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A 2020-AS VERSENYÉV A SZÁMOK TÜKRÉBEN I.
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A 2020-AS VERSENYÉV A SZÁMOK TÜKRÉBEN II.



2020. ÉVI DÍJLOVAS RAJTENGEDÉLY VIZSGÁK

*REV: Rajtengedély vizsga

 Bács-Kiskun megye: 1 fő

 Békés megye: 5 fő

 Csongrád-Csanád megye: 1 fő

 Győr-Moson-Sopron megye: 11 fő

 Hajdú-Bihar megye: 6 fő

 Heves megye: 2 fő

 Pest megye: 40 fő

 Somogy megye: 2 fő

 Zala megye: 2 fő

A 2020-as évben összesen 70 lovas tett Díjlovas REV vizsgát, összesen 17 helyszínen.



FACEBOOK ÉS 
WWW.DIJLOVASOK.HU

Szakági honlap

2020:
• Oldalmegtekintések száma: 249

753
• Látogatók száma: 28 373

Indulás óta:
• Oldalmegtekintések száma: 1 169

043
• Látogatószám: 113 881
• Cikkek száma: 887

Közel 120 országból
látogatták meg a jelenleg
hivatalos szakági honlapot
indulása, 2016 eleje óta.

Díjlovagló 
Szakbizottság 
Facebook oldal

2020
• 314 új kedvelő
• 329 új követő

Indulás óta:
• 2 743 kedvelő
• 2 805 követő



A SZAKÁG 2020. ÉVI PÉNZÜGYI 
TERVÉNEK (KÖLTSÉGVETÉS) 

VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ 



2020. ÉVI SZAKÁGI GAZDÁLKODÁS ÁTTEKINTÉSE

NYITÓ EGYENLEG
(tény)

Bevételek összege

ZÁRÓ EGYENLEG
(megközelítő)

Kiadások összege

8 683 00

0

11 400 0

00

10 119 0

00

7 403 00

0



BEVÉTELEK ALAKULÁSA 2020-BAN

BEVÉTELEK

Sportlóbejelentés

Licencbevétel

Szakemberképzés
(versenyiroda, bíró)

Sportszakemberek
licencdíja

Támogatás

0

400 000

989 000

2 903 000

3 111 000

7 403 000



KIADÁSOK ALAKULÁSA 2020-BAN

10 119 00

0

5 000

83 000

240 000

563 000

625 000

800 000

1 143 000

1 307 000

2 012 000

3 341 000

Bíróképzés költségei

KIADÁSOK

Egyéb járulékos költségek (domain hosszabbitás nevezesdijlovas.hu)

Válogatott edzőtábor költségei

OB, U25, Championatus költségek

Johan Rockx edzőtábor

Versenyrendezési hozzájárulás

2019. évi közgyűlés nyomtatás,  díjak, oklevelek, utalványok

Szövetségi kapitány 
költségei

Szakági adminisztrátor

2019. évi közgyűlés repi költség és közvetítés



2020-AS OLIMPIAI TÁMOGATÁS

Megnevezés Összeg

Európa Bajnokság - versenyrendezési támogatás 9 999 999 Ft

Olimpiai felkészülést segítő versenyeken való részvétel 
támogatása (EB, 

CDI - 17/2020. (2020.06.11.) határozat)

6 122 794 Ft

Olimpiai felkészülést segítő hazai versenytámogatás 4 794 677 Ft

Olimpiai felkészülést segítő edzőtáborrendezés költség 2 356 270 Ft

Formaruházat, nemzetközi válogatott egységes 
felszerelése Európa

Bajnokságon
1 060 225 Ft

PR, kommunikáció, Szövetségi Kapitány szállás CDI
verseny

467 600 Ft

ÖSSZESEN: 24 801 565 Ft



A SZAKÁG 2021. ÉVI PÉNZÜGYI TERVE



2021-ES ÉV VÁRHATÓ SZAKÁGI GAZDÁLKODÁSÁNAK 
ÁTTEKINTÉSE

NYITÓ EGYENLEG 2020
(megközelítőleg)

Tervezett bevételek

TERVEZETT ZÁRÓ 
EGYENLEG 2021

Tervezett kiadások

8 833 00

0

8 683 00

0

7 250 00

0

7 400 00

0



2021-ES ÉV VÁRHATÓ BEVÉTELEINEK ALAKULÁS

TERVEZETT
BEVÉTELEK

Sportlóbejelentés

Licencbevétel

Szakemberképzés
(versenyiroda, bíró)

Sportszakemberek
licencdíja

300 000

1 000 000

2 900 000

3 200 000

7 400 000



7 250 000

100 000

235 000

300 000

500 000

700 000

915 000

1 500 000

3 000 000

2021-ES ÉV VÁRHATÓ KIADÁSAINAK ALAKULÁSA

Bíróképzés költségei

TERVEZETT KIADÁSOK

OB, U25, Championatus támogatás

Versenyiroda-képzés

Versenyrendezési hozzájárulás

Szakági adminisztrátor

Versenynyeremény

Formaruházat, egyéb járulékos költségek

Szövetségi kapitány 
költségei



 

SZÖVETSÉGI KAPITÁNYI BESZÁMOLÓ A 2020-AS ÉVRŐL 

 

A 2020-as évben minden tekintetben rendhagyó a szakág és mindannyiunk számára. 

Az év elején még minden a megszokott módon történt. Kijelölésre kerültek a fő célkitűzések, 

és az ahhoz vezető utak. Aztán a járvány megjelenésével március elejétől május végéig 

teljesen szüneteltek a versenyek, és bizonytalan volt a további folytatás. Aztán Európában 

először nálunk indult újra az élet, hiszen május végén Máriakálnokon került megrendezésre 

az első nemzeti verseny, amit ugyanitt júniusban egy Világkupa forduló is követett, újraindítva 

Európa vérkeringését. A későbbiekben felvállaltuk a Korosztályos Európa Bajnokságok 

megrendezését, ahol lovasaink kimagasló sikereket értek el. Felnőtt lovasaink a következő évi 

Felnőtt EB-re szereztek minősüléseket. A végül elmaradt Fiatal Lovak Világ Bajnokságra 

minden kategóriában készült lovasunk. Fontos pontokat szereztünk a Világkupa fordulókon! 

Főbb hazai versenyek: 

2020-ban 13 országos minősítő A kategóriás versenyt tudtunk rendezni, ami ugyan kevesebb 

az előző évekhez képest, de a kialakult helyzetben több, mint elégséges. A versenyeken a 

résztvevői létszám még ebben a helyzetben sem maradt el a megszokotthoz képest. Ezen 

versenyekről tudtak lovasaink a nemzetközi versenyekre minősülni. A bizonytalan 

időszakokban a versenyek zártkapuk mögött zajlottak. 

A Magyar Bajnokság a korábbi időpontjából október elejére került. Helyszíne a Nemzeti 

Lovarda. A 3 napos versenyen 232 lovaglást láthattunk. Új bajnoki kategóriaként az U25 

bajnokságot is meg tudtuk rendezni, ahol a FEI irányvonalat követve 25 év alatti lovasaink 

Nagydíj szinten tudták összemérni tudásukat.  

Összességében 4 Fiatal ló bajnoki kategória, 6 Korosztályos és 1 csapat, 1 Nehéz osztályú és 

a Felnőtt Magyar bajnoki cím került kiosztásra. Az elmúlt évekhez hasonlóan, még mindig a 

junior korosztály a legnépesebb.  

A Fiatal ló korosztályban 26 ló vetélkedett a bajnoki címekért, ahol nagyszerű, sokszor 80% 

feletti lovaglásokat láthattunk a lovasoktól. Kimagaslóan a VB-re készülő lovak teljesítettek, 

ami azért is pozitív, hiszen jelenleg a Magyar Bajnokságon a Fiatal lovaknak egy kategóriával 

az FEI szint alatt kell versenyezniük, így azok a lovak, akik idén a saját nemzetközi 

kategóriájukban kivívták a VB indulási jogot, nem csak technikai tudásukkal, hanem 

mozgásadottságukkal, megjelenésükkel is bizonyították kvalitásukat. 

A Korosztályos egyéni bajnoki címekért 48 páros mérette meg magát. Az adott korosztályok 

bajnoki címeiért folytatott versengésben minden kategóriában kiegyenlített küzdelem folyt, a 

legizgalmasabbnak a Gyermek korosztály dobogós helyezéseinek megszerzése számított. 

A Nehézosztályú Bajnokság 8 lovassal, míg a Felnőtt Magyar Bajnokság 6 lovassal zajlott. Az 

idei évben a Magyar Bajnokság nagyon erős színvonalon zajlott. Dobogós lovasaink 

mindhárom napi teljesítménye 70% feletti, vagy akörüli eredményt hozott. Ez Nagydíj szinten 

óriási dolog!!! A színvonalat az is mutatja, hogy új Magyar Bajnokot köszönthetünk Schmidt 

Anita – Limitless személyében, aki 3 tizeddel előzte meg Losonczy Anikó – Dior S párost. 

Harmadik helyen Szokola Csaba – a magyar tenyésztésű Enyinggel végzett. Korábbi Magyar 

Bajnokaink a 4. és 5. helyen végeztek szintén erős lovaglásokkal. 

Szakágunk másik összevont bajnoksága a Championátus és U25 Bajnokság októberben 

Balatonvilágoson került megrendezésre. A Championátus 7 bajnoki kategóriájára 77 páros, 



 

míg az U25 Bajnokságra 47 páros érkezett a 3 nap alatt összesen 243 startot számláló 

versenyre. Mindkét bajnokság létjogosultsága nagyon fontos, de mindenképpen szükségesek 

további finomítások a versenyrendszerben a még kiegyenlítettebb feltételek megteremtésével. 

 

Hazai rendezésű nemzetközi versenyek: 

Az idei évben is 3 hazai rendezésű 3* nemzetközi versenyt tudtunk rendezni. Mindhárom 

verseny egyben Világkupa forduló is volt: Máriakálnok, Pilisjászfalu és Fót. A 3 versenyen 

összesen 321 páros indult. A máriakálnoki nemzetközi versenyre rengeteg EB, VB minősülést 

megszerezni kívánó lovas érkezett, többek között a teljes német póni válogatott. 

Összességében mindhárom versenyre neves lovasok érkeztek.  

 

Pilisjászfalu Korosztályos és Póni EB-k: 

Az év legrangosabb eseménysorozata az elmaradt angliai és lengyelországi Korosztályos és 

Póni Európa Bajnokság Magyarországon Pilisjászfalun az Unikornis lovardában Arie Yom-Tov 

közbenjárására került megrendezésre. Egy 5 hetet átölelő mega rendezvénysorozatban, ahol 

egy Világkupafordulót követően, először a Gyermek és Junior EB, majd a Fiatal lovas és U25 

EB, majd zárásként a Póni EB követett. Eredetileg Pilisjászfalu a Gyermek és az U25 EB-nek 

adott volna otthont, de a járvány miatt kialakult helyzetben a Nemzetközi Lovas Szövetséggel 

történt hosszas egyeztetés után elvállalta a többi korosztály és a póni lovasok EB 

megrendezését. Európa Korosztályos lovasai sokáig emlékezni fognak Magyarországra, 

hiszen rengeteg fiatal lovas álmát váltottuk valóra. Számunkra is maradandó emlékeket hozott 

lovasaink sikere miatt. 

A járványhelyzet miatt az év elején elfogadott szakmai tervemben előírt kötelező minősítő 

versenyek teljesíthetetlenné váltak. Ezért, amint biztossá vált, hogy az EB-k megrendezésre 

kerülnek, az EB leendő helyszínén válogató napot tartottam, ahol az EB kanditátusok egy 

nemzetközi bírói szaktekintély előtt programlovaglással, állatorvosi felvezetéssel és steward 

ellenőrzéssel teljesítettek egy napot, majd az ottani információk és a már megszerzett 

versenyeredményeik tükrében jelöltem ki az EB kereteket. 

Az Európabajnokságok résztvevői létszáma és színvonala semmivel sem marad el a korábbi 

évektől. 

 Az első héten a Gyermek és Junior korosztály lovasai mérték össze tudásukat. Mindkét 

korosztályban csapattal vettünk részt: 

Gyermek lovasaink 3 fős csapata: 

- Koszta Botond – Bicolor II. (edző: Dallos Zsófia) 

- Lőkös Lúcia – Bellamy (e: Cserpák Beatrix) 

- Solymosi Sára (e: Pachl Péter, Dr. Homoródi Nóra) 

A 44 fős mezőnyben lovasaink az első megmérettetéskor, az előkészítő feladatban a 

középmezőnyben végeztek mindannyian, a 20 országból érkező lovasok között.  

A csapatversenyben mindenki javítani tudott az előző eredményén, így csapatunk gyönyörű 

eredménnyel a 4. helyen végzett a 9. csapatból, csak 1 %-al lemaradva a dobogó harmadik 

fokáról!  A csapatverseny egyéni értékelése alapján jutottak lovasaink az utolsó napi egyéni 



 

döntőbe. Boti és Luca is a döntőbe került, ahol Boti profi és pontos lovaglással megszerezte a 

7. helyet az egyéni döntőben 76,685%-al, míg Luca 12. lett. Sára szintén szép lovaglásokkal 

a középmezőnyben végzett. 

A Junior volt idén is a legnépesebb korosztály. A 65 fős mezőnyben magyar csapatunk: 

- Ambach Fanni – Schufro Armani (edző: Prutkay Zoltán, Christian Almer) 

- Felvinczi Lilla – Bonjour Majlund (e: Szeicz Erika) 

- Hoffer Hanna – Sunny Girl (e: Ács Róbert, Rudolf Rostek) 

- Lázár Zsófia – Balerina Royal (e: Dallos Zsófia) 

A csapatversenyben lovasaink az eddigi legjobb junior csapat eredményt érték el, és a 15 

csapatból a 7. helyen végeztek! Az egyéni megmérettetésben végül Fanni és Lilla szerepelt a 

legjobban, akik az egyéni feladatban a 15. és 19. helyet szerezték meg, és ezzel a 

teljesítményükkel bejutottak az utolsó napi a zenés kűrbe. A legjobb 18 páros között Lilla élete 

első zenés kűrjével a szuper 13. helyet szerezte meg 71,545%-al, míg Fanni a 18. lett. Hanna 

és Zsófi is nagyon szépen helytállt a versenyen, sajnos a döntőbe kerüléshez ez most nem 

volt elég. 

A második héten a Fiatal Lovasok és az U25 lovasok következtek. 

Magyar lovasaink ebben a két korosztályban idén sem indultak csapattal. Az U25 

korosztályban 4 lovasra számítottunk a versenyt megelőzően, a verseny végleges 

nevezésekor csak 2 lovasunk maradt, akik közül, ha csak egy eljött volna csapatban 4. helyen 

szerepelt volna Magyarország. 

Fiatal lovasaink: 

- Makk Dorka Panka – Balco (edző: Florian Zimmermann) 

- Rapi Kitti Krisztina – Dancing Queen BC (e: Ács Róbert) 

U 25:  

- Pachl Benedek – Donna Friderika (edző: Thamar Zweistra, Pachl Péter) 

- Yom-Tov Jázmin – Zodinde (e: Sjef Jansen) 

A Fiatal lovasoknál mindkét lovasunk szépen helytállt, Kitti egyéniben elért eredménye 

kevéssel maradt el a kűrbe való kerüléstől. Dorka a középmezőnyben végzett biztos 

lovaglásokkal.    

Az U25 korosztályban először indult 2 lovasunk, és mindkét lovasunk parádés lovaglással 

került a döntőbe. Az egyéni feladatból Beni a saját tenyésztésű és képzésű Fridivel 14.-ként, 

Jázmin 15.-ként került a döntőbe, ahol Jázmin a fantasztikus 10., Beni meg a 13. helyet 

szerezte meg.  

A versenysorozatot a Póni Európa Bajnokság zárta. 

Az EB-re 17 ország 51 lovasa érkezett. Magyarországot Major Kíra Málna helyi versenyzőként 

képviselte sárga kancájával Davidával. Edzője Pachl Péter. Lovasunk a csapatversenyben és 

az egyéni értékelésében is a középmezőnyben végzett 67% feletti eredményekkel. Kíra 

nagyon korrekt és felkészült feladatokat mutatott be, kisebb hibákkal. A döntőbe nem került 

be, de a párosban még bőven van, amit reméljük jövőre meg tud mutatni.  



 

Nemzetközi versenyeken elért eredményeink: 

Lovasaink 9 nemzetközi versenyen vettek részt az évben. 

Korosztályos lovasaink 14 első helyet hoztak a nemzetközi versenyekről. A legtöbb győzelmet 

az U25 korosztályban érték el, ami nagyon nagy dolog, hiszen a felnőtt utánpótlás lovasaink 

sikere a későbbiekben felnőtt mezőny erősítésében fog szerepet játszani. A győzelmeket: 

Szőke-Tóth Berillnek (3x), Yom-Tov Jázminnak (2x) és Pachl Benedeknek (2x) köszönhetjük. 

Első helyeket szereztünk még Junior, Póni és Gyermek kategóriában is. Felvinczi Lilla (3x), 

Hoffer Hanna (3x) és Solymosi Sára jóvoltából. 

Felnőtt lovasaink közül 2 lovasunk megszerezte a 2021.-es Hagen-i Felnőtt Európa 

Bajnokságra a minősülést, azaz Losonczy Anikó és Szokola Csaba már biztos résztvevők, míg 

Ács Róbert és Yom-Tov Jázmin a szükséges 2 minősülésből már megszereztek egyet-egyet. 

Szokola Csaba a Közép –Európai Világkupa ranglista 2. helyén áll az utolsó regionális forduló 

előtt. A régióból 2 lovas indulhat a Götheborg-i Világkupa döntőn, így nagy eséllyel itt is lesz 

magyar lovas! 

Fiatal lóval versenyző párosaink sikeres nemzetközi szereplések után nagy erőkkel készültek 

a decemberi Verden-i Fiatal lovak Világbajnokságára, melyre minden kategóriában 2-2 

párossal készültünk. Majd a járvány okozta bizonytalanság után 4 lovasunk vállalta a 

megmérettetést, végül Verden az utolsó pillanatban visszalépett a rendezéstől, így lovasaink 

nem tudtak kiutazni. Év közben Szokola Csaba, Pachl Benedek és Gálfi Antónia 

bemutatásával a nemzetközi versenyekről tudtak lovaink első helyezéseket begyűjteni. 

 

Edzőtáborok 

Számos nemzetközi szaktekintélyt köszönthettünk országunkban, akik tudásukkal 

gyarapították lovasaink tudását. 

A Díjlovagló Szakbizottság szervezésében 2019-ben felkérte Johan Rockx holland edzőt, hogy 

edzőtáborok keretében segítse a felnőtt és U25 korosztályú lovasaink felkészülését. A 

járványhelyzet miatt ebben az évben csak 1 edzőtábort tudtunk szervezni Máriakálnokon, ahol 

felnőtt válogatott lovasaink és U25 lovasaink a holland edző irányításával kaptak segítséget 

és tanácsokat munkájukhoz. 

 

DBT versenyek 

A négy ország közti versenysorozat a járványhelyzet miatt sajnos nem került lezárásra. A 

Kupasorozat a 2021.-es évben folytatódik az előző évi eredmények beszámításával. 

Lovasaink a márciusi ausztriai fordulón és az augusztusi szlovákiai fordulón remekeltek és 

szereztek értékes pontokat. 

 

Talent program 

A 2020/2021 évi felkészülést 10 páros kezdi meg. A 2020-as felvételi vizsgára jelentkezett 12 

lovasból végül 7-en nyertek felvételt a programba, és csatlakoztak a programban bennmaradt 

3 lovashoz. Az edzések a továbbiakban is Johan Rockx holland edző vezetésével zajlanak. 

 



 

Világranglista állások 2020.december 31-ig (kategóriánként a legjobb 3 magyar lovas): 

Felnőtt lovasok: 

277. Szokola Csaba – Enying 

288. Schmidt Anita – Limitless 

311. Ács Róbert – Fioretto 35. 

 

Világkupa állás – Közép-Európai Liga: 

2. Szokola Csaba 

12. Szalai Nikolett  

18. Schmidt Anita 

 

U25: 

14. Yom-Tov Jázmin – Zodinde 

54. Szőke-Tóth Berill – Qatar 

69. Pachl Benedek – Donna Friderika 

 

Fiatal Lovas: 

52. Érdi Gabriella – Sierappel 

61. Pachl Benedek – Donna Friderika 

140. Nagy Panka Zina – Guilty 

 

Junior: 

34. Lázár Zsófia – Balerina Royal 

42. Felvinczi Lilla – Bonjour Majlund 

48. Ambach Fanni – Schufro Armani 

 

Póni: 

29. Hoffer Hanna – Macciato 

90. Major Kíra Málna – Davida 

93. Nagy Rita Laura – Dano’s Miracle 

 

Gyermek: 

13. Lőkös Lúcia – Bellamy 

14. Koszta Botond – Bicolor 2 

55. Solymosi Sára – Asshagay-C 

 

 



 

2021. ÉVI TERVEK 

 

Felnőtt lovasaink: 

Az első nagyobb megmérettetés a Götheborg-i Világkupa Döntő lesz március 31-április 5.-

én. 

A Világkupa Döntőre a Közép-Európai Ligából még egy forduló van hátra februárban 

Motesiceben. Szokola Csaba áll jelenleg a 2. helyen a rangsorban Enying nevű lovával. A 

Ligából két induló tud részt venni a döntőn, úgyhogy a verseny függvényében jó esélyünk van 

a részvételre! 

A 2021-es Felnőtt Európa Bajnokság Hagenben lesz szeptemberben. 

Losonczy Anikó – Dior S és Szokola Csaba – Enying már megszerezte a minősülést. Yom-

Tov Jázmin – Zodinde és Ács Róbert – Fioretto, és Losonczy Anikó - Mystery már egy 

minősülést megszerzett. Ezen felül további lovasaink esetében is kilátásban van a minősülés 

elérése. Amennyiben további lovasoknak is sikerül, akkor ismét csapattal tud Magyarország 

részt venni az EB-n. 

 

Korosztályos lovasok: 

Július elején Valenciában lesz a Gyermek, Junior és Fiatal lovas EB. Mindenképpen 

csapatban bízom a Junior és Fiatal Lovas korosztályban. 

U25 EB még nem került kijelölésre. A tervek között csapat összeállítása szerepel, 

köszönhetően annak, hogy kiváló lovasaink vannak. 

A Póni EB Lengyelországban kerül megrendezésre. Tavalyi EB lovasunkon kívül remélem 

lesz még olyan minőségi párosunk, aki ki tud utazni. 

 

Fiatal lovak: 

Augusztusban Ermeloban kerül megrendezésre a Világbajnokság. Remélem a 2020-ban VB-

re készülő lovak tudnak magasabb szintre lépni és teljesíteni a minősülést, illetve új fiatal lovak 

is képbe kerülnek. 

 

Nagyon köszönöm mindazoknak, akik az idei évben elősegítették a szakág fejlődését: a 

lovasoknak, az edzőknek, a szponzoroknak, a szülőknek, a lótulajdonosoknak, a 

versenyrendezőknek, a szakág vezetésének, a bíróknak, versenyirodáknak, valamint kiváló 

titkárunknak Puskás Juditnak!  

 

Budapest, 2021. január 27.      Dallos Zsófia 

        szövetségi kapitány 
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SZÖVETSÉGI KAPITÁNYI TERV A 2021.-ES ÉVRE 

 

A szakmai program elkészítésének főbb szempontjai: 
- függetlenség: mindenki azzal a szakemberrel/edzővel dolgozik, akit céljai eléréséhez a 

legalkalmasabbnak tart. 
- objektív értékelés és válogatási rendszer: meghatározott elvek szerint, ami mindenki 

számára követhető. A versenyeken elért eredmények a meghatározóak. 
 
Fő célkitűzések: 

 Részvétel a Junior, Fiatal lovas, Gyermek, U25 és Póni Európa Bajnokságon, 
ehhez minél több lovasnak nemzetközi minősülést és tapasztalatot szerezni. 

 Felnőtt lovasainkat ösztönözni a nemzetközi versenyeken való részvételre, 
eredményességre. A 2021.-es EB-re további minősülések megszerzése.  

 A Fiatal lovak Világ Bajnokságán minél több korosztályban szerepelni. 

 Fiatal és tehetséges versenyzők munkájának és fejlődésének figyelemmel 
kísérése és lehetőség szerinti segítése. 

 
 

VÁLOGATOTT KERET: 
 
Felnőtt lovasok: 

- aki minősül a 2021.-es Európa Bajnokságra, azaz két CDI3*/4*/5*/W/O versenyen 
minimum 65%-os Nagydíj lovaglása, ahol a 2 különböző nemzetiségű 5*bírónál (aki 
nem magyar) is 65% felett teljesít 2020. január 1-től. 

 
Felnőtt lovasok „B” keret: 

- azon ló-lovas párosok tartoznak ide, akik a két szükséges minősülésből egyet 
megszereznek a következő évi EB-re, illetve nemzetközi versenyen 64% 
átlagszázalék felett teljesítenek a kötelező versenyszámokban. 

 
U25 lovasok: 

- aki rendelkezik legalább 2 különböző nemzetközi versenyről (CDIU25) minimum 2 
versenyeredménnyel, ahol a kötelező versenyszámokban 65%, vagy magasabb 
átlagot ér el. 

 
Póni, Junior és Fiatal lovasok: 

- aki rendelkezik a saját korosztályában legalább 2 különböző nemzetközi versenyről 
(CDIP/J/YR) minimum 2 versenyeredménnyel, ahol a kötelező versenyszámokban 
66%, vagy magasabb átlagot ér el. 

 
Gyermek lovasok: 

- aki rendelkezik a saját korosztályában legalább 2 különböző nemzetközi versenyről 
(CDICh) minimum 2 versenyeredménnyel, ahol 67%, vagy magasabb átlagot ér el. 

 
A keretbe kerülés minden esetben ló-lovas párosra vonatkozik. A teljesítésbe csak a kötelező 
feladatok számítanak, a kűrök nem. Azon lovasoknál, akik nem váltanak korosztályt, az EB-k 
eredménye is számít. 2020. január 1.-től kezdődően veszem figyelembe a 
versenyeredményeket.  
 
A kereteket havonta frissítem. A kezdő keret 2021. január 1.-től számít. 
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A kerettagok a keretbe kerülésükkor aláírnak egy nyilatkozatot, amelyben elfogadják a 
válogatottsághoz kapcsolódó előnyöket és kötelezettségeket. Ezzel válik véglegessé a 
kerettagságuk. 
 
 

MINŐSÜLÉS NEMZETKÖZI VERSENYEKRE: 
 
Nemzetközi (CDI) versenyeken azok a lovasok jogosultak indulni, akik   
 
1.) Póni/Junior és Fiatal lovas korosztályban hivatalos hazai vagy külföldi CDN-A versenyen 
a saját korosztályában csapat vagy egyéni feladatban 2 programot minimum 64%-kal teljesít. 
2.) Gyermek korosztályban, aki az új értékelési módban (2020-tól) csapat vagy egyéni 
feladatban minimum 66%-ot ér el.  
 
Minden korosztályban, ha a lovas a csapat vagy egyéni programban csak egy eredményt ér 
el, de az magasabb, mint 68%, azzal megszerezte a minősülést. 
 
3.) U25 korosztályban: hivatalos hazai vagy külföldi CDN-A versenyen Intermediaire II, U25 
Nagydíj, Rövidített Nagydíj vagy Nagydíjban 2 versenyszámban,(amiből legalább az egyik 
eredménye Nagy díj, vagy U25 ND) minimum 64%-ot teljesít. 
 
4.) Felnőtt korosztályban 
a) Kiskör kategóriában: hivatalos hazai vagy külföldi CDN-A versenyen 2 versenyfeladatban 
megszerezte a minimum 65%-os minősülést: Szt. György/Fiatal lovas egyéni és Intermediaire 
I. versenyszámban (az egyik minősülés legalább Intermediaire I. versenyszám legyen). 
Továbbá, ha a minősülést csak Szent György Díjban szezi meg, akkor csak Szent György 
Díjban jogosult indulni. Amennyiben csak egy eredménye van a lovasnak Intermediaire I. 
szinten, de az magasabb, mint 68%, azzal megszerezte a minősülést. 
 
b) Nagykör kategóriában: hivatalos hazai vagy külföldi CDN-A versenyen 2 versenyszámban 
megszerezte a minimum 64 %-os minősülést: Intermediaire II. és Nagydíj, U25 Nagydíj, 
Rövidített Nagydíj és Nagydíj Special versenyszámokban. (az egyik minősülés mindenképp 
Nagydíjas versenyszámból legyen)  
Amennyiben csak egy eredménye van a lovasnak a Nagydíj szintű versenyszámokból, de az 
magasabb, mint 67%, azzal megszerezte a minősülést. 
 
c) Középkör: hivatalos hazai vagy külföldi CDN-A versenyen 2 versenyszámban megszerezte 
a min. 64%-os minősülést: Intermediaire II., A vagy B-ben. 
 
5.) Fiatal díjló kategóriában: az 5 és 6 éves lovak hivatalos hazai vagy külföldi CDN-A 
versenyen a saját korosztályának megfelelő FEI kategóriában  2 versenyszámban minimum 
7,5 pontot teljesítenek. A 7 éves lovak az FEI 7 éves lovak programjában hazai vagy külföldi 
CDN-A versenyen 2 alkalommal 70% felett teljesítenek, vagy S kategóriában 67 % felett. 
 
A minősülés feltételeinek teljesítésekor a ló-lovas párosok eredményeit veszem figyelembe. 
Azon ló-lovas páros, aki a tavalyi évben (2020.) a fentiek szerint már megszerezte az idei évre 
(2021.) az  adott kategóriában meghatározott minősülést vagy annak egy részét, az 
automatikusan áthozza eredményét erre az évre.  
 
A 2021.-es évtől a nemzetközi versenyekre minősülést szerezni a CDNA kategóriájú 
versenyekről tudnak, ahol a minősülésbe számító programokat pálca nélkül kell lelovagolniuk. 
Akik a minősülést külföldi rendezésű CDNA versenyen kívánják megtenni, azok videóval 
tudják bizonyítani a pálca nélküli lovaglást. 
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A nemzetközi (CDI) versenyekre való nevezés a szövetségi kapitányon keresztül történik, aki 
továbbítja az MLSZ felé. Kérem a lovasokat, hogy írásban, és időben jelezzék nevezési 
szándékukat. A végleges nevezési határidő utáni lemondásokat megfelelő indokkal ellátva 
írásban kérem. Ebben az esetben a versenyrendezők jogosultak a nevezési díjra, boksz díjra, 
ami a lovast terheli. Ameddig a lovassal szemben követelés áll fenn, addig a lovas nem 
nevezhető nemzetközi versenyre! 
 
Azok a párosok, akik nem tudják teljesíteni nemzetközi versenyen két alkalommal a 62%-ot, 
akkor indulhatnak újra CDI versenyen, ha hivatalos CDN-A versenyen újból minősülnek a 
nemzetközi versenyekre. 
 
 

AZ ÉV FŐ VERSENYEI 

 

Götheborg március 31-április 5. Világkupa döntő 

A götheborgi Világkupadöntőre a Közép-Európai Ligából még egy forduló van hátra februárban 

Motesiceben. Szokola Csaba áll jelenleg a 2. helyen a rangsorban Enying nevű lovával. A 

Ligából két induló tud részt venni a döntőn, úgyhogy a verseny függvényében jó esélyünk van 

a részvételre! 

 

Valencia július 5-11. Korosztályos EB (Gyermek, Junior, Fiatal lovas) 

Minősülés az FEI részéről: 

Gyermek és Junior korosztályban az adott páros a saját korosztályában csapat vagy egyéni 

versenyszámból legalább 64% elérése egy CDI versenyről/előző évi EB-ről 2020. január 1-től 

az előzetes nevezésig. 

Fiatal lovasok: a páros legalább 62%-os eredménye csapat vagy egyéni versenyszámból egy 

CDI versenyről/előző évi EB-ről, vagy 64%-os eredmény Szt. György Díjból CDI-n 2020. január 

1-től. Korosztályt váltó párosoknál junior csapat/egyéni programokból CDIJ-n, vagy az előző 

évi Junior EB-ről legalább 64% a 2020-as évből. 

Magyar lovasok minősülése az EB-re: 

Az előzetes nevezési határidő előreláthatólag: június 5. 

A lovasok elsősorban az „A” keretből mehetnek ki. 

A lovasoknak 2 kötelező verseny és 1 választható verseny kerül kijelölésre a könnyebb 

összehasonlítás miatt. 

3 kötelező verseny kerül kijelölésre, amiből kettőn részt kell venni, a harmadik betudható egy 

választható versenynek is.  

 

A FEI versenynaptár folyamatban lévő változtatásai, és a bizonytalan járványügyi helyzet miatt 

ezek a versenyek később kerülnek kijelölésre. 

3 kötelező verseny lesz kijelölve, amiből kettőt kell teljesíteni (ezek lehetőleg hazai 

rendezésűek, amennyiben nem lesz 3, akkor közeli országok versenyeiből választok) 

A választható versenyek közül 1 –en részt kell venni. Ezek szintén közeli országok versenyei 

lesznek.  
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Az EB keretnél a döntés egyik legfontosabb szempontja a 3 verseny kötelező feladatainak 

átlagszázaléka. Amennyiben a lovas több választható versenyen is részt vesz, a legsikeresebb 

versenye adódik a kötelező versenyekhez. 

 

Strzegom augusztus 11-15. Póni EB 

Minősülés a FEI részéről: 

Póni korosztályban az adott páros a saját korosztályában csapat vagy egyéni versenyszámból 

legalább 64% elérése egy CDI versenyről/előző évi EB-ről 2020. január 1-től az előzetes 

nevezésig. 

Magyar lovasok minősülése az EB-re: 

Az előzetes nevezési határidő előreláthatólag: július 11. 

A lovasok elsősorban az „A” keretből mehetnek ki. 

A lovasoknak 2 kötelező verseny és 1 választható verseny kerül kijelölésre a könnyebb 

összehasonlítás miatt. 

3 kötelező verseny kerül kijelölésre, amiből kettőn részt kell venni, a harmadik betudható egy 

választható versenynek is.  

A FEI versenynaptár folyamatban lévő változtatásai, és a bizonytalan járványügyi helyzet miatt 

ezek a versenyek később kerülnek kijelölésre. 

3 kötelező verseny lesz kijelölve, amiből kettőt kell teljesíteni (ezek lehetőleg hazai 

rendezésűek, amennyiben nem lesz 3, akkor közeli országok versenyeiből választok) 

A választható versenyek közül 1 –en részt kell venni. Ezek szintén közeli országok versenyei 

lesznek.  

Az EB keretnél a döntés egyik legfontosabb szempontja a 3 verseny kötelező feladatainak 

átlagszázaléka. Amennyiben a lovas több választható versenyen is részt vesz, a legsikeresebb 

versenye adódik a kötelező versenyekhez. 

 

Ermelo augusztus 26-29. Fiatal Lovak Világbajnoksága 

 

Minősülés az FEI részéről: 

 5 és 6 éves lovak: min 75% 

 7 éves lovak: min 70% 

elérése legalább 1 CDIYH, vagy CDNA versenyen, vagy nemzeti kiválasztási rendszerből. 

A ló-lovas páros számít. 

 

Magyarországról minősülés a VB-re: 

Az előzetes nevezési határidő előreláthatólag: július 26. 

A párosoknak 1 kötelező és 1 választható nemzetközi versenyre el kell menniük, és ott 

legalább az FEI által előírt százalékokat teljesíteniük kell, azaz  

- 5 és 6 éves lovak minimum 75% 
- 7 éves lovak minimum 70%. 

 

A FEI versenynaptár folyamatban lévő változtatásai és a járványügyi helyzet miatt ezek a 

versenyek később kerülnek kijelölésre. 
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A lovak kiutazása az MSLT egyesület elnökségének döntése alapján: 

A szakág által kiírt minősülési feltételt elérő párosok közül az alábbi szempontok alapján 

delegálják a párosokat: 

I.  A minősült ló az MSLT törzskönyvében regisztrált. /magyar sportló vagy magyar sportfélvér 

fajta/ 

II. A minősült mén az MSLT ménvizsgáján kapott tenyésztési engedélyt. 

III. A minősült kanca az MSLT törzskönyvében szerepel és a tulajdonos aktív tagja az 

egyesületnek. 

Amennyiben a minősült lovak nem tartoznak a fenti kategóriákba, akkor tölthető fel a 

korosztályonkénti 2-2 kvóta más méneskönyvvel rendelkező lovakkal.  

 

Hagen szeptember 7-12. Felnőtt EB 

Minősülés az FEI részéről: 

- két CDI3*/4*/5*/W/O versenyen minimum 65%-os Nagydíj lovaglása, ahol a 2 
különböző nemzetiségű 5*bírónál (aki nem magyar) is 65% felett teljesít 2020. január 
1-től az előzetes nevezésig. 

 

Magyar lovasok minősülése az EB-re: 

A hazai minősülés megegyezik az FEI minősülési rendszerrel. Losonczy Anikó – Dior S és 

Szokola Csaba – Enying már megszerezte a minősülést. Yom-Tov Jázmin – Zodinde és Ács 

Róbert – Fioretto, és Losonczy Anikó - Mystery már egy minősülést megszerzett. 

A lovasok minél magasabb szintű versenyeken való részvétele elvárt, és még további 

minősülések megszerzése.  

Amennyiben az „A” keretbe további lovasaink is bekerülnek, úgy terveim között szerepel 

Nemzetek Díjában való részvétel. Fő cél: a június végén Aachenben tartandó CHIO Nemzetek 

Díjában részt venni. 

 

U25 EB 

 

A tervek között csapat összeállítása szerepel, köszönhetően annak, hogy kiváló lovasaink 

vannak. 

Egyenlőre nincs helyszín, sem időpont.  

A szövetségi kapitány indokolt esetben a változtatás jogát fenntartja, annak érdekében, hogy 

a nemzetközi versenyeken, az EB-ken és a VB-n a legjobb lovasaink képviseljék hazánkat! 

 

Budapest, 2021. január 27.                                                        Dallos Zsófia 

             szövetségi kapitány 
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V. FEJEZET DÍJLOVAGLÓ NEMZETI BAJNOKSÁGOK  
 

44. CIKKELY NEMZETI BAJNOKSÁGOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS 

SZABÁLYOK  
 

A Nemzeti Bajnokságokra a jelen Szabályzatban leírtakat kell alkalmazni, az adott 

Bajnokságra vonatkozó speciális szabályok figyelembe vételével.  

Mind a két nemzeti bajnokságra érvényes közös szabályok:  

 

1. Nemzeti Bajnokságok  

A Nemzeti Bajnokságok kiemelt fontossággal bíró versenyek. A Nemzeti Bajnokságokat 

szabadtéren kell rendezni, hacsak az időjárási körülmények meg nem követelik a fedett 

pályán való versenyzést.  

 

1. Magyar Országos Bajnokság (CDN-OB) 

1.1. Felnőtt Országos Bajnokság (CDN-FOB)  

1.1.1. Nehéz Osztályú Bajnokság (CDN-NOB)  

1.1.2. Magyar Bajnokság (CDN-MB) 

 

1.2. Korosztályos Országos Bajnokság (CDN-KOB)  

1.2.1. Gyermek Lovasok Korosztályos Országos Bajnoksága (CDN-GY-KOB)  

1.2.2. Póni Lovasok Korosztályos Országos Bajnoksága (CDN-P-KOB) 

1.2.3. Junior Lovasok Korosztályos Országos Bajnoksága (CDN-J-KOB)  

1.2.4. Fiatal Lovasok Korosztályos Országos Bajnoksága (CDN-FL-KOB)  

1.2.5. U25 Lovasok Korosztályos Országos Bajnoksága (CDN-U25-KOB)  

 

1.3. Fiatal Lovak Országos Bajnoksága (CDN-FL) 

 

2. Championátus  

2.1. Championátus (CDN-CH)  

2.2. Fiatal Lovak Championátusa (CDN-CH-FL) 

 

2. Versenyszámok 

2.1. A Szakbizottság köteles minden év elején meghatározni a Nemzeti Bajnokságok 

versenyszámait és azt a hivatalos honlapon közzétenni. 

 

2.2. A rendező kérésére a Díjlovagló Szakbizottság jóváhagyásával kiírhatók kísérő 

versenyszámok is.  

 

2.3. A Nemzeti Bajnokságok hivatalos programjait minden versenyző elejétől végéig köteles 

fejből lovagolni, és annak minden feladatát az előírt sorrendben végrehajtani.  

 

3. Részvétel  

3.1. A nemzeti bajnokságon való részvétel nyitott minden magyar állampolgár számára. A 

nemzeti bajnokságok versenyszámaiért hazai, illetve külföldi versenyzők is indulhatnak, de 

eredményük nem számít a nemzeti bajnokságok eredményébe (kivéve a Fiatal Lovak 

Bajnokságát). A Fiatal Lovak Bajnokságán jogosult részt venni az a külföldi lovas, akinek 

lova regisztrált Magyarországon, továbbá a lovas rendelkezik magyar klub tagsággal, illetve 

érvényes magyar licenccel. A bajnokságon kívül, csak a versenyszámért induló lovas köteles 
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extra nevezési díjat fizetni, melynek összege 35.000 Ft, és a szakbizottság pénzügyi 

keretébe kerül. Abban az esetben, ha a korosztályos lovas több kategóriában is jogosult 

indulni, mert nem áll fenn rá vonatkozóan kizáró ok, úgy második lovára, mellyel nem vesz 

részt a bajnokságban nem kell extra nevezési díjat fizetnie. Amennyiben van rendelkezésre 

álló box, úgy a nevezési határidő után is lehet nevezni (pénzdíjas versenyszámban is 

megengedett). Késői nevezés esetében a start-, és nevezési díj a normál díjak kétszerese. A 

nevezési rendszer hibájából adódó jogosulatlan, de érvényes nevezés esetén a lovas a 

bajnokságon kívül, a versenyszámért versenyezhet. Ebben az esetben nem köteles extra 

nevezési díjat fizetni, de a startlista elején kell, hogy szerepeljen. 

 

3.2. Startlista elkészítése: A bajnokságok első és második napján a startlista gépi 

sorsolással készül. A Magyar Bajnokság legalább három napos és a döntő napjának 

startlistáját úgy kell elkészíteni, hogy az a bajnokság állásának fordított sorrendje legyen. 

Amennyiben egy lovas a bajnokságon kívül, csak a versenyszámért lovagol, akkor a 

startlistán elsőként kell szerepeltetni. 

 

3.3. Amennyiben egy lovas 1 kategóriában több lovat lovagol, akkor a verseny technikai 

értekezletén (az első versenynapot megelőző nap) jeleznie kell, hogy melyik lóval megy az 

adott bajnoksági kategóriáért. Amennyiben a lovas ezt a kötelezettségét elmulasztja, akkor a 

bajnokságba automatikusan az alacsonyabb százalékos eredményt elérő ló eredménye 

számít. Amennyiben 1 lovas a lovával több kategóriában is indul, akkor a technikai 

értekezleten döntenie kell, hogy melyik kategóriában indul a bajnokságért. Amennyiben a 

lovas ezt a kötelezettségét elmulasztja, akkor a bajnokságba automatikusan az alacsonyabb 

százalékos eredményt elért eredménye számít. 

 

4. Lovak képzése  

4.1. Nemzeti Bajnokságokon egy lovat csak egy versenyző lovagolhat. A helyszínre való 

érkezés után, illetve az egész esemény ideje alatt kizárás terhe mellett a lovat senki más 

nem lovagolhatja, mint a versenyző (kivétel a Championátus, ahol több lovas is versenyezhet 

ugyanazzal a lóval. Ebben az esetben is csak a versenyre benevezett lovas jogosult ülni a 

lovon). 

 

4.2. A helyszínre való érkezés után csak a versenyző használhat pálcát (1 db maximum 120 

cm-est, póni esetében 100 cm-est) lovagláshoz, sétáltatáshoz, a ló vezetéséhez és 

futószárazásához (ehhez futószáras ostor használható). Bárki más is sétáltathatja, vezetheti 

és futószárazhatja a lovat a fent leírt módon. Egyszerre több pálcával lovagolni tilos, kizárást 

von maga után. Földről a lovat pálcával idomítani/segíteni tilos, kizárást von maga után. A ló 

semmilyen körülmények között nem képezhető az istállóban. A Felnőtt és Korosztályos 

Országos Bajnokságon a pálcahasználatra teljes mértékig a FEI szabályozás érvényes 

(pálca használata a versenyben nem megengedett). 

 

4.3. A Nemzeti Bajnokságok zárt versenynek minősülnek, ezért a Bajnokságban induló ló 

semmilyen esetben sem hagyhatja el a rendezőség által kijelölt zárt területet, egy, a 

versenyen hivatalos személy beleegyezése nélkül, vagy a ló jóléte és egészsége érdekében 

helyszínen lévő állatorvos engedélye nélkül. A verseny rendezője köteles kijelölni a zárt 

területet.  

 

4.4. Amennyiben a Bajnoksággal egy időben a bajnokság helyszínén a Bajnokságba nem 

számító versenyszámokat is kiírnak, akkor a lovak képzésénél leírtak érvényesek, azzal a 

kivétellel, hogy a ló elhagyhatja a verseny hivatalos helyszínét.  



 

3 
 

 

5. Eredményhirdetés, eredményközlés  

5.1. Minden kategóriában külön egyéni bajnokot kell hirdetni. A végső sorrend megállapítása 

a bajnokság versenynapjai alatt elért százalékos eredmények összesítésével történik. 

Egyenlőség esetén az utolsó napi versenyszámában elért eredmény a döntő, amennyiben 

még mindig egyenlőség van, úgy az a jobb, akinek a bajnokság versenynapjai alatt elért 

legalacsonyabb százalékos eredménye magasabb.  

 

5.2. Nemzeti Bajnokságokon, a következő minimális mennyiségű díj átadása kötelező:  

 • Szalag az 1-6. versenyzőnek versenyszámonként.  

 • Dísztakaró az egyéni bajnokság kategória győzteseinek.  

 • Érem az Egyéni Bajnokság 1-3. helyezettjének minden kategóriában  

          • Amennyiben van Csapat Bajnokság, érem az 1-3. helyezett minden tagjának  
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45. Cikkely MAGYAR ORSZÁGOS BAJNOKSÁG  
 

A Magyar Országos Bajnokság (CDN-OB) a legmagasabb szintű̋ hazai verseny. A Magyar 

Országos Bajnokságot legalább háromnapos versenyként kell megrendezni.  

A Magyar Országos Bajnokságon kötelező a dopping vizsgálat. Dopping próba alá kell vetni 

lehetőség szerint minden kategória bajnokot, és minden versenynap plusz egy lovast. Ebben 

az esetben az állatorvos kihúzza az összes útlevél közül a vizsgálat alá kerülő ló útlevelét, 

majd visszateszi, így másnap újra kisorsolható. A sorsolásnál legyen jelen a vezetőbíró és a 

lovasok képviselője.  

 

1. Minősülés 

Az a ló-lovas páros indulhat a Magyar Országos Bajnokságon, aki 

 

1.1 Felnőtt és Korosztályos kategóriákban: minimum 2 db hivatalos versenyen részt vett 

(hazai vagy külföldi CDN-A/A*) és ezeken minimum két alkalommal legalább 62%-ot 

lovagolt. 

 

1.2. Fiatal lovak Bajnokságára: a minősüléshez minimum egy CDN-A/A* vagy B/B* 

versenyen - korosztályának megfelelő vagy annál magasabb-fiatal lovak részére kiírt 

versenyszámban legalább 6.5 pontot kell elérnie a lónak. Kivétel a 3 éves lovak programja, 

melyre nem kell minősülni. 

A minősülési időszak a tárgyévet megelőző évben megrendezett Magyar Országos 

Bajnokság végétől számít (tehát maga az OB még nem). 

 

2. Részvétel 

Amennyiben a fenti feltételeket teljesítette, akkor a páros a következő kategóriákban indulhat 

„lókizárás” szabályát is figyelembe véve – kivéve a korosztályos számokban – amiben a 

minősülését megszerezte, vagy egy kategóriával alatta.  

 

2.1. Korosztályos Bajnokságnál abban a kategóriában, amely korosztályba tartozik.  

 

2.1.1. Kategóriák elnevezése  

• Gyermek korosztály  

• Póni korosztály  

• Junior korosztály  

• Fiatal Lovas korosztály  

• U25 Lovas korosztály  

• Csapatbajnokság 

 

2.1.2. Korosztály (kategória) meghatározása:  

• Gyermek lovasként versenyezhet egy versenyző attól a naptári év kezdetétől, 

amelyben betölti a 12. életévét annak a naptári évnek a végéig, melyben a 14. 

életévét tölti be. A gyermek lovas a gyermek lovas kategóriájában nem indulhat 

pónival, csak nagylóval.  

• Póni lovasként versenyezhet egy versenyző attól a naptári év kezdetétől, 

amelyben betölti a 12. életévét annak a naptári évnek a végéig, melyben a 16. 

életévét tölti be.  

• Junior lovasként versenyezhet egy lovas attól a naptári év kezdetétől, amelyben 

betölti a 14. életévét annak a naptári évnek a végéig, melyben a 18. életévét tölti 

be.  
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• Fiatal lovasként versenyezhet egy lovas attól a naptári évtől kezdve, amelyben 

betölti a 16. életévét annak a naptári évnek a végéig, melyben a 21. életévét tölti 

be.  

• U25 lovasként versenyezhet egy lovas attól a naptári évtől kezdve, amelyben 

betölti a 16. életévét, annak a naptári évnek a végéig, melyben a 25. életévét tölti 

be.  

 

A verseny rendezője köteles a verseny vezetőbírójának kérésére a születési évet a 

startlistán szerepeltetni és minden esetben az indulási jogosultságot ellenőrizni. Hibás 

nevezés esetén a verseny rendezője köteles a versenyzőt és a Díjlovagló Szakbizottságot 

értesíteni.  

 

• Csapatbajnokság: a csapatbajnokságban versenyezhet egy lovas attól a naptári 

évtől kezdve, amelyben betölti a 12. életévét, annak a naptári évnek a végéig, 

melyben a 21. életévét tölti be.  

 

2.1.3. Lovasok részvétele 

a) A gyerek-, póni-, junior, fiatal lovasok és U25 lovasok licenc megkülönböztetés nélkül 

versenyezhetnek a Korosztályos bajnokságukon. 

b) A gyerek-, póni-, junior, fiatal lovasok és U25 lovasok a koruknak megfelelő kategóriában 

indulhatnak.  

 

2.1.4. Döntés 

• A Magyar Országos Bajnokságon a korosztályos lovas az MLSZ Általános 

versenyszabályzatának 117. cikkelyének 1. pontja alapján csak egy kategóriában 

indulhat a bajnoki címért. A versenyző legkésőbb az első nap technikai 

értekezletén köteles dönteni, hogy melyik kategória bajnokságért indul. Azokban a 

versenyszámokban, ahol nem vonatkozik rá semmilyen kizárás, ott a 

versenyszámért versenyezhet. Abban az esetben, ha a korosztályos lovas több 

kategóriában is jogosult indulni, mert nem áll fenn rá vonatkozóan kizáró ok, úgy 

második lovára, mellyel nem vesz részt a bajnokságban nem kell extra nevezési 

díjat fizetnie. A csapatbajnokság nem minősül egyéni bajnokságnak.  Amennyiben 

egy korosztályos lovas több kategóriában jogosult indulni, akkor a verseny 

technikai értekezletén (az első versenynapot megelőző nap) jeleznie kell, hogy 

melyik lóval megy az adott bajnoksági kategóriáért. Amennyiben a lovas ezt a 

kötelezettségét elmulasztja, akkor a bajnokságba automatikusan az alacsonyabb 

százalékos eredményt elérő ló eredménye számít.  

 

• A gyermek lovas a gyermek lovas kategóriájában nem indulhat pónival, csak 

nagylóval. A gyermek lovasok - attól az évtől kezdődően, melyben betöltik a 14. 

életévüket – versenyezhetnek Junior Lovas Bajnokságon, de egy adott évben 

csak egy kategóriában vehetnek részt a Korosztályos Bajnokságban. A versenyző 

legkésőbb az első nap technikai értekezletén kötelesek dönteni, hogy melyik 

kategória bajnokságért indul. Ha egy versenyző egyszer már részt vett egy Junior 

Országos Bajnokságon, akkor ezt követően már nem indulhat Gyermek Országos 

Bajnokságon ugyanazzal a lóval.  

 

• Póni lovasként versenyezhet egy versenyző attól a naptári év kezdetétől, 

amelyben betölti a 12. életévét annak a naptári évnek a végéig, melyben a 16. 

életévét tölti be. A versenyzés feltétele: a lovas rendelkezzen sikeres rajtengedély 
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vizsgával. Póni lovas – amennyiben a kora alapján alkalmas – indulhat Junior 

és/vagy Fiatal lovasok bajnokságán, (de nem ugyanabban a naptári évben) 

anélkül, hogy Póni lovas státuszát elvesztené.  

 

• A junior lovasok - attól az évtől kezdődően, melyben betöltik a 16. életévüket – 

versenyezhetnek Fiatal Lovas Bajnokságon, vagy U25 Bajnokságon ,de egy adott 

évben csak egy kategóriában vehetnek részt a Korosztályos Bajnokságban. A 

versenyző legkésőbb az első nap technikai értekezletén köteles dönteni, hogy 

melyik kategória bajnokságért indul. Ha egy versenyző egyszer már részt vett egy 

Fiatal Lovas Országos Bajnokságon, akkor ezt követően már nem indulhat Junior 

Országos Bajnokságon ugyanazzal a lóval.  

 

• Az MLSZ Általános versenyszabályzatának 117. cikkelyének 2. pontja alapján 

2021-től a korosztályos lovas egy naptári évben vagy korosztályos, vagy a Felnőtt 

Országos Bajnoki címért (Nehéz Osztályú Bajnokság, Magyar Bajnokság) 

versenyezhet, választania kell.  

 

• 2021-től az a korosztályos lovas aki indul a Magyar Bajnoki címért soha többé 

nem indulhat a korosztályos kategóriákban. 

 

• Az a lovas, ak a Magyar Bajnokság, illetve a Korosztályos Magyar Bajnokság 

bármely kategóriájában 1-3 helyezett volt, a következő évben ugyanazzal a lóval 

nem indulhat a bajnoki címének kategóriája alatt.  

 

• A Versenybíróság visszalépésre szólíthatja fel még a versenyszám kezdete előtt, 

vagy a program lovaglása közben azt a gyermeket, mely nem tudja ellenőrzés 

alatt tartani a lovát. Ez a felszólítás az adott lóval az egész versenyre kiterjedhet.  

 

2.2. Fiatal lovak Bajnokságán a ló kora szerinti kategóriában 4-5-6-7 éves lovak vehetnek 

részt. A 3 éves lovak számára gyakorló megmérettetést rendezünk.  

 

2.3. Felnőtt Bajnokságban amiben a minősülést megszerezte vagy egy kategóriával alatta 

(S2-ben vagy S1-ben).  

 

A Felnőtt Bajnokságban egy lovas mindkét kategória címért is versenyezhet, de mindegyikért 

másik lóval.  

 

Minősülés Magyar Országos Bajnokság utolsó versenynapjára (döntőbe kerülés):  

• S kategóriákban az első nap eredményének átlaga legalább 62%-nak kell 

lennie a döntőbe kerüléshez.  

• Nagydíj szinten a második nap eredményének legalább 60%-nak kell lennie a 

döntőbe kerüléshez.  

 

2.4. Szabadkártya 

Azok a ló-lovas párosok, akik nem minősültek a Magyar Országos Bajnokságra (minden 

kategóriában), azok szabad kártyát vásárolhatnak melynek összege 100.000 forint. Ez az 

összeg a Szakbizottság pénzügyi keretébe kerül.   Azon lovas, aki a Magyar Bajnokságon 

lovagolt kategóriájában a minősüléshez kijelölt időintervallumban mindösszesen csak egy db 

CDN-A/A* versenyen minősült, annak a szabad kártya csökkentett összege 50.000 forint. A 

Magyar Bajnokságon lovagolt kategóriájában a minősüléshez kijelölt időintervallumban 
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lovagolt (CDI) verseny minősít a Magyar Bajnokságra (egy db nemzetközi (CDI) verseny egy 

db CDN-A/A* minősülésnek felel meg, és csak az adott kategóriára minősít). Szabad kártyát 

abban a kategóriában válthat ki a lovas, amiben van korábbi versenyeredménye a 

lovasnak (nem az adott ló-lovas párosnak). 

Csak a Magyar Bajnokságon leadott kategóriájú nevezésnek megfelelő minősülések 

érvényesek!  

 

3. Lovak részvétele  

Korosztályos bajnokságon:  

• FEI póni számban a ló minimum életkora 6 év.  

• A póni egy kis ló, mely sima felületen, patkó nélkül mérve marmagasságban nem 

haladhatja meg a  

150 cm-t. Lásd: Állatorvosi Szabályzat, a pónik mérése.  

• Gyerek kategóriában a ló minimum életkora 6 év.  

• A lovak „M” osztálytól felfelé 6 évesek vagy idősebbek.  

• A lovak „S” osztálytól felfelé 7 évesek vagy idősebbek.  

• A Korosztályos bajnokságon a „lókizárás” szabályát nem kell alkalmazni.  

 

Felnőtt Bajnokságokon:  

• Nehéz-osztályú Bajnokságban a ló minimum életkora 7 év.  

• Felnőtt Magyar Bajnokságban a ló minimum életkora 8 év.  

 

Fiatal Lovak Bajnoksága: 

Fiatal Lovak Bajnokságán 4-5-6-7 éves lovak vehetnek részt, illetve a Bajnokságon 

évjáratonként kell a versenyszámokat kiírni. A 3 éves lovak számára gyakorló 

megmérettetést rendezünk.  

 

4. Bajnokság versenyszámai, bírálatuk 

Magyar Bajnokságokon a Felnőtt kategóriákban a 20x60m négyszögben lovagolandó 

programoknál lehetőség szerint 5 tagú a versenybíróság.  

 

4.1. A Nehéz-osztályú Bajnokságban a Magyar Díjlovagló Szakág hivatalos, érvényes "S1" 

kategóriájú programjai kerülnek kiírásra.  

 

4.2. A Felnőtt Magyar Bajnokságban pedig a Magyar Díjlovagló Szakág hivatalos, érvényes 

"S2" kategóriájú programjai szerepelnek.  

 

4.3. A Korosztályos Magyar Bajnokságon a póni-, gyermek-, junior, fiatal lovas és U25 

kategóriákban a FEI hivatalos (póni, gyermek, junior, fiatal lovas, U25 lovasok) programjait 

kell kiírni. 

Korosztályos Bajnokságon a versenybíróság Gyermek, Póni, Junior, Fiatal lovas és U25 

versenyszámoknál minimum 3 tagú́ bíráskodással bírálhatóaik. 

 

4.4. Fiatal Lovak Bajnokságában: 

• 3 éves lovak gyakorlási lehetősége: A 3 éves lovak lehetőség szerint kettesével 

kerülnek bemutatásra, ahol az őket bíráló 2 bíró utasításaira a 3 alapjármódot 

bemutatják. A bemutató lovaglást a ló küllemi bírálata követi.   

• 4, 5, 6, 7 éves lovak bajnoksága: a FEI hivatalos, korcsoport szerinti fiatal díjló 

programjai kerülnek kiírásra. 
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• A versenyszámokat összevontan legalább 2 bíró bírálja. Több bíró esetén külön 

pozícióban ülve, de egymással értekezve (ha a technikai felkészültség erre 

lehetőséget ad - ”Walkie-Talkie”)  

 

5. Lebonyolítás  

5.1. Korosztályos Bajnokságokat abban az esetben lehet megrendezni, ha az adott 

kategóriában legalább három versenyző van. A bajnokságok 3 naposak, a Póni, Junior, 

Fiatal lovas és U25 kategóriákban a 3. napi döntő, zenés kűr versenyszám.  

• A Korosztályos Bajnokság által meghatározott korosztályokon kívül más értékelés 

nem engedélyezett.  

• A Korosztályos Bajnokságokért meghirdetett versenyszámaiban nem kell a 

licencbesorolást figyelembe venni, valamint nem kell külön licenc kategóriánként 

eredményt hirdetni, továbbá nem kell alkalmazni a „lókizárás” elvét.  

• A Korosztályos Bajnokság utolsó versenynapjának startlistáját úgy kell elkészíteni, 

hogy az a bajnokság állásának fordított sorrendje legyen.  

• A Korosztályos Bajnokságban résztvevő lovat csak egy versenyző lovagolhatja. A 

helyszínre való érkezés után, illetve az egész esemény ideje alatt kizárás terhe 

mellett a lovat senki más nem lovagolhatja, mint a versenyző. (lásd Nemzeti 

Bajnokságok 4.1. pontban)  

• Gyermek Bajnokság: FEI Gyermek Előkészítő, FEI Gyermek Csapat Feladat, FEI 

Gyermek Egyéni Feladat 

• Kis érem jár a gyermek csapat feladat bajnokának. Kis érem jár az gyermek egyéni 

feladat bajnokának Gyerek Magyar Bajnoki cím a gyerek csapat, és gyerek egyéni 

programok összesített eredménye alapján. Az előkészítő versenyszám kötelező, de 

nem számít bele az egyéni bajnokságba. 

• Póni Bajnokság: FEI Póni Csapat Feladat, FEI Póni Egyéni Feladat, FEI Póni Kűr 

• Kis érem jár a póni egyéni feladat bajnokának. Kis érem jár a póni kűr feladat 

bajnokának. Póni Bajnoki cím: póni egyéni feladat és kűr programok összesített 

eredménye alapján. A csapatverseny kötelező, de nem számít bele az egyéni 

bajnokságba. 

• Junior Bajnokság: FEI Junior Csapat, FEI Junior Egyéni, FEI Junior Kűr 

• Kis érem jár a junior egyéni feladat bajnokának. Kis érem jár a junior kűr feladat 

bajnokának. Junior Bajnoki cím: junior egyéni feladat és kűr programok összesített 

eredménye alapján. A csapatverseny kötelező, de nem számít bele az egyéni 

bajnokságba. 

• Fiatal Lovasok Bajnoksága: FEI Fiatal Lovas Csapat, FEI Fiatal Lovas Egyéni, FEI 

Fiatal Lovas Kűr 

• Kis érem jár a fiatal lovas feladat egyéni bajnokának. Kis érem jár a fiatal lovas kűr 

feladat bajnokának. Bajnoki cím: fiatal lovas egyéni feladat és kűr programok 

összesített eredménye alapján. A csapatverseny kötelező, de nem számít bele az 

egyéni bajnokságba. 

• U25 Lovasok Bajnoksága: FEI Intermediaire II, FEI Fiatal Lovasok Nagydíja, FEI 

Nagydíj Kűr 

• U25 Bajnoki cím: U25 Nagydíj és kűr programok összesített eredménye alapján. Az 

FEI Intermediaire II program nem kötelező, nem számít bele a bajnokságba.  
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Verseny megnevezések:  

 • CDN-GY-OB Gyermek lovasok korosztályos magyar bajnoksága  

 • CDN-P-OB Póni lovasok korosztályos magyar bajnoksága  

 • CDN-J-OB Junior lovasok korosztályos magyar bajnoksága  

 • CDN-FL-OB Fiatal lovasok korosztályos magyar bajnoksága  

 • CDN-U25-OB U25 lovasok korosztályos magyar bajnoksága  

 • CDN-CS-OB Csapatverseny 

 

Csapatverseny: Korosztályos Bajnokságon kötelező csapat versenyszámot kiírni. A 

csapatverseny nyitott a Korosztályos Országos Bajnokságon induló gyermek, póni, 

junior és fiatal lovasok számára. A csapatok maximum négy (4), minimum három (3) 

fősek lehetnek. A csapatok tagjai ugyanazon klub/egyesület tagjaiból, és/vagy 

ugyanazon edző tanítványaiból állíthatóak ki. Egy lovas csak egy regisztrált edzővel 

rendelkezhet. Az adott tárgyévet érintő utolsó regisztrált edző, illetve az utolsó 

regisztrált egyesület számít.  

 

Csapatok összetétele: kötelezően legyen benne legalább egy gyermek vagy póni 

lovas, és legalább egy junior vagy fiatal lovas (példa: nem állhat kizárólag 4 póni 

lovasból a csapat, illetve 2 junior és 2 fiatal lovas sem alkothat egy csapatot). Minden 

lovas a saját korosztályában lovagolt csapatverseny programjának eredményét hozza 

(a gyermek lovasok esetében a csapatverseny technikai pontszámát). A négy 

versenyzőből álló csapat esetében a csapat eredményéhez a három legjobb lovas 

pontszámai kerülnek beszámításra, a 3 legjobb lovas között is szerepeljen egy 

gyermek/póni és egy junior/fiatal lovas. Amennyiben olyan lovasok is indulnának a 

csapatversenyben, akik nincsenek elegen egy csapathoz, a csapatok tagjai 

kisorsolásra kerülnek. Amennyiben egy lovas nem kíván részt venni a 

csapatversenyen, a technikai értekezleten köteles jelezni a távolmaradási szándékát. 

Ennek elmaradása esetén kisorsolható. A sorsoláson legyen jelen a vezetőbíró és a 

lovasok képviselője. A csapatok összetételét és a csapat nevét legkésőbb az első 

nap technikai értekezletén meg kell adni. Csapat eredményhirdetés: A győztes csapat 

az, melynek három legeredményesebb lovasa a legmagasabb összesített százalékot 

érte el, a második az, aki a második legmagasabb összesített százalékot és így 

tovább.  

 

• Holtverseny esetén: Amennyiben az első három helyezett valamelyikén százalék 

egyenlőség áll elő, a győztes csapat az, akinek a harmadik helyen rangsorolt lovasa 

jobb eredményt ért el. Ha még mindig egyenlőség van, akkor a második 

legalacsonyabb eredményt elért versenyzőt kell figyelembe venni a győzelemhez.  

 

5.2. Felnőtt Bajnokságok 

• A Felnőtt Magyar Bajnokságot legalább háromnapos versenyként kell megrendezni. 

• A bajnokságok abban az esetben rendezhetők meg amelyben a végleges nevezési 

határidő lezárultakor legalább 3 nevezés van. 

• Amennyiben nincs 3 nevezés a Nagydíj kategóriában, akkor a Magyar Bajnok a 

Nehéz osztályú Bajnokság győztese 

• A Magyar Bajnokságon is megengedett, hogy versenyszámonként egy lovas 2 lóval 

induljon, de a napi időterv folyamatossága érdekében a rendezőség élhet azzal a 

lehetőséggel, hogy csak 40 percet biztosít a lovas startjai között. 

• A Magyar Bajnokság 3. versenynapjának startlistáját úgy kell elkészíteni, hogy az a 

bajnokság állásának fordított sorrendje legyen.  
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Bajnokságok megnevezése:  

• Felnőtt Nehéz osztályú Bajnokság – (Nehéz osztályú Bajnok): FEI Szent György díj, 

FEI Intermediaire I., FEI Intermediaire I. Kűr 

• Nehéz osztályú bajnoki cím: FEI Intermediaire I. és FEI Intermediaire I. Kűr 

programok összesített eredménye alapján. A FEI Szent György díj kötelező, de nem 

számít bele a Felnőtt Nehéz osztályú Bajnoki cím számításába. 

• Felnőtt Magyar Bajnokság – (Magyar Bajnok): FEI Intermediaire II., FEI Nagydíj, FEI 

Nagydíj Kűr 

• Magyar Bajnoki cím a FEI Nagydíj és a FEI Nagydíj Kűr programok összesített 

eredménye alapján, A FEI Intermediaire II. nem kötelező, és nem számít bele a 

Magyar Bajnoki cím számításába.  

 

5.3. Fiatal Lovak Bajnoksága 

A Bajnokságok 2 naposak. 

A versenyrendezők kötelesek a versenyszámot a következőképpen lebonyolítani:  

versenyszámonként külön eredményhirdetés (lovas licence alapján nem kell)  

• Eredményhirdetéskor bemondani: a ...lovat, ... lovagolta  

• Ló származásának szakszerű̋ ismertetése  

• Tenyésztő és tulajdonos ismertetése Példa: „A 4 éves fiatal díjlovak részére kiírt 

versenyszám győztese: Z ló, XY lovagolta. Z apja: , anyai nagyapja: , tenyésztője: , 

tulajdonosa: ”  

• Az évközi versenyszámok jelen szabályzatban rögzített feltételek szerint nyitottak 4-

5-6 éves lovak részére, viszont a Bajnokságon évjáratonként kell a versenyszámokat 

kiírni.  

 

6. Szerszámozás, öltözet  

Felnőtt Országos Bajnokságban: FEI szabályozásban leírtak az irányadóak 

• Korosztályos Bajnokságokban: FEI szabályozásban leírtak az irányadóak 

• Fiatal Lovak Bajnokságában: FEI szabályozásban leírtak az irányadóak. kivvéve 

hogy a pálca használata engedélyezett 

 

 

 

Budapest, 2021. január 27. 



 

1. Cikkely  CHAMPIONÁTUS 

A Magyar Lovas Szövetség Díjlovagló Szakbizottsága 2018-tól Championátust hirdet meg. 
 
A Díjlovagló Szakbizottság 2019-től Championátusra minősítő versenynek fogad el minden olyan 
díjlovagló versenyt, amely a www.nevezesdijlovas.hu oldalon szerepel. Az évad végén kerül 
megrendezésre a Championátus. 
 
A Championátusra az ország öt régiójából minősülhetnek a lovasok. Az öt régió: 

• Közép-Magyarország 
• Északnyugat-Magyarország 
• Délnyugat-Magyarország 
• Északkelet-Magyarország 
• Délkelet-Magyarország 

 
1. A Championátusra minősítő programok: 
 
"E" szint: 

• A Magyar Póni Klub D1, D2, C1, C2, B1, B2, B3, PKM1, PKM2, PKM3, E8 érvényes 
díjlovagló programjai 

• A Gyermek és Pónilovasok Országos Szövetségének "GY"10, "GY"11, "H" 10, "H"13 
díjlovas feladatai 

• A MLSZ Szabadidős Lovasok díjlovas SzaDI1, SzaDI2, SzaDI3, SzaDI4 programjai 
• A Magyar Díjlovagló Szakág hivatalos, érvényes „E" kategóriájú programjai 

 
Az "E" szint nyitott licenccel és licenccel nem rendelkező (0.licenc) lovasok számára egyaránt (utóbbi a 
Magyar Lovas Szövetség "Szabadidős lovas rendezvény" szabályzata szerint). "E" kategóriában egy ló 
maximum két lovassal indulhat az egyes kupafordulókon és a döntőben egyaránt. 
 
"A" szint: 
A Magyar Díjlovagló Szakág hivatalos, érvényes "A" kategóriájú programjai (beleértve a 
programgyűjteményben „A” szintű feladatként megjelölt FEI 4 éves és FDL A3,A4 programokat). 
 
"L" szint: 
A Magyar Díjlovagló Szakág hivatalos, érvényes "L" kategóriájú programjai (beleértve a 
programgyűjteményben „L” szintű feladatként megjelölt FEI 5 éves fiatal díjló programokat). 
 
„LM” szint: 
A Magyar Díjlovagló Szakág hivatalos , érvényes „LM” kategóriájú programjai. 
 
"M" szint: 
Az „M” szint ketté bomlik „MA” és „MB” kategóriára. 
 
„MA” kategóriában: 
A Magyar Díjlovagló Szakág hivatalos, érvényes „MA" kategóriájú programjai ("M1-10” illetve FEI Junior 
programok). 
  
„MB” kategóriában: 
A Magyar Díjlovagló Szakág hivatalos, érvényes "M" kategóriájú programjai közül a Licencszerző 
versenyszámok ("LSZ" 1-7), és az FEI 6 éves Díjló programok. 
 
 „S” szint: 
A Magyar Díjlovagló Szakág hivatalos, érvényes „S1" kategóriájú programjai (beleértve az „S” szintű 
feladatként megjelölt FEI 7 éves fiatal díjló programokat) 
 
2. Nevezés a versenyekre 
Nevezni az adott verseny kiírásában meghatározott, de mindenkor az MLSZ által használt nevezési 
rendszerben lehet, kivéve a Magyar Póni Klub, illetve a Gyermek és Póni Lovasok Országos 
Szövetségének versenyszámait. A szabadidős versenyszámként megjelölt versenyszámokra a 
Szabadidős lovas rendezvények szabályai szerint. 



 

 
CHAMPIONÁTUS 
 
1. Minősülés 
A Championátusra adott év január 1-től lehet minősülést szerezni. A Díjlovagló Szakbizottság 2019-től 
a Championátusra minősítő versenynek fogad el minden olyan díjlovagló versenyt, amely a 
www.nevezesdijlovas.hu oldalon szerepel. 
 
2. Részvételi feltételek 

2.1. A Championátuson résztvevő lovasok, azon lovasok közül kerülhetnek ki, akik: 
- nem tartoznak az „A” keret lovasai közé az adott évben, 
- nemzetközi versenyről nincs 65% feletti eredményük a tárgyévet megelőző 5 évből (kivétel: 
a korosztályos lovasok esetében, amennyiben a tárgyévben korosztályt váltanak), 
- Országos Bajnokságon bármilyen kategóriában nem volt a tárgyévet megelőző 5 évben 1-3 
helyezése, kivéve, ha a bajnoki címet a Fiatal lovak Bajnokságában szerezte 
- nem volt Felnőtt Magyar Bajnok, 
- nem volt résztvevője Felnőtt Európa Bajnokságnak, Világ Bajnokságnak, Világkupa 
Döntőnek, 
- nem rendelkezik III. szintű, vagy kiemelt edzői státusszal. 

 

2.2. A Championátuson minden olyan ló-lovas páros elindulhat az egyéni számokban, aki az évad 
során részt vett legalább két CDN versenyen (bármelyik CDNA vagy CDNB versenyen) és ott 
teljesítménye legalább 60% vagy 6.0 pont volt az adott kategóriában, vagy egy szinttel felette. 

 
2.3. A Championátuson az „E” versenyszámokban indulóknál nem feltétel a licenc.(A Magyar 

Lovassport Szövetségben regisztrált lovas legyen.) Az E-MB kategóriában licencbesorolásra 
tekintet nélkül indulhat minden lovas. Az „MA” illetve „S” kategóriában csak I-es és II-es 
licenccel rendelkező lovasok indulhatnak. 

 

2.4. A Championátuson a lókizárás elve érvényes. 
 

2.5. A Championátuson csak a versenyre az adott lóval benevezett lovas/lovasok lovagolhatják a 
lovat. Amennyiben olyan személy ül fel a lóra, aki nincs az adott lóval nevezve a versenyre, 
akkor a páros a Championátuson való részvételből kizárásra kerül, és csak a versenyszámért 
indulhat. 
 

3. A Championátus versenyszámai: 
3.1. A Magyar Díjlovagló Szakbizottság hivatalos díjlovagló program-gyűjteményének "E"," A", "L", 

„LM” „MB" (csak a Licencszerző versenyszámok) programjai közül a valamelyik. 
Az „MA” kategóriában a Magyar Díjlovagló Szakág hivatalos, érvényes I-es és II. licenccel 
lovagolható, "M" kategóriájú programjai ("M1-10” illetve FEI junior programok). 
Az „S” kategóriában A Magyar Díjlovagló Szakág hivatalos, érvényes "S1" kategóriájú 
programjai (kivéve az Intermediate I. és Intermediate I. Zenés Kűr programokat) 

 
A versenyszámokat a Díjlovagló Szakbizottság határozatában jelöli ki. 

 
3.2. A Championátuson Egyéni-, és a Csapat verseny is meghirdetésre kerül. 

 
3.3. Egyéni verseny 

3.3.1. Az Egyéni versenyekben egy ló-lovas páros csak egy kategóriáért indulhat és csak abban 
a kategóriában, amiben teljesítették a minősülési kritériumokat, vagy egy szinttel alatta. 
Ugyanakkor egy ló-lovas páros több versenyszámban is indulhat a számért, de legkésőbb 
a technikai értekezleten véglegesítenie kell, hogy melyik kategóriáért indul. Egy lovas 2 
egyéni címért indulhat 2 különböző lóval, ezen kívül lehetősége van indulni a 
csapatversenyben. 

 
3.3.2.  Egy lóval legfeljebb 2 lovas jogosult indulni, de külön kategóriában versenyezve, ez alól 

az „E” kategória kivétel, ahol engedélyezett az azonos kategóriában történő indulás. 



 

Azonos lóval induló versenyzők eredménye beszámítható a csapatverseny eredményébe 
azonos csapat megjelölése esetén is. 

 
3.3.3.  Az egyéni versenyben "Ifjúsági" (18 év alatti lovasok), és "Felnőtt" kategóriában van 

eredményhirdetés. 
 

3.3.4.  A fentiek alapján az alábbi címek kerülnek kiosztásra: 
• „E” kategória: Ifjúsági-, és Felnőtt Champion (amennyiben 3-3 induló van, egyéb 

esetben összevontan) 
• „A” kategória: Ifjúsági-, és Felnőtt Champion (amennyiben 3-3 induló van, egyéb 

esetben összevontan) 
• „L” kategória: Ifjúsági-, és Felnőtt Champion (amennyiben 3-3 induló van, egyéb 

esetben összevontan) 
• „LM” kategória: Ifjúsági-, és Felnőtt Champion (amennyiben 3-3 induló van, egyéb 

esetben összevontan) 
• „MB” kategória Ifjúsági-, és Felnőtt Champion (amennyiben 3-3 induló van, egyéb 

esetben összevontan) 
• „MA” kategória Ifjúsági-, és Felnőtt Champion (amennyiben 3-3 induló van, egyéb 

esetben összevontan) 
• „S” kategória: Ifjúsági-, és Felnőtt Champion (amennyiben 3-3 induló van, egyéb 

esetben összevontan) 
 

3.4. Csapatverseny: 
1. A régiófelelősök állítják össze a csapatokat a régiós döntőn résztvevő lovasokból. Mind az 

5 régió a Championátus Csapatversenyét megelőzően Régiós Döntőt rendez. Az itt részt 
vevő lovasokból állítják össze a régiófelelősök a csapatot/csapatokat.   

2. Egy régió jogosult több csapatot is nevezni a Championátus csapatversenyébe. A 
csapatokat a régiófelelősök állítják össze. A csapatok összetételének leadási határideje 
legkésőbb a verseny előtti technikai értekezlet 

3. Egy régiós csapat minimum három, maximum négy főből állhat. (minimum tartalmazzon 1 
ló- lovas páros „L”, „LM”  vagy „MB” kategóriából, de „MA” és „S” kategóriás ló-lovas párost 
nem tartalmazhat) 

4. A Csapatverseny sorrendje, egy csapat naponkénti legjobb három lovasának százalékos, 
vagy összevont bírálat esetén összpontszámos eredményét figyelembe véve alakul ki. 

5. A csapattagok eredményeiket bármely kategóriából hozhatják (kivéve „MA” és „S” 
kategória), de az első nap technikai értekezletén véglegesíteni kell a csapatvezetőnek, 
hogy lovasonként melyik az a kategória, amelyből a lovas az eredményét hozza. 

6. A versenyszámban elért eredmény százalékát az alábbi szorzószámmal kell megszorozni 
és így figyelembe venni a végső eredmény kiszámításánál: 
• "E" kategóriát választó lovas esetén a szorzó 0.9 
• "A" kategóriát választó lovas esetén a szorzó 1 
• "L" kategóriát választó lovas esetén a szorzó 1.05 
• „LM” kategóriát választó lovas esetén a szorzó 1.06 
• "MB" kategóriát választó lovas esetén a szorzó: 1.075 

 
3.5. Díjazás 

A Championátus adott évi díjazása a Magyar Díjlovagló Szakbizottság határozatával kerül 
megállapításra. 



 

2. Cikkely  FIATAL LOVAK CHAMPIONÁTUSA 

A Fiatal Lovak Championátusa lehetőséget biztosít a Magyar Bajnokság keretein belül megrendezésre 
kerülő FEI fiatal ló szintet még nem teljesíteni tudó lovaknak egyel alacsonyabb szinten történő 
megmérettetésére. 
 

1. Részvételi feltételek: 
1.1. A lovasokra nem vonatkozik a Championátusra előírt korlátozás, minden érvényes licenccel, 

keresztlicenccel rendelkező lovas jogosult indulni a bajnokságon licencbesorolástól függetlenül. 
1.2. Egy lónak egy adott évben választania kell, hogy a Magyar Bajnokság keretein belül 

megrendezésre kerülő Fiatal Lovak Bajnokságában, vagy a Fiatal Lovak Championátusában 
vesz részt.  

 
2. Minősülés: 

A minősülés a lóra vonatkozik. 
Adott tárgyévben legalább 2 CDNA vagy CDNB versenyen az adott kategóriában vagy egy 
szinttel felette 2 alkalommal legalább 6,5 pontos versenyeredménye van. 

 
3. Bajnoki kategóriák: 

 5 éves Fiatal Díjló Champion: A verseny 2 napos. A kiírt versenyszámok Fiatal Díjló 
Program A3, Fiatal Díjló Program A4. 

 6 éves Fiatal Díjló Champion: A verseny 2 napos. A kiírt versenyszámok FEI 5 éves Díjló 
Minősítő, FEI 5 éves Díjló Döntő. 

 7 éves Fiatal Díjló Champion: A verseny 2 napos. A kiírt versenyszámok FEI 6 éves Díjló 
Minősítő, FEI 6 éves Díjló Döntő. 

 
A végső sorrend megállapítása a Championátus versenynapjai alatt elért eredmények összesítésével 
történik. Egyenlőség esetén a második napi versenyszámában elért eredmény a döntő. 
 

4. Díjazás: 

A Fiatal Lovak Championátusának adott évi díjazása a Magyar Díjlovagló Szakbizottság 

határozatával kerül megállapításra. 

 

 

Budapest, 2021. január 27. 



 

1 
 

CHAMPIONÁTUS 
 

 

A Championátuson résztvevő lovasok, azon lovasok közül kerülhetnek ki, akik: 

 

- nem tartoznak az „A” keret lovasai közé az adott évben, 

- nemzetközi versenyről nincs 65% feletti eredménye a tárgyévet megelőző 5 évből 

(kivétel: a korosztályos lovasok esetében, amennyiben a tárgyévben korosztályt 

váltanak), 

- Országos Bajnokságon bármilyen kategóriában nem volt a tárgyévet megelőző 5 

évben 1-3 helyezése, kivéve, ha a bajnoki címet a Fiatal lovak Bajnokságában szerezte 

- nem volt Felnőtt Magyar Bajnok, 

- nem volt résztvevője Felnőtt Európa Bajnokságnak, Világ Bajnokságnak, Világkupa 

Döntőnek, 

- nem rendelkezik III. szintű, vagy kiemelt edzői státusszal. 

 

Minősülés: adott tárgyévben legalább 2 CDN-A vagy/és CDN-B versenyen részvétel és ott az 

adott kategóriában vagy egy szinttel felette legalább 2 db 60%-os (6,0 pontos) eredménye van. 

A Championátus Csapatversenyre minősülni a Régiós Döntőből lehet. 

 

A Championátusnak 7 kategória bajnoksága van. Minden kategóriában felnőtt és ifjúsági (az 

adott tárgyévben tölti be a 18. életévét) Championt hirdetünk, amennyiben legalább 3 érvényes 

nevezés van a nevezés lezárásáig. Amennyiben nincs 3 érvényes nevezés a korosztály 

szerinti bontásban, akkor lehetőség van összetett Championt avatni (felnőtt és ifjúsági együtt), 

ha összesen nincs 3 nevező a kategóriában, akkor a lovasok csak a versenyszámért 

indulhatnak, de nem avatunk Championt. 

 

A Championátus kategóriái:  

 E kategória  

 A kategória  

 L kategória 

 LM kategória  

 MB kategória  

(E és A kategóriában a licencbesorolásra tekintet nélkül indulhat minden lovas, L, LM, MB 

kategóriában a I, II, III licencű lovasok mehetne) 

 

 MA kategória (II, I. licencű lovasok) 

 S kategória (II. I. licencű lovasok) 

 Csapatverseny 

 

Csapatverseny: 

A régiófelelősök állítják össze a csapatokat a régiós döntőn résztvevő lovasokból. Mind az 5 

régió a Championátust megelőzően Régiós Döntőt rendez. Az itt részt vevő lovasokból állítják 

össze a régiófelelősök a csapatot/csapatokat.  A csapatok összeállítása megegyezik a korábbi 

szabályozással.  
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Csapatverseny:  

 

1. Egy régió jogosult több csapatot is nevezni a Championátusra. A csapatokat a 

régiófelelősök állítják össze. A csapatok összetételének leadási határideje legkésőbb a 

verseny előtti technikai értekezlet.  

2. Egy régiós csapat minimum három, maximum négy főből állhat. (minimum tartalmazzon 

1 ló- lovas páros „L”, „LM” vagy „MB” kategóriából, de „MA” és „S” kategóriás ló-lovas 

párost nem tartalmazhat) 

 3. A Csapatverseny sorrendje, egy csapat naponkénti legjobb három lovasának 

százalékos, vagy összevont bírálat esetén összpontszámos eredményét figyelembe véve 

alakul ki.  

4. A csapattagok eredményeiket bármely kategóriából hozhatják (kivéve „MA” és „S” 

kategória), de az első nap technikai értekezletén véglegesíteni kell a csapatvezetőnek 

(régiófelelős), hogy lovasonként melyik az a kategória, amelyből a lovas az eredményét 

hozza.  

5. A versenyszámban elért eredmény százalékát az alábbi szorzószámmal kell 

megszorozni és így figyelembe venni a végső eredmény kiszámításánál:  

 "E" kategóriát választó lovas esetén a szorzó 0.9  

 "A" kategóriát választó lovas esetén a szorzó 1 

 "L" kategóriát választó lovas esetén a szorzó 1.05  

 „LM” kategóriát választó lovas esetén a szorzó 1.06 

 "MB" kategóriát választó lovas esetén a szorzó: „MB”: 1.075 

 

Egy lovas két egyéni kategóriáért indulhat különböző lóval, ezen kívül lehetősége van 

indulni a csapatversenyért. 

 

A lovasok a minősült szinten indulhatnak, vagy egy szinttel alatta. A lókizárás elve 

érvényes rá. 
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FIATAL LOVAK CHAMPIONÁTUSA 
 

 

Célja: 

A Magyar Bajnokság keretein belül megrendezésre kerülő Fiatal Lovak Bajnokságát az FEI 

követelményrendszerével összhangba hoztuk, így ott az FEI által előírt versenyszámok 

kerülnek kiírásra. 

 

Szeretnénk lehetőséget biztosítani azoknak a lovaknak egy megmérettetésre, akik még nem 

tudják teljesíteni a nemzetközileg elvárt szintet, illetve az első évben folyamatosságot 

szeretnénk biztosítani a 2020-as évben az eddigi elvárásoknak megfelelően indult fiatal 

lovaknak, hogy megfelelő képzéssel tudjanak egy szintet feljebb lépni.  

 

Minősülés: 

A minősülés a lóra vonatkozik. 

 

Adott tárgyévben legalább 2 CDNA vagy CDNB versenyen az adott kategóriában vagy egy 

szinttel felette 2 alkalommal legalább 6,5 pontos versenyeredménye van. 

 

Résztvevői kör: 

A lovasokra nem vonatkozik a Championátusra előírt korlátozás, minden érvényes licenccel, 

keresztlicenccel rendelkező lovas jogosult indulni a versenyen. 

 

A lovak az alábbi kategóriákban tudnak részt venni: 

 5 éves Fiatal Díjló Champion 

A verseny 2 napos. A kiírt versenyszámok Fiatal Díjló Program A3, Fiatal Díjló 

Program A4. 

 6 éves Fiatal Díjló Champion 

A verseny 2 napos. A kiírt versenyszámok FEI 5 éves Díjló Minősítő, FEI 5 éves 

Díjló Döntő. 

 7 éves Fiatal Díjló Champion 

A verseny 2 napos. A kiírt versenyszámok FEI 6 éves Díjló Minősítő, FEI 6 éves 

Díjló Döntő. 

 

Egy lónak egy adott évben választania kell, hogy a Magyar Bajnokság keretein belül 

megrendezésre kerülő Fiatal Lovak Bajnokságában, vagy a Fiatal Lovak Championátusában 

vesz részt.  

 

 

Budapest, 2021. január 27. 
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LICENRENDSZEREK 2021 

 

2021. január 1.-től az alábbiak szerint változik a díjlovagló licencrendszer. Az eddig 

licenccel rendelkező lovasok besorolása: 

 

A lovasok első besorolása az alapján történik, hogy eddigi versenyeredményeik alapján mely 

legmagasabb kategóriában indultak, függetlenül attól, hogy azokban a versenyszámokban 

megszerezték-e már a következő licencre a minősülést. Amennyiben magasabb licencre 

szeretnének váltani a megszerzett eredményeik tükrében, természetesen lehetőségük van 

erre. 

 

A 2021. január 1.-től a licencváltáshoz mindig a tárgyévet és az azt megelőző két naptári éven 

belül a meghatározott licencváltáshoz szükséges versenyszámokban elért eredmények 

számítanak. A licencváltást – a feltételek teljesülése esetén – a versenyzőnek kell írásban 

kezdeményeznie a dijlovaglas@lovasszovetseg.hu címen. A licencváltás akkor történik, 

amikor a lovas teljesítette a licenc átlépésre vonatkozó kritériumot és igazoltan befizette az 

esetleges licencdíj különbözetet.  

 

Az új licencbesorolás: 

 

0.licenc 

Azok a lovasok tartoznak ide, akiknek még nincs licencük. Ezeknek a lovasoknak is a Magyar 

Lovas Szövetség rendszerében regisztrált lovasoknak kell lenniük. 

Ezek a lovasok E kategóriájú versenyszámokban jogosultak indulni.  

 

IV. licenc 

A sikeres rajtengedélyvizsga után a lovasok a IV. licencbesorolásba kerülnek.  

Ezen lovasok E és A kategóriájú versenyszámokban jogosultak indulni. 

Ahhoz, hogy magasabb kategóriába lépjenek 3 alkalommal kell A kategóriában legalább 6,2 

pontot teljesíteniük. Ekkor kerülnek az III. licenckategóriába. 

A Fiatal díjló versenyszámokban (FEI 4 éves, FDA3, FDA4) a lovas 3x65%-ot kell, hogy elérjen 

a licencváltáshoz. 

 

III. licenc 

Ezen lovasok A, L, LM, MB kategóriájú versenyszámokban jogosultak indulni.  

Ahhoz, hogy magasabb kategóriába lépjenek 3 alkalommal kell MB kategóriában legalább 6,2 

pont felett teljesíteniük. Ekkor kerülnek a II. licenckategóriába. 

A Fiatal díjló versenyszámban (FEI 6 éves) a lovas 3x65%-ot kell, hogy elérjen a 

licencváltáshoz. 

 

II. licenc 

Ezen lovasok A, L, LM, MB, MA és S1 kategóriájú versenyszámokban jogosultak indulni. 

Ahhoz, hogy magasabb kategóriába lépjenek 3 alkalommal kell S1 kategóriában legalább 62% 

felett teljesíteniük. Ekkor kerülnek a I. licenckategóriába.  

A Fiatal díjló versenyszámokban (FEI 7 éves) a lovas 3x62%-ot kell, hogy elérjen a 

licencváltáshoz. 
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I.licenc 

Ezen lovasok A, L, LM, MB, MA, S1 és S2 kategóriájú versenyszámokban jogosultak indulni. 

Ez a legmagasabb szint. 

 

Licencváltáshoz szükséges eredmények megszerzése lehet vegyesen a normál 

versenyszámokból és a Fiatal Díjló versenyszámokból. 

 

Licencbesorolás szerinti eredményhirdetések: 

 

Minden hazai CDN-A és CDN-B versenyen a rendező az adott versenyszámban köteles az 

adott versenyszámban indulók minimum 1/3-t eredményhirdetésre behívni. 

 

Minden versenyszámban az alacsonyabb licencbesorolásba eső lovasoknak külön kell 

eredményt hirdetni. A többi licencnek közös eredményhirdetése van. Amennyiben 

legalább 3 induló van egy további licencbesorolásból, azoknak a lovasoknak külön 

eredményhirdetés lehetséges a rendező döntése alapján.  

 

 

Keresztlicenc: 

 

A díjlovagló szakág a továbbiakban is lehetőséget biztosít a díjugrató és lovastusa szakágból 

érkező lovasoknak keresztlicenc kiváltására.  

 

A lovasok automatikusan a IV-es licencbesorolásba kerülnek. Amennyiben a lovas magasabb 

licenckategóriába szeretne kerülni, akkor egyéni elbírálás alapján kerül besorolásba.  

 

Amennyiben az adott szintről magasabb szintre szeretnének lépni, akkor ugyanúgy, mint a 

díjlovas versenyzőknek teljesíteniük kell a feljebb lépéséhez szükséges kritériumokat.  

 

 

Licencbefizetési összegek: 

 

I. licenc 17 500 Ft 

II. licenc 17 500 Ft 

III. licenc 10 500 Ft 

IV. licenc 10 500 Ft 

 

 

Budapest, 2021. január 27. 
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CDN-VERSENYEK SZABÁLYOZÁSA 2021 

 

CDN-A versenyek  

 

Minősítő versenyek, melyek a Magyar Országos Bajnokságra és a nemzetközi 

versenyekre minősítenek, így a fő célkitűzés, hogy a lovasok és lovak számára garantált 

legyen a minőség és a színvonal mind a helyszín infrastruktúrája, mind a 

versenyszámok bírálata szempontjából.  

 

 

1) A CDN-A versenyek legalább két naposak legyenek; 

2) A bírókat a szakbizottság jelöli ki; 

3) A verseny lebonyolítását a szakbizottság ellenőrzi; 

4) A versenykiírásokat a szakbizottság hagyja jóvá; 

5) A verseny CDN-B, CDN-B*, CDN-C-vel kombináltan is rendezhető̋, de ebben az 

esetben a CDN-A verseny szigorúbb szabályai vonatkoznak a B-s versenyre. 

6) A-s versenyeken a lovat csak a versenyre benevezett lovas lovagolhatja, ellenkező 

esetben a lovast ki kell zárni (Be/lesétáltatni sem lehet a lovat csak a versenyre 

benevezett lovasnak). 

7) FEI programokat kötelező kiírni (mást is lehet, de minden szinten legyen a 

minősülésekhez szükséges FEI program). 

 

Csak olyan helyszín rendezhet ahol: 

 négy évszakos verseny-, és lehetőleg négy évszakos talajú melegítőpálya van 

 elegendő wc és mosdó áll rendelkezésre 

 minimum 50 boxot tud a rendező biztosítani, a boxok mérete legalább 3x3m (nem 

szükséges a helyszínnek rendelkezni 50 boxszal, de a verseny  rendezőjének vállalnia 

kell, hogy a nevezésekhez igazodva akár mobilboxokat is rendeljen) 

 biztosított a résztvevők számára a megfelelő étkezési lehetőség 

 megoldott a rendszeres pályakarbantartás és locsolás 

 elegendő parkolóhelyet tud biztosítani 

 rendelkezik legalább 3 bírói bódéval és egy elkülönített versenyiroda helyiséggel 

(lehetőség szerint a versenyiroda legyen külön a hangosítástól, pénztártól. Lehet mobil 

kialakítású is, például sátor) 

 

Abban az esetben, ha az adott régióban a fenti feltételeknek megfelelő versenyhelyszín nem 

áll rendelkezésre, vagy a minősüléshez szükséges időszakban a fenti adottságokkal 

rendelkező helyszín nem tart minősítő, CDN-A-s versenyt, a szakbizottság jóváhagyásával 

más helyszín is rendezhet CDN-A-s versenyt.  
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CDN-B versenyek 

 

Gyakorló versenyek, melyek célja lovas és ló számára a versenyszituációban történő 

gyakorlás biztosításának lehetősége, illetve az CDN-A-s versenyekre való felkészítés.  

 

1) Minősít a Championátusra, illetve a Régiók Döntőjére.  

2) A versenykiírásokat a szakbizottság hagyja jóvá.  

 

 

A CDN-B versenyeken: 

 A három bíróval bírálható programok bírálhatók két bíróval. 

 Az E kategóriában megengedett a kikötőszár használata. Használata esetén a bíró 

köteles az összpontszámból 0.3 pontot levonni. 

 Megrendezhető egyidejűleg szabadidős és póni klubbos versennyel is. 

 

A rendezőknek lehetőségük van egyidejűleg CDN-A és CDN-B versenyt rendezni, de akkor a 

CDN-A versenyek szabályai érvényesek a CDN-B versenyre is (Pl: a verseny egész 

időtartalma alatt nem ülhet más lovas a lóra, csak az a lovas, aki versenyez vele). 

 

 

Budapest, 2021. január 27.  


