
DÉLKELET-MAGYARORSZÁG REGIONÁLIS BAJNOKSÁGÁNAK KIÍRÁSA  

Megyéink (Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád) díjlovasainak viszonylag alacsony létszáma 

miatt - a régióban tevékenykedő edzőkkel egyeztetve - indokoltnak tartottuk egy 4 megyét átfogó 

Regionális Bajnokság megszervezését. Ezzel elsődleges célunk, hogy növeljük az egyes versenyek 

résztvevőinek létszámát. Továbbá egy érdekesebb, élesebb, izgalmasabb versenyhelyzetet szeretnénk 

teremteni lovasaink számára a döntőn, ezzel segítve őket az országos szint követelményeinek, elvárásainak 

megismerésében, teljesítésében. Bízunk benne, hogy ezzel a lépéssel sikerül többek számára is elérhető 

közelségbe hozni a népesebb, nagyobb, kiélezettebb versenyek atmoszféráját. Továbbá reméljük, hogy a 

kezdő lovasok számára is motiváló hatású lehet a Regionális Bajnokságon való részvétel lehetősége.  

Versenyszámok, minősülés, értékelés: 

A Bajnokság két kategóriában kerül kiírásra, mégpedig korosztályos bontásban, függetlenül attól, hogy a 

lovas I. vagy II. licenccel rendelkezik. Tehát hirdetünk egy 18 év alatti Ifi Bajnokot és egy 18 év feletti 

Felnőtt Bajnokot, továbbá helyezetteket. Bármely korú lovas bármilyen osztályban indulhat a bajnokságért, 

azok súlyozottan lesznek értékelve, az alábbi módon: 

E: 0.9x 

A: 1x 

L: 1.05x 

LM: 1.1x 

M: 1.15x 

Minden, a régióban megrendezésre kerülő CDN-B verseny egyben minősítő is a döntőre. Ezen versenyek 

mindegyike, illetve a döntő versenyszámai nyitottak bárki számára, azonban a Bajnokságért kizárólag az a 

lovas indulhat, akinek egyesületének székhelye a régió valamely megyéjében van bejegyezve. A döntőre 

való minősülés feltétele minimum két alkalommal való részvétel a régió bármely hivatalos minősítő 

versenyén. (Tehát két versenyen legalább részt kell venni, nem elég  egy versenyről hozott 2 start!) 

A Bajnokságért való indulásnak nem feltétele, hogy a lovas ugyanazon lóval teljesítse a két minősítő 

versenyt.  A Bajnokság végeredményét kizárólag a döntőn teljesített program százalékának súlyozott 

eredménye adja. A minősítő versenyekről nem gyűjt pontot a lovas, azok kizárólag a minősülés feltételét 

képezik. Ha egy lovas több lóval is indul a Bajnokságban, a döntőt megelőzően nyilatkoznia kell, mely lóval 

indul a bajnoki címért. Pontegyenlőség esetén a magasabb osztályban induló lovas élvez elsőbbséget. 

További kérdésekben a Magyar Lovas Szövetség Díjlovagló Szakbizottságának irányelvei valamint a 

Szabályzatban foglaltak követendőek.  

 

Lejegyezte: Almásiné Somogyi Zsuzsa, régiófelelős 


