
Közép-Magyarország régió DÍJLOVAGLÓ BAJNOKSÁGA, 2021’ 

Versenykiírás 

A Díjlovagló Szakbizottság 5/2021. (II. 22.) határozata szerint a 2021. évi 

régiós bajnokság célja a díjlovaglás népszerűsítése, felkészülési és 

versenyzési lehetőség biztosítása a lovasok és lovak számára a magasabb 

szintű versenyekre. A régió díjlovasai a döntőn elért eredményeik alapján 

kerülnek besorolásra a Championátus Országos Bajnokság régiós 

csapatversenyére. A versenysorozat mindenki számára nyitott, de a 

bajnokságért csak a fővárosban és Pest megyében bejegyzett székhelyű 

egyesületeinek lovasai indulhatnak. 

A bajnokság lebonyolítása: A régióban megrendezésre kerülő összes 

CDN-A és CDN-B besorolású verseny minősít a döntőre. A minősítő 

fordulók egyes versenyszámaiban korosztályos kategóriabontások nélkül, 

az MLSZ Díjlovagló Szabályzatban előírt licenc bontásokkal hirdetünk 

eredményt. A döntőben azok a lovasok indulhatnak a bajnokságért, akik a 

regionális versenysorozatban megrendezett minősítő fordulókból legalább 

kettőn elindultak és minimum két alkalommal 55% felett lovagoltak. 

A több lóval vagy kettőnél több fordulóban induló versenyzők esetében a 

bármelyik lóval elért két legmagasabb pontértékű eredményt vesszük 

figyelembe. A bajnokság során mindenkor a FEI és a MLSZ Díjlovagló 

Szabályzatának előírásai érvényesek. 

A bajnokság kategóriái, értékelése: Közép-magyarország felnőtt díjlovagló 

bajnok (18 év felett) Közép-magyarország ifjúsági díjlovagló bajnok (18 év 

alatt) A Bajnokságon a lovas korosztálytól függetlenül bármely osztályban 

indulhat, melyre licencbesorolása jogosítja. A bajnoki összesítésben a 

hatályos minősítő pontrendszer szerint a lovagolt feladat nehézsége az 

alábbi módon, súlyozottan kerül értékelésre: 

 E: 1x  

 A:1,03x  

 L:1,06x 

  LM:1.09x 



  M:1.12x  

 S1, S2: 1,15x 

A bajnokság győztese az a lovas, aki a bajnokság döntőjében a 

legmagasabb pontértékű eredményt éri el.  

Amennyiben egy lovas több lóval vagy azonos lóval, de több 

versenyszámban vesz részt a versenyen, a lovasnak nyilatkoznia kell 

legkésőbb a verseny kezdetéig, mely lóval és mely programban indul a 

bajnoki címért. (Amennyiben nem nyilatkozik, úgy automatikusan az 

alacsonyabb %-os eredménye számít!). Egy lóval legfeljebb 2 lovas 

indulhat, de külön kategóriában (ez alól kivétel az ’’E’’ kategória). 

Pontegyenlőség esetén a magasabb osztályban induló lovas élvez 

elsőbbséget. Minden egyéb esetben a Magyar Díjlovagló Szabályzat ad 

iránymutatást. 

A döntőn és a minősítő versenyeken E kategóriában a Championátus 

szabályai szerint licenc nélkül is lehet indulni. A licenc nélküli lovas akkor 

indulhat, ha edzője szerepel a Magyar Lovassport Szövetség 

nyilvántartásában. 

A bajnokság díjazása: A kategóriák I-III. helyezettei érmet, tárgyjutalmat, 

a fiatal díjló bajnokság kivételével pénznyereményt, a bajnokok hímzett 

lótakarót kapnak.  

A pénznyeremény mértéke, amit számla ellenében a döntő rendezője ad 

át: 

Bajnok:   30 000 forint 

II. helyezett: 20 000 forint 

III. helyezett: 10 000 forint 

A versenyen kiírásra kerülnek fiatal díjló számok is, azonban ezek nem 

kerülhetnek értékelésre a bajnokság szorzópontos rendszerében, így ők ló-

életkori bontásban a „A régió fiatal díjlova’’ címért versenyeznek.  

Kategóriák: 

  4 éves lovak: FEI 4 éves fiatal díjló  



 5 éves lovak: 5 éves fiatal díjló A3, 5 éves fiatal díjló A4  

 6 éves lovak: FEI 5 éves fiatal díjló minősítő, FEI 5 éves fiatal díjló döntő  

 7 éves lovak: FEI 6 éves fiatal díjló minősítő, FEI 6 éves fiatal díjló döntő 

Amennyiben egy kategóriában nincs meg a 3 nevezett ló, ott csak az 1. 

helyezett kerül díjazásra. 3 vagy afeletti nevezett esetében az első 3 

helyezett díjazható. 

Kiosztásra kerül a döntőn az ”Év utánpótlás díjlovasa” cím kupával, 

melyet az a lovas kaphat meg, aki rajtengedély vizsgáját a tárgyévben tette 

és a döntőn a legmagasabb százalékos eredményt ért el. 

Kihirdetésre kerül még a döntőn a „’Legeredményesebb egyesület” is. Itt 

az egyesület a döntőn két legeredményesebb lovasának súlyozott 

százalékos eredményeinek az összege alapján kerül rangsorolásra. 

A döntő helye, ideje: 

Cinkotai Lovasudvar, 2021. augusztus 28-29. 

A döntő első, szombati versenynapjának versenyszámai: 

Összevontan bírált:  

E8 

 

Külön bírált: 

FEI A Chellenge előkészítő 

L7 

LSZ 5 

FEI póni csapatfeladat 

FEI junior csapatfeladat 

FEI Fiatal lovas csapatfeladat 

FEI Intermediate A (2020) 

 

Összevontan bírált: 

5 éves fiatal díjló A3, (5 éves lovak régiós bajnoksága) 

FEI 5 éves fiatal díjló minősítő (6 éves lovak bajnoksága) 

FEI 6 éves fiatal díjló minősítő (7 éves lovak bajnoksága) 

A döntő második, vasárnapi versenynapjának versenyszámai: 



Összevontan bírált:  

E5 

Külön bírált: 

FEI Gyermek előkészítő 

L8 

LSZ 6 

FEI póni egyéni feladat 

FEI junior egyéni feladat 

Szent György Díj 

FEI Nagydíj kűr 

Összevontan bírált: 

FEI 4 éves fiatal díjló 

5 éves fiatal díjló A4, (5 éves lovak régiós bajnoksága) 

FEI 5 éves fiatal díjló döntő (6 éves lovak bajnoksága) 

FEI 6 éves fiatal díjló döntő (7 éves lovak bajnoksága) 

 

Ha az eredményhirdetésről az I-III. helyezettek bármelyike méltányolható 

oknak a vezető bíró részére történő közlése illetve annak engedélye nélkül 

távol marad, a bajnoki érmén kívül utólag más díjazásra nem tarthat igényt.  

 

Budapest, 2021. február 27. dr. Paizs Gábor, régiófelelős 


