
 

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. 


