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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. 


