
 

LICENCRENDSZEREK 

 

2021. január 1.-től az alábbiak szerint változik a díjlovagló licencrendszer. Az eddig licenccel 

rendelkező lovasok besorolása: 

A lovasok korábbi (10 éven belül) megszerzett eredményei alapján kerülnek besorolásra, kivéve 

az 1.licenc, ahol az elmúlt 2 évből (2019. január 1.-től) a szint elvárásaival rendelkező eredmény 

függvényében kerülhetnek besorolásra. 

A 2021-es évben, és az azt követő években a következő szint teljesítésekor, azaz a kívánt 

eredmények teljesítése után a lovas automatikusan kerül egy magasabb licencbesorolásba. 

Amennyiben az új licencbesorolásának a befizetési díja magasabb, akkor annak különbözetét a 

következő versenyre való nevezéséig be kell fizetnie, ellenkező esetben nem tud nevezni. 

 

Az új licencbesorolás: 

0.licenc 

Azok a lovasok tartoznak ide, akiknek még nincs licencük. 

Ezek a lovasok E kategóriájú versenyszámokban jogosultak indulni.  

 

6.licenc 

A sikeres rajtengedélyvizsga után a lovasok a 6. licencbesorolásba kerülnek.  

Ezen lovasok E és A kategóriájú versenyszámokban jogosultak indulni. 

Ahhoz, hogy magasabb kategóriába lépjenek 3 alkalommal kell A kategóriában 6,5 pont felett 

teljesíteniük. Ekkor kerülnek az 5. licenckategóriába. 

 

5.licenc 

Ezen lovasok A és L osztályban jogosultak indulni.  

Ahhoz, hogy magasabb kategóriába lépjenek 3 alkalommal kell L kategóriában 6,5 pont felett 

teljesíteniük. Ekkor kerülnek a 4. licenckategóriába. 

 

4.licenc 

Ezen lovasok A, L és MB versenyszámokban jogosultak indulni. 

Ahhoz, hogy magasabb kategóriába lépjenek 3 alkalommal kell MB kategóriában 6,5 pont felett 

teljesíteniük. Ekkor kerülnek a 3. licenckategóriába. 

 

3.licenc 

Ezen lovasok A, L, MB, MA és S1 versenyszámokban jogosultak indulni. 

Ahhoz, hogy ezen lovasok magasabb kategóriába lépjenek két lehetőségük van: 

a) 5 alkalommal 65% felett lovagoljanak MA kategóriában 

b) 3 alkalommal 65% felett lovagoljanak S kategóriában 

 

2.licenc 

Ezen lovasok A, L, MB, MA, S1 és S2 versenyszámokban jogosultak indulni. 

Ahhoz, hogy ezen lovasok kiérdemeljék a legmagasabb licencbesorolást két lehetőségük van: 

a) 5 alkalommal 65% S1 kategóriában 

b) 3 alkalommal 65% S2 kategóriában 

 

1.licenc 

Ezen lovasok A, L, MB, MA, S1 és S2 versenyszámokban indulnak. 

Ez a legmagasabb szint. 

 



 

Amennyiben valaki korábban már 1. licencbesorolás alá tartozott, és két évig nem versenyez, azaz 

a tárgyévet megelőző 2 év január 1.-től nincs versenyeredménye semmilyen kategóriában, akkor a 

2. licencbesorolásba kerül.  

 

Licencbesorolás szerinti eredményhirdetések: 

Minden hazai CDN-A és CDN-B versenyen a rendező az adott versenyszámban köteles az adott 

versenyszámban indulók minimum 1/3-t eredményhirdetésre behívni. Amennyiben a hirdetendő 

lovasok között legalább 3 lovas az alacsonyabb licencbesorolásból érkezik, akkor bontani kell a 

helyezéseket az adott licencek függvényében. 

 

Ezen kívül a versenyiroda és a versenyrendező figyelembe veheti az adott versenyszámban 

résztvevő lovasok összetételét, és az alapján hirdethet eredményt.  

 

Keresztlicenc: 

A díjlovagló szakág a továbbiakban is lehetőséget biztosít a díjugrató és lovastusa szakágból érkező 

lovasoknak keresztlicenc kiváltására.  

6-os licencet kapnak azok a lovasok, akik díjugrató vagy lovastusa szakágban versenyeznek. 

Amennyiben magasabb besorolásba szeretnének kerülni, akkor jelezzék, és a saját 

szakágukban megszerzett eredményeiket csatolva kérhetik: 

- 5-ös licencet azok a versenyzők kapnak, akik díjugratásban rendelkeznek 110cm-es 

befejezett pályával vagy lovastusában befejezett CCN* versennyel. 

- 4-es licencet azok a versenyzők kapnak, akik díjugratásban rendelkeznek 120 cm 

befejezett pályával, vagy lovastusa CCN**/CCI** befejezett versennyel. 

Amennyiben az adott szintről magasabb szintre szeretnének lépni, akkor ugyanúgy, mint a díjlovas 

versenyzőknek teljesíteniük kell a feljebblépéséhez szükséges kritériumokat.  

 

Licencbefizetési összegek: 

1.,2. licenc 20 000 Ft 

3.,4. licenc 15 000 Ft 

5.,6. licenc   8 000 Ft 

 

 


