Magyar Imre Emlékverseny I.-II. forduló 2018.
A kétfordulós verseny célja a díjlovaglás népszerűsítése, színvonalának emelése, a gyermek és utánpótlás
versenyzők versenyzési lehetőségeinek bővítése, felkészülési lehetőség biztosítása, magasabb szintű
versenyekre. A Dunántúl nyugati régiójában a díjlovas sportág népszerűsítése, az Északnyugati és a Délnyugati
régió együttműködésével.
A bajnokság kiírása:
Az Emlékverseny 2 fordulóból áll. „E” „A” „L” „Fiatal díjó” és „Lsz+M” versenyszámokkal. ( Minden kategória
és versenyszám 20*40-es pályán zajlik.)
Az E kategóriában licensz nélküli lovasok és lovak is indulhatnak, amennyiben a ló megfelel a versenykiírásban
szereplő feltételeknek. (útlevél, oltás, vérvizsgálat).

A fordulók ideje és helyszínei:
I.forduló: 2018. május26. Keszthely(E8, A4, L2, FEI 4éves Fiatal díjló, Lsz2)
II. forduló 2018. augusztus 11. Keszthely (E8, A7, L5, FEI 4éves Fiatal díjló, M2)
Mindkét forduló, minden lovas számára nyitott, aki megfelel a versenykiírásban szereplő követelményeknek,
régiós, megyei és egyesületi hovatartozás nélkül.
A május 26-i verseny a Nyugat-Magyarországi Magyar Imre Regionális Bajnokság 2.fordulója is egyben.
Az augusztus 11-i verseny a Nyugat-Magyarországi Magyar Imre Regionális Bajnokság 5.fordulója és a Pannónia
Kupa 6. fordulója is egyben.

Díjazások szalag és kupa, a második fordulóban tárgyjutalmak minden kategóriában (1-6 helyezetteknek).
„Lsz+M” kategóriában Bajnokságot hirdetünk. 1-3 helyezett pénzdíjat, a bajnok vándorkupát kap. Amennyiben
valaki a vándorkupát egymást követő három évben elnyeri, abban az esetben megtarthatja.
A bajnokságért minden ló/lovas páros indulhat, függetlenül attól, hogy részt vett e az első fordulón. A
bajnokság végeredményének kiszámítása az alábbiak szerint történik:
Az első fordulóban az első helyezett 10 pontot kap, a második helyezett 8 pontot, a harmadik helyezett 6
pontot, a negyedik helyezett 4 pontot, az ötödik helyezett 2 pontot, a hatodik helyezett 1 pontot.
A második fordulóban az első helyezett 15 pontot kap, a második helyezett 12 pontot, a harmadik helyezett 9
pontot, a negyedik helyezett 6 pontot, az ötödik helyezett 3 pontot, a hatodik helyezett 2 pontot.
A győztes a legtöbb pontot gyűjtő versenyző. Pontegyenlőség esetén a döntőben elért eredmény, (magasabb
%) számít.

A bajnokságért 1 lovas csak 1 lóval indulhat, melyet meg kell neveznie a döntőre a nevezési határidő lejárta
előtt, és csak a megnevezett páros eredménye számít bele a bajnokságba. A bajnokság során mindenkor a FEi és a
MLSZ Díjlovagló Szabályzatának előírásai érvényesek.
Keszthely, 2018. március 5.
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