
 

1 

 

NÉHÁNY GONDOLAT A SZABÁLYMÓDOSÍTÁSOKRÓL… 

 
Az elmúlt évek során megrendezett bajnokságok, versenyek alkalmával számos edzői, 

versenyzői, rendezői megkeresést kaptunk a díjlovas élet szervezésével, 

versenytapasztalatokkal kapcsolatban. Az visszajelzések alapján arra jutottunk, hogy a 

díjlovas szakág további sikeres fejlődése érdekében 2020-ra már égetővé vált számos 

kérdés újragondolása, többek között a sportág szakmaiságát meghatározó Díjlovagló 

Szabályzat megújítása.  

 

Számos beszélgetésen, egyeztetésen túl elsődlegesen három témakört határoztunk meg: 

(A) a díjlovas licencrendszert; 

(B) a CDN-versenyek rendezési feltételeit; 

(C) illetve a két kiemelt bajnokságunk a Magyar Bajnokság és a Championátus 

versenyfeltételeit és rendszerét.  

 

2021 januárjában közzétettük javaslatainak a díjlovas közösség részére és nagy örömünkre 

szolgált, hogy számos díjlovas versenyző, sportszakember megtisztelt minket véleményével 

és módosítási javaslataival. 

 

Az első kiemelt témakör (A) a díjlovas licencrendszer az eredeti javaslat alapján 7 

licenckategóriát tartalmazott. A kapott visszajelzések alapján ugyanakkor egyértelművé vált, 

hogy a rendszer ebben a formában talán túlságosan tagolt, az egyes kategóriák közötti váltás 

feltételei nehezen teljesíthetőek. Látva ezeket a nehézségeket és a konkrét példákat, egy 4 

kategóriát magába foglaló rendszerre módosítottuk a kezdeti javaslatot. Véleményünk szerint 

a korábbi rendszernél jobban tagozódó, átlátható licencrendszer egyrészt motiválja a 

lovasokat, másrészt a fejlődés egy fokozatos, ezzel megalapozottabb rendszerben valósulhat 

meg. A versenyzők számára több fokozatot és egyben elérhető célt definiál, hiszen a korábbi 

rendszeren a rajtengedély vizsga megszerzését követően az I-es licenc kiváltása volt a 

következő nagyobb megmérettetés. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy az új rendszer 

bevezetésével a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok védelmének elvét követve, a lovasok 

korábban megszerzett szintbesorolásai megmaradnak! Tehát például az a versenyző, aki 

korábban I-es licenccel rendelkezett és S1 szinten versenyzett, az új licencrendszer 

bevezetésével 2-es licenc besorolást szerez, így S1 versenyszámokban való indulási 

jogosultsága megmarad. Az új licencrendszer bevezetése emellett anyagilag sem jelent 

többlet terhet versenyzőinknek, a versenyzők által fizetendő díjak nem változnak 2021-ben. 

 

A díjlovas sportág fejlődésének egyik alappillére a CDN-B, illetve CDN-A versenyek számának 

bővítése, így a második kiemelt témakör (B) a CDN-versenyek rendezési feltételeinek 

átgondolása volt. A versenyek tervezésekor számos járulékos költséggel kell számolnia a 

rendezőknek, függetlenül a versenyen indulók számától. Többek között a közzétételi díj, a 

versenyen közreműködő bírók napi díja, versenyirodai költségek, illetve a versenyek 

biztosításához kapcsolódó egyéb díjak (pályaszolgálat, mentő költsége, stb.) a befolyt 

nevezési- és startdíjak, illetve a kiadott boxok után felszámított díjak csak részben biztosítják.  

 

A Pest-megyén kívüli versenyek megrendezése alacsony indulói létszám mellett nem 

rentábilis, az adott régió elszánt rendezőinek erőfeszítését mutatja, holott éppen ezeken a 

régiós bázisokon is ott a lehetőség az utánpótlás nevelésére, a sportág megismertetésére és 

népszerűségének bővítésére.  
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A kidolgozott javaslat alapján a CDN-A és CDN-B versenyek esetében: 

(1) egyrészt a CDN-A versenyek kiemelt státuszát szeretnénk erősíteni, a fő 

célkitűzés, hogy a lovasok és lovak számára biztosított legyen a minőség és 

színvonal mind a helyszín infrastruktúrája, mind a versenyszámok bírálata 

szempontjából.  

(2) A CDN-B versenyek, mint egyfajta gyakorló versenyekre tekintünk, melyek célja 

lovas és ló számára a versenyhelyzetben történő gyakorlás biztosításának lehetősége, 

illetve az A-s versenyekre való felkészítés. A CDN-B versenyek megrendezésére 

vonatkozóan könnyítéseket fogalmaztunk meg a versenyszámok bírálatára, és a 

kikötőszár használatára vonatkozóan. E kategóriában engedélyezett a használata, 

0.3 pontlevonás terhe mellett. 2021-től a B-s versenyeken az összes versenyszám 

bírálható két bíróval, ami jelentős költségcsökkentést jelent majd a kis versenyek 

rendezőinek. Ez csak lehetőség, a rendező maga dönthet ebben a kérdéskörben. 

 

A tavalyi nemzetközi díjlovas sportsikerek is alátámasztják, hogy a magyar díjlovaglás kezd 

felzárkózni a nemzetközi élmezőnyhöz, így a hazai versenyélet két kiemelt eseménye 

tekintetében is szükségessé vált a korábbi versenyrendszerek átgondolása, illetve 

módosítása. Harmadik kiemelt témának (C) a Magyar Bajnokság a Championátus 

versenyfeltételeit és rendszerét jelöltük meg.   

 

Az Országos Bajnokság a versenyszezon legkiemelkedőbb versenye, melynek elsőrendű 

kvalitását egy átlátható szabályrendszer hivatott erősíteni. A szabálymódosítások fontosabb 

elemei a következőek: 

 

(1) A versenyre való minősülés szintje 62%-ra emelkedik a korábbi 55%-ról; 

(2) A korosztályos és felnőtt OB-n a pálca-használat mellőzésének kötelezettsége; 

(3) A korosztályos bajnokságon a FEI életkor szabályok bevezetése, beleértve a 

Gyerek kategóriát is. Póni kategóriában bevezetésre kerülnek a kűr programok. 

(4) A nemzetközi trendeknek megfelelően “kis érmek bevezetése”. A rész 

eredmények méltatásával szeretnénk tovább motiválni a gyerekeket. 

(5) A csapatverseny tekintetében is változásokat hozott az új szabályzat. Az európai 

bajnokságokhoz hasonlóan a korosztályos lovasok a saját kategóriájuknak 

megfelelő csapatprogramot lovagolják a csapatversenyben. 

(6) A Magyar bajnoki és az U25 kategóriákban az FEI Intermediaire II. program 

lovaglása nem kötelező, a lovas dönthet a választásáról. 

 

A Fiatal Lovak Bajnokságát tekintve abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy sok 

kiemelkedő adottságokkal rendelkező, nemzetközi szinten is eredményes ló versenyez 

hazánkban, így a fiatal lovak bajnokságának esetében az alábbi főbb szabálymódosítások 

történtek: 

 

(1) A versenyre való minősülés szintjét megemeltük 5,8 ponttól 6,5 pontra; 

(2) A pálca használatának lehetősége továbbra is; 

(3) A lovak életkorának megfelelő FEI programokat bevezetése a bajnokságon; 

(4) Új kategóriaként a 3 éves ló kategória bevezetése, amely egyfajta játékos 

megmérettetés, betekintést engedve a versenyek világába, illetve lehetőséget 

biztosítva a versenyhelyzetek gyakorlására. 

 

Az Országos Bajnokság mellett kiemelt versenyünk a Championátus, amely egyrészt 

versenyrutint, másrészt sikerélményt nyújtó megmérettetési lehetőség tud biztosítani azon 
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lovasoknak, akik a Magyar Bajnokság rendszerében még nem tudnak eredményesen 

versenyezni. Ehhez az egyéni kategóriákba való minősülést továbbra is a CDN-B, illetve CDN-

A versenyek biztosítanák. 

 

Emellett a Championátus egy a régiós versenyeket ernyőszerűen összefogó versenyrendszer 

központi eleme is hivatott lenni. Hiszünk benne, hogy a régiós versenyélet és 

utánpótlásnevelés elengedhetetlen a díjlovas sportág népszerűsítéséhez, ennek pedig a 

régiós versenyek jelentik az alapján. A régiós fordulók lezárásaként bevezetésre kerülő 

országos szinten is egységes rendszer régiós döntők kerülnének megrendezése, a 

Szakbizottság anyagi támogatása mellett. Újdonság, hogy a régiós döntőn résztvevő 

versenyzőkből kerülnének ki a Championátus megrendezésre kerülő Csapatverseny 

résztvevői. A csapatokat továbbra is a régiófelelősök állítják össze. 

 

A fentieken túlmenően számos terület felmerült, ahol szükséges lenne a mostani 

gyakorlat újragondolása, a feltételek módosítás. Egyik ilyen terület lehet a jelenlegi 

minősítő pontrendszerünk is. Fontosnak tarjuk hangsúlyozni, hogy jelen 

szabálymódosítások számos témát érintenek, de ezen kívül is vannak a díjlovas életnek 

olyan aspektusai, amelyre nagyobb hangsúlyt kellene helyezni, a sportág 

népszerűsítése, támogatottságának erősítése és az utánpótlásbázis-növelése 

érdekében. Ehhez szeretnénk kérni és várjuk a konkrét javaslataitokat és 

véleményeteket a továbbiakban is! 

 

 

Sportbaráti üdvözlettel, 

Díjlovagló Szakbizottság 

 

Budapest, 2021. január 26. 


