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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.

Részvételi feltételek:

A versenysorozat  mindenki  számára  nyitott,  de  a  bajnokságért  csak  Győr-Moson-Sopron
megye,  Komárom-Esztergom megye,  Vas megye,  Fejér  megye,  Zala megyében bejegyzett
székhelyű egyesületeinek lovasai indulhatnak. 

Fiatal díjlovak esetében a lovasa egyesülete az irányadó. 

A régióban az alábbi versenyek minősítenek a régiós döntőre:

Fordulók Időpont Helyszín
1) 2023.05. 20-21. Máriakálnok CDN-A/B
2) 2023.05.27. Keszthely CDN-B
3) 2023.07. 08. Győrzámoly CDN-B
4) 2023.07.22-23. Bábolna CDN-A 
5) 2023.08.12. Keszthely CDN-B
6) 2023.08.26-27.

(nem végleges 
időpont, 
változhat)

Máriakálnok CDN-A/B Északnyugat-Magyarország 
Régiós Bajnokság Döntő

 a regionális versenysorozatban megrendezett minősítő fordulókból legalább kettőn (2
verseny) elindultak  és minimum két  alkalommal  60 % felett  lovagoltak.  Csak egy
versenyen,  de  két  versenyszámban  elért  60  %  feletti  eredménnyel  nem  lehet
minősülni.

 Részt  vehet  olyan  lovas,  akinek  a  Magyar  Országos  Bajnokságon  az  alábbi
kategóriákban nem volt a tárgyévet megelőző 3 évben 1-3. helyezése:

o Magyar Bajnokság
o Nehézosztályú Magyar Bajnokság
o Fiatal Lovas Bajnokság 
o U25 Bajnokság

 A tárgyévet megelőző 3 évben nem volt résztvevője:
o Felnőtt Európa Bajnokságnak
o Világ Bajnokságnak
o Világkupa Döntőnek
o Korosztályos Európa Bajnokságnak 

 A regionális  döntő fiatal  ló feladataira az adott évjáratba tartozó fiatal  díjlóval egy
versenyen  kell  minősülni  és  65  %-nál  magasabb  eredményt  elérni.  A  fiatal  díjló
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programok  minősülései  a  fiatal  díjló  számokra  minősítik  a  lovat,  az  ifi-felnőtt
kategóriára nem. Fiatal lovaknál a lovas csere lehetséges.

A  bajnokság  során  mindenkor  a  FEI  és  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  60  %  feletti  eredmény,
amennyiben az adott versenyévben a lovasnak van még a póni klub C1, C2, B1, B2,
B3 feladatokban elért 60 % feletti eredménye. 

Keresztlicences lovastusázók/ díjugratók:

 A lovastusa illetve díjugrató szakág versenyzője akkor indulhat a regionális döntőn,
amennyiben az adott versenyévben a lovasnak van két 60 % feletti CDN-B, CDN-A
versenyen  elért  eredménye.,  vagy  legalább  három szabadidős  versenyen  elért  E,A
vagy póni klub C1, C2, B1, B2, B3 feladatokban elért 60 % feletti eredménye.

 Amennyiben a lovastusázó/ díjugrató megkéri az ingyenes keresztlicencét, az általános
szabályok szerint  a  licenc  besorolása  szerint  E-nél  magasabb szinten  is  indulhat  a
régiós döntőn.

Döntő:

A lovas a döntőre nem hoz minősítő pontokat. A döntőn teljesített programok százalékának
súlyozott eredménye adja a Regionális bajnokság végeredményét, az alábbi szorzókkal:

E: 0,9x
A: 1,0x
L: 1,03x
LM: 10,5x
LSz: 1,09x
M: 1,012x
S1: 1,015x
S2: 1,2x

Két kategória kerül díjazásra, licenc besorolástól függetlenül:
 Ifjúsági Bajnok és helyezettek (18 év alatt)
 Felnőtt Bajnok és helyezettek (18 év felett)

A győztesek takarót kapnak, a helyezettek tárgyjutalomban részesülnek.

Fiatal díjló: 
 4 éves lovak
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 5 éves lovak
 6 éves lovak
 7 éves lovak

Kategóriánként az 1-3 helyezett kerül díjazásra. 

A régió legeredményesebb egyesülete:
A döntőn a két legeredményesebb lovas súlyozott  százalékos eredménye összeadva adja a
rangsort. 

Az év utánpótlás díjlovasa:
Aki a tárgyévben rajengedély vizsgázott és a döntőn a legmagasabb százalékot érte el. 

Csapatbajnokság:
A lovasok klubtól, egyesülettől függetlenül csapatokat alkothatnak, aminek összetételét (3 fő)
a  döntő  kezdetéig  leadják  a  versenyirodának.  A  bajnokságban  részt  vevő  súlyozott
eredményük összege adja a Bajnok csapatot és a helyezetteket.

Készítette:
Molnár Mercedes Annamária
Északnyugat-Magyarországi régiófelelős


