Royal Ascot: a királynő lóversenye
Royal Ascot – The Queen’s Horse Racing
A brit arisztokrácia és társadalmi elit
kedvelt programja a Royal Ascot. Az
ötnapos lóverseny azonban legalább
olyan híres a megjelenő hölgyek egyedi
és csodálatos kalapjairól is, mint izgalmas futamairól. Ez a sportesemény az
egyik legdivatosabb és legszínvonalasabb lóverseny Európában. Olyan társadalmi esemény ez, ahol a hagyományok, a stílus és az elegancia kerülnek
a középpontba. II. Erzsébet királynő
minden évben részt vesz a Royal
Ascoton így is növelve annak rangját.
A versenyek hagyományosan júniusban
kerülnek megrendezésre és az öt nap
mindegyikén hat futamot rendeznek.
A Gold Cupot először 1807-ben
rendezték meg Ascotban, ebből alakult
ki később maga a Royal Ascot. Ekkor
vezették be a híres öltözködési előírásokat. Nagy-Britannia lóversenykedvelő, úri közönsége számára Beau
Brummel, a régensherceg egyik barátja határozta meg a dress-code-ot.
Szigorú szabályok vonatkoznak a
megjelent hölgyek és urak viseletére.
A királyi páholyba kizárólag fekete,
vagy szürke zsakettben és cilinderben

léphetnek be a meghívott férfiak, míg
a hölgyek szolid hosszúságú kosztümöt
vagy koktélruhát viselnek, díszes kalappal. Mint magát az eseményt, úgy
a résztvevők öltözködését is az elegancia jellemzi: a látogatók öltönyben és
kosztümben jelennek meg, mert a lóversenypálya területén tilos fedetlen
vállal, vagy rövidnadrágban tartózkodni. A külföldi vendégeknek illik az
országukat jelképező hivatalos öltözékben mutatkozniuk, a katonaként
szolgáló személyek egyenruhát viselnek.
Az idei verseny érdekessége, hogy
világhírű és fiatal kalaptervezők modelljeiből egy nagyon izgalmas 8 darabból álló exkluzív kalapkollekció
jelent meg a Royal Ascot és a Fenwick
áruház – amely második éve a Royal
Ascot hivatalos kalapos szponzora –
együttműködésében: a Royal Ascot
Millinery Collective. A verseny hetében nem kevesebb, mint 300 ezer látogató érkezik az eseményre, amely
napjainkban Európa egyik legnépszerűbb lóversenye.
Bencze Bianka

A favourite programme with the
British aristocrats and society is Royal
Ascot. The five-day horse racing is as
famous for the ladies’ unique and wonderful hats as for the exciting races. This
sport event is one of the most fashionable and highest quality races in Europe,
a social event where style and elegance
are in focus. Queen Elisabeth II attends
Royal Ascot every year, which lends its
prestige. This event is traditionally held
in June, and each day has six flat races.
Gold Cup was first organised in
Ascot in 1807. Later it became Royal
Ascot. That was the time when the famous dress code was introduced for the
horse-race lover aristocrats of Great
Britain by Beau Brummel, friend of the
Prince Regent.
There are very strict clothing rules
for the ladies and gentlemen.
Gentlemen can only enter the Royal Enclosure wearing black or grey
morning coat, with tie and black or grey

top hat, whereas ladies have to wear
costume or cocktail dress of modest
length defined as falling just above the
knee or longer, with beautiful hat,
which has a base of 10cm, at least. The
event and the clothes are both about
elegance: visitors wear suits, and costumes, because it is not allowed to stand
at the racetrack with bare shoulders or
in shorts. Foreign guests should wear
official clothes representing their countries, whereas soldiers wear uniforms.
This year a very exciting eight-piece
exclusive hat collection was produced
by world famous milliners and young
designers - in collaboration between
Royal Ascot and Fenwick, which is the
Royal Ascot’s Official Millinery Sponsor for the second season - The Royal
Ascot Millinery Collective.
During the week of the Royal Ascot
some 300,000 visitors arrive at the racing, which is still one of the most famous horse races in Europe.
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