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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.  


