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Versenykiírás 

A Díjlovagló Szakbizottság 5/2021. (II. 22.) határozata szerint a régiós bajnokságok 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 régiós bajnokságot 

követően megrendezésre kerülő Championátus Országos Bajnokság régiós csapatversenyére.  

A póni klub szakági díjlovas bajnoka a régióból kerül ki, a liszenc besorolásától és a regionális 

döntőn elért eredményétől függetlenül a régió I-es csapatába nyer meghívást.  

A versenysorozat mindenki számára nyitott, de a bajnokságért csak Baranya, Somogy, Tolna 

megyében bejegyzett székhelyű egyesületeinek lovasai indulhatnak – kivételt képeznek ez alól, azok 

a lovasok akik az elmúlt egy évben a régióban élnek, lovagolnak, edzenek, és ezt igazolni is tudják. 

Fiatal díjlovak esetében a lovas egyesülete az irányadó. 

 

A bajnokság lebonyolítása:  

A régióban megrendezésre kerülő összes CDN-A és CDN-B besorolású verseny minősít a döntőre. 

Minősítő versenynek számít az Országos Bajnokság (a nehéz osztály bajnoksága, a korosztályos 

bajnokságok és a fiatal lovak bajnoksága) is, amennyiben az a régióban kerül megrendezésre és azzal 

párhuzamosan CDN-A verseny kerül kiírásra.  

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 ( 2 verseny) elindultak és legalább kettő 55 % -os eredményük van.  

A bajnokság során mindenkor a FEI és a MLSZ Díjlovagló Szabályzatának előírásai érvényesek.  

Az E kategória minősülési szabályai  

A licenc nélküli lovas akkor indulhat, ha edzője szerepel a Magyar Lovassport Szövetség 

nyilvántartásában. A 0-s és IV-es licencű lovasok esetében elegendő egy 55% feletti eredmény, 

amennyiben az adott versenyévben a lovasnak van még a póni klub C1, C2, B1, B2, B3 feladatokban 

elért 55% feletti eredménye. A lovastusa szakági licenszes két 55% feletti lovastusa díjlovas 

feladattal is minősül a regionális döntő E kategóriájára. A díjugrató szakág licenszes versenyzője 

akkor indulhat a regionális döntőn, amennyiben az adott versenyévben a lovasnak van két 55% 

feletti CDN-B, CDN-A versenyen elért eredménye vagy legalább három szabadidős versenyen elért 

E, A vagy a póni klub C1, C2, B1, B2, B3 feladatokban elért 55% feletti eredménye.  Amennyiben 



a lovastusázó/díjugrató megkéri az ingyenes díjlovas keresztlicenszét, az általános szabályok szerint 

a licensz besorolása szerint E-nél magasabb szinten is indulhat a regionális döntőn.   

   

1. DÍJAZÁS: 

Ifjúsági és Felnőtt kategóriában az 1-3. helyezett, ha nincs meg kategóriánként a 3 induló,akkor 

lehetőség van a két kategória összevonására, ebben az esetben az első 6 helyezett díjazandó. A 

helyezettek tárgyjutalomban részesülnek, az első helyezettek hímzett takarót, a 2-3 helyezettek 

értékes tárgyjutalmat kapnak. 

 
AZ EREDMÉNYHIRDETÉS LÓVAL TÖRTÉNIK. 

 
 
2. KATEGÓRIÁK: 
o 4 éves lovak: FEI 4 éves fiatal díjló 
o 5 éves lovak: 5 éves fiatal díjló A3, 5 éves fiatal díjló A4 
o 6 éves lovak: FEI 5 éves fiatal díjló minősítő, FEI 5 éves fiatal díjló döntő 
o 7 éves lovak: FEI 6 éves fiatal díjló minősítő, FEI 6 éves fiatal díjló döntő 
Díjazás: kategóriánként az 1-3 helyezett, ha nincs meg a 3 nevezett ló, akkor az 1.helyezett 
kerül díjazásra 
 
3. KÜLÖNDÍJAK: 
 „A Régió Fiatal Díjlova” – a Döntőn kiírásra kerülnek fiatal díjló számok is, azonban 
ezek nem kerülnek értékelésre a bajnokság szorzópontos rendszerében, így ők ezért a 
címért versenyezhetnek. 
 
„A Régió Legeredményesebb Egyesülete” – Az egyesület a döntőn két legeredményesebb 
lovasának súlyozott százalékos eredménye összeadva adja a rangsort. 
 
„Az Év Utánpótlás Díjlovasa”- aki a tárgyévben rajtengedély vizsgázott és a Döntőn a 
legmagasabb százalékot érte el. 
Csapatbajnokság- klubtól, egyesülettől függetlenül a lovasok tetszőleges összetételben 
csapatokat alkothatnak, aminek összetételét a Döntő kezdetéig leadják a 
versenyirodának. A Bajnokságban is részt vevő, súlyozott eredményük összege adja a 
Bajnok csapatot és a helyezetteket.  
 
„ A legjobb Kűr” – aki a regionális döntőn bármely kűr versenyszámban a legmagasabb százalékos 
eredményt éri el.  
 
 
A bajnoki összesítésben a hatályos minősítő pontrendszer szerint a lovagolt feladat nehézsége az 
alábbi módon, súlyozottan kerül értékelésre:  
 

• E: 0,9x 

• A: 1,0x 

• L: 1,03x 

• LM: 1,05x 

• LSZ: 1,09x 



• M: 1.12x 

• S1: 1,15x 

• S2: 1.2x 

Fei Gyermek Előkészítő, Gyermek Csapat, Gyermek Egyéni (L) programoknál a C-bíró által 

adott technikai pontszámok számítanak bele a szorzós pontszámba.  

A Regionális Bajnokság Döntője 2023. szeptember 9-én és 10-én a Pannon Lovasakadémián 

kerül CDN-A szintű verseny keretében megrendezésre.  

A Regionális Bajnokságban minden lovasa abban a kategóriában indulhat, amelyre a 

licencbesorolása jogosítja.  

A Bajnokságban a lókizárás elve érvényes (A ló azonos lovassal egy évadon belül nem indulhat 2 

vagy több osztállyal alacsonyabb versenyszámban) 

A Régiós Döntőn az adott lovat csak a vele benevezett lovas lovagolhatja, ezen szabály megszegése 

esetén a páros csak a versenyszámért lovagolhat, a Bajnokságból kizárásra kerül. 

A döntőn és a minősítő versenyeken E kategóriában a Championátus szabályai szerint licenc nélkül 

is lehet indulni.  

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!). 
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