longines ranglista pontot adó versenyszám, Világkupa minősítő versenyszám

2019.06.27., CSÜTÖRTÖK

2019.06.28., PÉNTEK

2019.06.29., SZOMBAT

2019.06.30, VASÁRNAP 
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Exkluzív kilátást a versenypályára az elkülönített VIP lelátón

Korlátlan italfogyasztást 

Svédasztalos ebédet és vacsorát

Snack ételek fogyasztását

Folyamatos felszolgálást

Folyamatos információt a versenyről (startlista, eredménylista)

Fotózási lehetőséget a győztesekkel

VIP ASZTAL

VIP ASZTAL BÉRLÉS 4.000 EUR / 4 NAP / 4 FŐ

VIP JEGY VÁSÁRLÁS 1.000 EUR / 4 NAP / 1 FŐ

A VIP szolgáltatás tartalmazza:
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1 db 4 fős asztal

Saját pincér a rendezvény teljes időtartama alatt

Catering szolgáltatás

Korlátlan italfogyasztás

Exkluzív környezet

Feledhetetlen élmény

8 db molinó elhelyezési lehetőség a pályán

CORPORATE BOX (NETTÓ 6.000 EUR / 4 FŐ)

AZ AJÁNLAT TARTALMA

Jelenjen meg cégével az év legnívósabb lovassport rendezvényén! Ezen az igazán különleges helyszínen 

kivételes lehetősége nyílik arra, hogy cégét reprezentálja 4 napon keresztül. Ha szeretné munkatársait 

megjutalmazni, szeretné felkelteni a partnerei érdeklődését, hívja meg őket a Nemzeti Lovardában 

megrendezésre kerülő CSI***-W versenyre!

A corporate box személyre szabott kialakítása (céglogóval, információs pulttal stb.) külön árajánlat 

alapján lehetséges.
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MEGJELENÉSI LEHETŐSÉG KIÁLLÍTÓK RÉSZÉRE
A CSI***-W és Olimpiai Kvali�kációs Verseny ideje alatt a Nemzeti Lovardában maximum 8 kiállító részére 

áll rendelkezésre megjelenési lehetőség 5×5 méteres alapterületű kiállítói standokon.

Kiállítói sátor külön ajánlat alapján rendelhető.
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KIÁLLÍTÁSI DÍJ:      800 EUR / 4 NAP, AMELY TARTALMAZZA AZ ÁRAMELLÁTÁS DÍJÁT

Csúcs magasság: 

Oldal magasság: 

Szélesség: 

Hosszúság: 

Alapterület: 

Vázszerkezet: 

Ponyva:

4,85 m

2,25 m

5 m

5 m

25 nm

alumínium

fehér, PVC bevonatú poliészter szövet, 

vízhatlan



 

NEMZETI LOVARDA
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1087 BUDAPEST, KEREPESI ÚT 7.
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TEL: 06-1/499-9958

NAGY.ANDREA@CSIOBUDAPEST.HU

WWW.CSIOBUDAPEST.HU


