
PEST MEGYEI DÍJLOVAGLÓ BAJNOKSÁG 2016’ 
 

 Versenykiírás 
 

A 2016. évi bajnokság célja a díjlovaglás népszerűsítése, felkészülési és versenyzési 

lehetőség biztosítása a lovasok és lovak számára a magasabb szintű versenyekre. A 

versenysorozat mindenki számára nyitott, de a korosztályos bajnokságért csak a Pest 

Megyei Lovas Sportági Szövetség (PMLSSZ) egyesületeinek lovasai indulhatnak, 

amennyiben a döntő kezdetéig a PMLSSZ tagsági díját befizették. 

A rendező által kiírt különdíjat bárki - aki részt vesz a versenysorozaton - elnyerheti.  

 

A bajnokság lebonyolítása: 
 

A díjlovaglásban érdekelt egyesületek székhelyeinek elhelyezkedésére is figyelemmel a 

sorozat négy helyszínen, egy és kétnapos versenyekkel 10 minősítő fordulóból és a 

döntőből áll A-L-LM-M-S1-S2 versenyszámokkal. 

 

A minősítő fordulók egyes versenyszámaiban korosztályos kategóriabontások nélkül, I és 

II licenc alapján hirdetünk eredményt. A döntőben azok a lovasok indulhatnak a 

bajnokságért, akik a PM-i versenysorozatban megrendezett minősítő fordulókból 

legalább hármat teljesítettek és minimum két alkalommal 55% felett lovagoltak.  

 

Bajnoki címet csak az a lovas kaphat, aki a döntőt is befejezi. A lócsere megengedett. 

A több lóval vagy háromnál több fordulóban induló versenyzők esetében a bármelyik 

lóval elért két legmagasabb pontértékű eredményt vesszük figyelembe. 

 

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

érvényesek. 

 

A döntőben minden nehézségű feladat kiírásra kerül. 

  

A bajnokság kategóriái, értékelése 
 

PM-i felnőtt díjlovagló bajnok (21 év felett) 

PM-i fiatal lovas díjlovagló bajnok (18-21 év) 

PM-i junior díjlovagló bajnok (18 év alatt) 

  

A bajnoki összesítésben a hatályos minősítő pontrendszer szerint a lovagolt feladat 

nehézsége az alábbi módon súlyozottan számít: 

 

Alapfok     1x 

Könnyűosztály    1,05 

Könnyű középosztály   1,1 

Középosztály  (LSZ és M)   1,15 

Nehézosztály     1,2 

Nagy Díj     1,25 

  



A bajnokság végeredményében a döntőben elért pontok, százalékok dupla szorzóval 

számítanak.  

A bajnokság értékeléséhez korosztályos kategóriánként minimum 3 minősült induló 

szükséges. Amennyiben a junior és a fiatal lovas kategóriákban nincs megfelelő számú 

induló, úgy ez a két kategória összevontan kerül értékelésre. Erről a döntő kezdete előtt a 

lovasok tájékoztatást kapnak.  

A bajnokság győztese az a lovas, aki a bajnokság versenyszámaiban (a 2 legjobb 

minősítő eredmény + a döntőben elért eredmény x 2 szerese) a legmagasabb 

pontszámot éri el. 

Pont egyenlőség esetén a döntőben elért magasabb pontértékű helyezés dönt. A 

minősítő versenyeken E kategóriában a Talentum Kupa utánpótlás Országos Bajnokság 

szabályai szerint licenc nélkül is lehet indulni, de a PM bajnokság eredményébe az E 

kategóriában elért eredmény nem számít.  

  

A bajnokság díjazása 
 

 I-III. helyezett kupa, érem, pénzdíj, a bajnok hímzett lótakarót kap.  

 I-VI. szalag 

 

A pénzdíj felosztása: 

Bajnokok                               30.000 forint 

II. helyezettek:                       20.000 forint 

III. helyezettek:                      10.000 forint 

 

A pénzdíjat a döntőt lebonyolító rendező csak számla ellenében fizeti ki. Amennyiben egy 

kategóriában három lovasnál több minősült a döntőre, de ott háromnál kevesebben 

indultak, a pénzdíj az elért helyezés szerint kerül szétosztásra. Amennyiben az a lovas aki 

a pontszámai alapján dobogós helyezést ér el, de a bajnoki eredményhirdetésről 

engedély nélkül távol marad, utólag az érmét átveheti, de a pénzdíjat nem kap. 

 

A rendezőtől kapott különdíj: Sóskúti Díjlovagló Bajnoki Kupa 

 

A különdíj kiírásának filozófiája: A Pest megyei versenysorozat rangjának erősítése és 

elismerése annak a munkának és erőfeszítésnek, hogy a versenyző  

a versenysorozat minél több versenynapján vesz részt. 

 

A kiírás filozófiájának megfelelően a különdíj szempontjából a Pest megyei korosztályos 

bajnoki címektől függetlenül a Sóskúti Díjlovagló Bajnoki Kupát az a versenyző nyeri el 

az ország bármely területéről, megyéjéből, sportegyesületéből, aki a Pest megyei 

versenysorozaton a feltételek szerint (kivéve a megyei tagsági feltételt) részt vesz és 

összesen abszolút értékben a legtöbb pontszámot eléri. A pontszámok számítási 

algoritmusa a kiírásnak megfelelő. További feltétel, hogy legalább két sóskúti versenyen 

és a döntőn el kell indulni. 

A szabályok egyéb tekintetben értelem szerűen jelen versenykiírás szerint alkalmazandók. 

 

A különdíj 50 cm magas kupával, 50.000,- Ft pénzdíjjal és tárgyi ajándékkal jár.  

  
 



Költségek a versenyzők részéről: 

 

A döntőn a nevezési díj 4.000,- Ft, startdíj 3.000,- Ft, a bokszdíj 6.000,- Ft/megkezdett nap 

(Példaképpen: pénteki érkezés és szombati távozás esetén 12.000,- Ft, szombati érkezés és 

távozás esetén 6.000,- Ft.) 

 A bokszdíj teljes ellátást (széna, szalma, zab, víz, lovászmunka) tartalmaz. 

 A bajnoki fordulók ideje és helyszíne: 

 
  

2016. április 30.   Sóskút 

2016. május 7.   Cinkota 

2016. május 21-22.   Páty 

2016. június 4.   Cinkota  

2016. június 11.   Simonpuszta  

2016. július 16.   Sóskút 

2016. július 30.  Sóskút 

2016. augusztus 13.   Simonpuszta 

2016. augusztus 28.  Sóskút 

2016. szeptember 18.  Cinkota 

2016. október 8.   Sóskút - DÖNTŐ 
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