
ÉSZAKKELET MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS BAJNOKSÁGÁNAK KIÍRÁSA 2022. 

 

A 2022-es Regionális Díjlovagló Bajnokság kiírásának célja a díjlovas szakág népszerűsítése az 

országrészben, illetve, hogy a régió lovasainak színvonalas versenyzési lehetőséget tudjunk biztosítani. A 

régiós fordulók és a döntő a régióba tartozó egyesületek (Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-

Bereg, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád megyék) lovasait rangsorolja, valamint hirdet bajnoki címet ifjúsági-

és felnőtt kategóriában.  

 A regionális bajnokság célja továbbá, hogy a Championátus csapattagjai eredményeik alapján kerüljenek 
kiválasztásra.  
 
2021.január 27-én a Díjlovagló Szakbizottság egy új, egységes keretrendszert alakított ki.  
 
Minősülés:  
 

• Az új szabályzat értelmében a lovasnak részt kell vennie a minősítő versenyen, azonban a lovas 
nem hoz pontot a regionális fordulókról. 

• Minősülni a lovasnak kell, azonban a minősítők során legalább 1 versenyen azt a lovat (is) kell 
lovagolnia a lovasnak, mellyel a bajnokságért indul. 

• Minősítő versenynek számít a régió területén megrendezésre kerülő minden CDN-A és CDN-B 
verseny. 

• A lovasnak legalább 1 minősítő versenyen kell részt venni a minősülés megszerzéséhez. 
• Amennyiben egy lovas több lóval vagy azonos lóval, de több versenyszámban vesz részt a 

fordulókon, a lovasnak legkésőbb a Döntő kezdetéig nyilatkoznia kell, mely lóval és mely 
programban indul a bajnoki címért (ennek elmulasztás esetén az alacsonyabb %-os eredménye lesz 
alapul véve) 

Minősítő versenyek: 

2022.04.23-24 Szilvásvárad CDN-A 

2022.07.30. Hajdúszoboszló CDN-B   

Bajnokság döntője: 

2022.08.13-14. Szilvásvárad  CDN-A 

Bajnoki cím és helyezések két kategóriában kerülnek kihirdetésre, Ifjúsági (18 év alatti) és Felnőtt (18 

év feletti) kategóriában, függetlenül a licenszbesorolástól. Bármely korú lovas indulhat bármely 

osztályban a bajnokságon, azok az alábbi módon lesznek értékelve: 

E: 1x 

A:1,03x  

L:1,06x  

LM:1.09x  

M:1.12x  

S: 1,15x 

 

Díjazás:  

1. helyezett: takaró, érem, szalag, serleg 

1-3. helyezett: érem, szalag, serleg  

2-3. helyezett: tárgyjutalom 

 

Az eredményhirdetés lóval történik!  



Régió Fiatal díjlova  

A fordulókon, valamint a döntőn is kiírásra kerülnek fiatal díjló számok. A magasabb pontozás miatt 

ezek a számok nem kerülnek értékelésre a bajnokság szorzópontos rendszerében, azonban meghirdetésre 

kerül a „Régió Fiatal díjlova” cím.  

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 

 

„Legeredményesebb egyesület” cím: a döntőn kihirdetésre kerül a régió legeredményesebb egyesülete 

cím. Itt az egyesület a döntőn két legeredményesebb lovasának súlyozott százalékos eredményeinek az 

összege alapján kerül rangsorolásra. 

 

„ Év utánpótlás díjlovasa” cím: azon lovasok körében kerül kiosztásra, akik rajtengedély vizsgát 

tárgyévben tette le, döntőn elért legmagasabb százalék alapján.  

 

További kérdésekben a Magyar Lovas Szövetség Díjlovagló Szakbizottságának irányelvei valamint a 

Szabályzatban foglaltak követendőek. 

(https://www.dijlovasok.hu/dokumentum/Regios_hirek/2021/Regios_Bajnoki_kiiras.pdf) 
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