
 

BAJNOKI RENDSZEREK 

 

MAGYAR ORSZÁGOS BAJNOKSÁG: 

 

A Magyar Országos Bajnokságot az indulók létszámának függvényében lehetőség szerint négy 

napos versenyként kell megrendezni.  

 

Minősülés: 

A Magyar Országos Bajnokságon azok a lovasok indulhatnak, akik az adott tárgyévben legalább 2 

CDN-A/A* versenyen indultak, és ott az adott kategóriában vagy egy szinttel felette 64%-ot 

elértek. Nemzetközi verseny, külföldi A-s verseny is minősít.  

 

Fiatal Lovak Bajnokságában az adott korosztály FEI programjában 65%-ot kell elérni a 

minősüléshez. Ez alól kivétel a 3 éves lovak programja, melyre nem kell minősülni. Külföldi lovas 

indulhat a Fiatal Lovak Bajnokságán, de szükséges hozzá: érvényes ló, és lovas licenc, továbbá 

magyar klubtagság. 

 

Minősülési időszak:  

adott tárgyév  

A Korosztályos Bajnokság és a Fiatal Lovak Bajnoksága minden kategóriában az FEI általi 

korcsoportok szerinti. 

 

Nevezés:  

Amennyiben van rendelkezésre álló box, úgy a nevezési határidő lejárta után is lehet 

nevezni (pénzdíjas versenyszámban is megengedett). Ebben az esetben a startdíj és nevezési díj 

a normál díjak kétszerese.  

 

Ha egy lovas egy kategóriában két lóval indul, akkor extra nevezési díjat kell fizetnie, ami a 

normál díjakon felül plusz 35 ezer forint. Az utolsó versenynap előttig meg kell jelölni, hogy melyik 

lovával indul a bajnoki címért, és arra a lovára köteles kifizetni a plusz 35 ezer forint extra 

nevezési díjat, amelyikkel nem a bajnokságért megy. 

 

Csak a versenyszámért (a bajnokságon kívül) is indulhat az adott kategóriában indulásra nem 

jogosult lovas (külföldi lovas is), ebben az esetben is plusz 35 ezer forint az extra nevezési díja 

és köteles az adott versenyszámban a startlistán elsőként szerepelni.   

 

Kötelező a dopping:  

A sorsolásnál legyen jelen kötelezően a lovasok képviselője és a vezetőbíró. Kiket érint? Minden 

bajnokot, plusz minden nap legalább egy lovast. Sorsolás menete: az állatorvos kihúzza az 

összes útlevél közül a doppingra kerülő ló útlevelét, majd visszateszi. Így másnap is kisorsolható. 

 

Startlista:  

gépi sorsolással. Az utolsó napokon a bajnokság állása szerint fordított a sorrend. 

 



 

KOROSZTÁLYOS LOVASOK: 

 

Egy lovas több korosztályban is indulhat a bajnoki címért, amennyiben az életkora 

megengedi és nem áll fenn egyéb kizáró ok. 2021-től az a korosztályos lovas, aki indul a 

felnőtt Magyar Bajnoki címért, soha többé nem versenyezhet bármely korosztályos bajnoki 

címért. Különböző lovakkal maximum két egyéni bajnoki címért indulhat a korosztályos 

lovas. Két egyéni bajnoki címért való indulásnak minősül az az eset is, ha a korosztályos 

lovas egyszerre indul egy korosztályos bajnoki címért és a felnőtt Nehézosztályú 

Bajnokságért is.  A csapatbajnokság nem minősül egyéni bajnokságnak.  

 

MAGYAR ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 

 

Felnőtt Országos Bajnokság 

 Magyar Bajnokság 

 Nehézosztályú Bajnokság 

 

Korosztályos Országos Bajnokság 

 Gyermek Lovasok Korosztályos Országos Bajnoksága 

 Póni Lovasok Korosztályos Országos Bajnoksága 

 Junior Lovasok Korosztályos Országos Bajnoksága 

 Fiatal Lovasok Korosztályos Országos Bajnoksága 

 U25 Lovasok Korosztályos Országos Bajnoksága 

 Csapatbajnokság 

 

Fiatal Lovak Országos Bajnoksága 

 3 éves Lovak Országos Bajnoksága 

 4 éves Lovak Országos Bajnoksága 

 5 éves Lovak Országos Bajnoksága 

 6 éves Lovak Országos Bajnoksága 

 7 éves Lovak Országos Bajnoksága 

 

plusz az Utánpótlás Kupa Döntő: régiók legjobb lovasai. Pálca megengedett. Versenyszámok: 

FEI Challenge program, FEI Gyermek előkészítő A. Minősülni a saját régió regionális 

bajnokságáról lehet. A Regionális Bajnokság Döntőjének (CDN-A verseny) 3 legjobb lovasa 

vehet részt rajta, vagy a régió CDN-B versenyeiről 3 db. 

 

A Magyar Országos Bajnokságra a mindenkori FEI szabályozás érvényes, kivéve a Fiatal 

Lovak Bajnokságában, ahol a pálca használata megengedett azzal a kiegészítéssel, hogy a 

pálca használata a Fiatal Lovak Bajnoksága esetében az összpontszámból 0,2 pont 

levonását vonja maga után.  

 

Az a lovas, aki a Magyar Bajnokság, illetve a Korosztályos Magyar Bajnokság bármely 

kategóriájában 1-3 helyezett volt, az a következő évben ugyanazzal a lóval nem indulhat 

egy szinttel a bajnoki címének kategóriája alatt.  

 

Szabadkártya: 

Szabadkártya kiváltására mindenkinek lehetősége van, amennyiben az a FEI szabályozással nem 

ütközik.  Azok a ló-lovas párosok, akik nem minősültek a Magyar Országos Bajnokságra (minden 



 

kategóriában), azok szabad kártyát vásárolhatnak melynek összege 100 ezer forint. Ez az összeg 

a Szakbizottság pénzügyi keretébe kerül.  A tárgyévi nemzetközi (CDI) verseny minősít a Magyar 

Bajnokságra (egy db nemzetközi (CDI) verseny egy db CDN-A/A* minősülésnek felel meg, és 

csak az adott kategóriára minősít), és egyel alatta. Szabad kártyát abban a kategóriában válthat ki 

a lovas, amiben van korábbi versenyeredménye a lovasnak (nem az adott ló-lovas párosnak).  

 

 

Felnőtt Magyar Bajnokság: 

 

1.a) Magyar Bajnokság: FEI Nagydíj,  FEI Nagydíj Kűr 

Magyar Bajnoki cím a Nagydíj és Nagydíj Kűr programok összesített eredménye alapján 

 

1.b) Nehézosztályú Bajnokság: FEI Intermediaire I., FEI Intermediaire I. Kűr 

Nehézosztályú Bajnoki cm az Intermediaire I és Intermediaire Kűr programok összesített 

eredménye alapján 

 

Korosztályos Magyar Bajnokság 

 

Egyéni Bajnokságok: 

 

2.a) Gyermek Bajnokság:  

FEI Gyermek Előkészítő, FEI Gyermek Csapat Feladat, FEI Gyermek Egyéni Feladat 

Kis érem jár a csapatbajnoknak. Kis érem jár az egyéni bajnoknak. Gyerek Magyar Bajnoki 

cím a gyerek csapat, és gyerek egyéni programok összesített eredménye alapján  

 

2.b) Póni Bajnokság:  

FEI Póni Csapat Feladat, FEI Póni Egyéni Feladat, FEI Póni Kűr 

Kis érem jár az egyéni bajnoknak. Kis érem jár a kűr bajnoknak. Póni Bajnoki cím: póni 

egyéni feladat és kűr programok összesített eredménye alapján. programok összesített 

eredménye alapján. A csapatverseny kötelező, de nem számít bele az egyéni bajnokságba. 

 

2.c) Junior Bajnokság:  

FEI Junior Csapat, FEI Junior Egyéni, FEI Junior Kűr 

Kis érem jár az egyéni bajnoknak. Kis érem jár a kűr bajnoknak. Junior Bajnoki cím: junior 

egyéni feladat és kűr programok összesített eredménye alapján. A csapatverseny kötelező, 

de nem számít bele az egyéni bajnokságba. 

 

2.d) Fiatal Lovasok Bajnoksága:  

FEI Fiatal Lovas Csapat, FEI Fiatal Lovas Egyéni, FEI Fiatal Lovas Kűr 

Kis érem jár az egyéni bajnoknak. Kis érem jár a kűr bajnoknak. Bajnoki cím: fiatal lovas 

egyéni feladat és kűr programok összesített eredménye alapján. A csapatverseny kötelező, 

de nem számít bele az egyéni bajnokságba. 

 

2.e) U25 Lovasok Bajnoksága:  

FEI Intermediaire II., FEI Fiatal Lovasok Nagydíja, FEI Nagydíj Kűr 

U25 Bajnoki cím: U25 Nagydíj és kűr programok összesített eredménye alapján. Az 

Intermediaire II. program kötelező, de nem számít bele a bajnokságba.  

 



 

Csapatbajnokság: A Korosztályos Országos Bajnokságon induló lovasok indulhatnak a 

csapatversenyben gyermek kategóriától a fiatal lovas kategóriáig. A csapatok 3-4 fősek 

lehetnek. A legjobb 3 eredmény számít. A csapatok tagjai ugyanazon klub/egyesület 

tagjaiból, illetve ugyanazon edző tanítványaiból állíthatóak ki. Amennyiben olyan lovasok is 

indulnának a csapatversenyben, akik nincsenek elegen egy csapathoz, a csapatok tagjai 

kisorsolásra kerülnek. A sorsolásnál legyen jelen a vezetőbíró és a lovasok képviselője. 

Csapatok összetétele: Legalább 1 gyermek/póni, és legalább 1 junior/fiatal lovas 

kategóriában indulóból álljon. A legjobb 3 eredményben legyen legalább 1 gyermek/póni, 

illetve legalább 1 junior/fiatal lovas eredménye. Minden lovas a saját korosztályában 

lovagolt csapatverseny programjának eredményét hozza (a gyermek lovasok a 

csapatverseny technikai pontszámát). Egy lovas csak egy regisztrált edzővel rendelkezhet. 

Az adott tárgyévet érintő utolsó regisztrált edző, és utolsó regisztrált egyesület számít.  

 

Fiatal Lovak Bajnoksága 

 

3.a) 3 éves Lovak Bajnoksága: A 3 éves lovak egy alkalommal kettesével kerülnek 

bemutatásra, ahol az őket bíráló 2 bíró utasításaira a 3 alapjármódot bemutatják. 

3.b) 4 éves Lovak Bajnoksága: FEI 4 éves Lovak program. 2 napos verseny. A két nap 

összesítése alapján avatunk bajnokot. 

3.c) 5 éves Lovak Bajnoksága: FEI 5 éves Fiatal Díjló Minősítő feladat, FEI 5 éves Fiatal 

Díjló Döntő 2 napos verseny. A két nap összesítése alapján hirdetünk bajnokot. 

3.d) 6 éves Lovak Bajnoksága: FEI 6 éves Fiatal Díjló Minősítő feladat, FEI 6 éves Fiatal 

Díjló Döntő feladat. 2 napos verseny. A két nap összesítése alapján hirdetünk bajnokot. 

3.e) 7 éves Lovak Bajnoksága: FEI 7 éves Fiatal Díjló Minősítő feladat, FEI 7 éves Fiatal 

Díjló Döntő feladat. 2 napos verseny. A két nap összesítése alapján hirdetünk bajnokot. 

 

Pálca használata megengedett a fiatal lovak bajnoksága esetén, viszont 0,2 pont levonását 

vonja maga után. 

 

    

 


