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8/2018. határozat (2018.03.09.): CDN-A* versenyek pénzdíja és rendezői támogatása a 2018-as évben 

 

A, CDN-A* versenyek rendezői támogatása 

Amennyiben a CDN-A* versenyre külföldi bíró meghívásra kerül, abban az esetben a Szakbizottság 

hozzájárul egy külföldi bíró meghívásának költségeihez. Az igénybe vehető támogatás összege maximum 

bruttó 100 ezer forint, mely számla ellenében fizethető ki a rendező felé. 

A CDN-A* verseny megrendezésétől a rendező a nevezés zárását követő 1 napon belül elállhat, ha a 

nevezés zárásakor a nevezések alapján nem biztosított a 30 start/versenynap. A befizetett közzétételi díj 

összege vissza nem téríthető, de beszámítható egy következő verseny közzétételi díjába. Egyéb indokkal 

való lemondás esetén 40 ezer forint büntetést kell befizetnie a rendezőnek az MLSZ pénztárába a 

lemondást követő héten belül. Ebben az esetben a külföldi bíró meghívásának támogatására a fenti, 100 

ezer forintos összeg, nem vehető fel. 

 

B, CDN-A* versenyek pénzdíja 

A Díjlovagló Szakbizottság CDN-A* versenyek esetében versenynaponként bruttó 100 ezer forintos 

pénzdíjat ajánl fel, melynek felosztásának elve a következő: 

 

 „MA” kategória „S1” kategória „S2” kategória 

A pénzdíj kifizetéséhez szükséges teljesítmény 
minimum az adott kategóriában: 

62% 61% 60% 

Összesen:  26.000 34.000 40.000 

ebből:    

I. helyezett 14.000 17.000 19.000 

II. helyezett 8.000 11.000 13.000 

III. helyezett 4.000 6.000 8.000 

 

Feltételei: 

 A versenyen kívül induló lovasok a pénzdíjra nem jogosultak. 

 A pénzdíj az indulók létszámától függetlenül kiadható, amennyiben az első három helyezett lovas 

teljesítménye megfelel a táblázatban rögzítetteknek. 

 Amennyiben azonos kategórián belül versenynaponként több versenyszám kerül kiírásra, abban az 

esetben a magasabb nehézségű versenyszám a pénzdíjas. 

 Amennyiben csak kevesebb, mint három olyan helyezett lovas van az adott versenyszámban, aki 

elérte a jogosultsági szintet, a megmaradt pénzdíjat nem kell visszautalni, hanem az adott 

kategóriában kiírt teljes napi pénzdíjat a jogosultak közt egyenlő arányban kell kiosztani. 

Amennyiben csak az első helyezett érte el a meghatározott %-ot, akkor az adott kategóriára, adott 

napra kiírt teljes összegre jogosult. 

 A pénzt vissza kell utalni a Szakbizottságnak, amennyiben a versenyszámban egyik lovas sem érte 

el a meghatározott %-ot, vagy ha a versenyszámnak nem volt indulója. 

 A versenykiírásban meg kell jelölni, ha a versenyszámban pénzdíj formájában különdíj kerül 

kiosztásra. 

 

 

  

  


