
II. FEJEZET DÍJLOVAGLÓ VERSENYEK – ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

19. Cikkely A NEMZETI DÍJLOVAGLÓ VERSENYEK CÉLJA 

A nemzeti versenyek célja összhangban van a nemzetközi díjlovagló versenyek céljával. Az FEl 1929-ben 

alakította meg a Nemzetközi Díjlovagló Versenyt, azzal a céllal, hogy megóvja a Lovaglás Művészetét az 

esetleges durvaságoktól és eltévelyedésektől, megőrizze alapelveinek tisztaságát, és így hiánytalanul adhassa 

tovább a diszciplína fő irányelveit az eljövendő lovas nemzedékek számára. 

20. Cikkely A NEMZETI DÍJLOVAGLÓ VERSENYEK KATEGÓRIÁI 

1. Az Általános Szabályzattal összhangban a Nemzeti Díjlovagló Versenyeken belül megkülönböztetünk CDN- 

C/B/B*/A/A*, CDN-GY, CDN-J, CDN-FL, CDN-U25 CDN-P, CDN-FD megyei, regionális vagy országos 

versenysorozatokat, és Nemzeti Bajnokságokat (CDN-MB, amelynek részei: CDN-OB, CDN-NB, CDN-FDB, 

CDN-KOB, CDN-CH ) - melyeket a következő cikkelyekben megfogalmazott szabályok figyelembevételével kell 

megrendezni, kivéve, ha ezen események bármelyikére egyedi szabályozás vonatkozik. 

2. Kategóriák 

2.1. A verseny szintje szerinti kategóriák: CDN-B/B*/A/A*  

Abban az esetben, ha az adott régióban a fenti feltételeknek megfelelő versenyhelyszín nem áll rendelkezésre, 

vagy a minősüléshez szükséges időszakban a fenti adottságokkal rendelkező helyszín nem tart minősítő, CDN- 

A-s versenyt, a szakbizottság jóváhagyásával más helyszín is rendezhet CDN-A-s versenyt. 

A versenyekre vonatkozó részletes feltételeket lásd. 2. számú melléklet. 

2.2. CDN-GY, CDN-J, CDN-FL, CDN-P, CDN-U25 

Korosztályos versenyek, korosztály alapján zárt versenyzői kör részére. A speciális szabályokat ld. V. fejezet és 

V./2, V./3 fejezet 

2.3. CDN-FD 

A fiatal díjlovak részére kiírt versenyek. 4,5,6, illetve 7 éves fiatal lovak versenye. (ld. V. és V./4) 

3. Versenysorozatok 

Az egyes területi lefedettség alapján (megyei, regionális, országos) az egész versenyévadon keresztülhúzódó 

versenysorozat. 

Ezen események szabályozása az MLSZ Díjlovagló Szakbizottság jóváhagyásával történik. A versenysorozatra 

vonatkozó szabályzatot a versenysorozat felelőse (megyei felelős vagy régiófelelős, vagy a versenysorozat 

kitalálója) készíti el az érvényes szabályzatok figyelembevételével és az MLSZ Díjlovagló Szakbizottságához kell 

benyújtania jóváhagyásra a versenysorozat tervezett első fordulóját megelőzően legalább 1 hónappal. 

A versenysorozatra a verseny nevében lehet utalást tenni. Emellett minden esetben meg kell adni a verseny 

kategóriáját. A versenysorozatok rendezhetők egy, vagy két napos versenyként. 

A versenysorozatok típusa alapján lehet: 

a) Megyei versenysorozatok 

b) Regionális versenysorozatok 

c) Országos versenysorozatok 

4. Kiemelt versenyek - Nemzeti Bajnokságok 

A Nemzeti Bajnokságokra vonatkozó speciális szabályozásokat ld. V. fejezetben. 

5. Prioritások. (A versenynaptár összeállítás elvei) 

5.1. A versenynaptár összeállításánál és a versenyidőpontok kijelölésénél a magasabb szintű versenyek elsőbbséget 

élveznek az alacsonyabb szintű versenyekkel szemben. Az azonos szintű versenyek esetében a már bejelentett 

versenyek elsőbbséget élveznek az azonos napra 100 km-es körzetbe bejelentett versenyekkel szemben. Ilyen 



III. FEJEZET DÍJLOVAGLÓ VERSENYEK – VERSENYZŐI FELTÉTELEK 

22. Cikkely A LOVASOK VERSENY FELTÉTELEI ÉS KATEGÓRIÁI (FEI 422. Cikkely) 

1. Részvétel 

1.1. Nemzetközi versenyeken (CDI) való részvételre a hatályos FEI szabályozás (FEI 422. cikkely) alkalmazandó. 

1.2. Magyar nemzeti versenyen (CDN) versenyző csak sikeres rajtengedély vizsgát követően indulhat, kivéve 

a Magyar Lovassport Szövetség szabadidős szabályzata alapján szervezett Előkészítő versenyszámok. 

A Magyar Lovas Szövetség Szabadidős lovas rendezvények szabályzata alapján ún. szabadidős lovasoknak is 

részt tudnak venni a CDN versenyeken a rajtengedély vizsga szintjéig.   

1.3. Minden versenyző igazolt tagja kell, hogy legyen egy, a Magyar Lovassport Szövetség felé érvényes 

klubtagsággal rendelkező sportklubnak. 

1.4. A versenyzőnek érvényes sportorvosi igazolással kell rendelkezni. 

1.5. Csak érvényes sportló-bejelentéssel lehet hivatalos magyar nemzeti versenyen indulni. 

1.6. A lovas és a ló versenyzési engedélyeit évente meg kell újítani. 

1.7. Külföldi versenyző ún. gastlicenccel indulhat magyar nemzeti versenyen. Egyes országokkal ugyanakkor 

együttműködési megállapodása van hazánknak (Ausztria, Horvátország, Románia Szlovákia, Szlovénia, 

Vajdaság). Amennyiben ilyen nemzetiségű lovas indulna a nemzeti versenyen, akkor ún. gastlicenc fizetése nem 

szükséges. Ugyanakkor a saját szövetségük részéről szükséges egy igazolás arra vonatkozóan, hogy milyen 

szintű versenyszámokban indulhatnak a lovasok. 

2. Versenyzői kategóriák 

2021. január 1-jétől a licencváltáshoz mindig a tárgyévet és az azt megelőző két naptári éven belül a 

meghatározott licencváltáshoz szükséges versenyszámokban elért eredmények számítanak. A lovasok első 

besorolása az alapján történik, hogy eddigi versenyeredményeik alapján mely legmagasabb kategóriában 

indultak, függetlenül attól, hogy azokban a versenyszámokban megszerezték-e már a következő licencre a 

minősülést. 

A licencváltás akkor történik, amikor a lovas teljesítette a licenc átlépésre vonatkozó kritériumot és igazoltan 

befizette az esetleges licencdíj különbözetet. Licencváltáshoz szükséges eredmények megszerzése lehet 

vegyesen a normál versenyszámokból és a Fiatal Díjló versenyszámokból. 

2.1. 0. licenc 

Díjlovas rajtengedély vizsgával még nem rendelkező versenyzők, ugyanakkor a Magyar Lovassport Szövetség 

rendszerében regisztrációval rendelkeznek. 

Indulási jogosultság: E kategóriájú versenyszámok 

2.2. IV. licenc 

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

Indulási jogosultság: E és A kategóriájú versenyszámok. 

Magasabb kategóriába sorolás feltétele: legalább 3 alkalommal kell A kategóriában legalább 6,2 pontot teljesíteni. 

A Fiatal díjló versenyszámban (FEI 4 éves, FDA3, FDA4) legalább 3 alkalommal 65%-ot (összevont bírálat esetén 

6,5 pontot) kell teljesíteni. 

2.3. III. licenc 

Indulási jogosultság: A, L, LM, MB kategóriájú versenyszámok. 

Magasabb kategóriába sorolás feltétele: legalább 3 alkalommal kell MB kategóriában legalább 6,2 pontot 

teljesíteni. A Fiatal díjló versenyszámban (FEI 6 éves fiatal díjló) legalább 3 alkalommal 65%-ot (összevont bírálat 

esetén 6,5 pontot) kell teljesíteni. 

2.4. II. licenc 



Indulási jogosultság: A, L, LM, MB, MA és S1 kategóriájú versenyszámok 

Magasabb kategóriába sorolás feltétele: legalább 3 alkalommal kell S1 kategóriában legalább 62%-ot teljesíteni. 

A Fiatal díjló versenyszámban (FEI 7 éves) legalább 3 alkalommal 62%-ot (összevont bírálat esetén 6,5 pontot) 

kell teljesíteni. 

2.5. I. licenc 

Indulási jogosultság: A, L, LM, MB, MA, S1 és S2 kategóriájú versenyszámok 

Ez a legmagasabb szint. 

Kiegészítés: Korosztályos versenyszámként kiírt versenyszámoknál a licencbesorolást nem kell figyelembe 

venni. 

3. Keresztlicenc: a szakág a díjlovagló sport további népszerűsítése érdekében lehetőséget biztosít a díjugrató és 

lovastusa szakágból érkező lovasoknak keresztlicenc kiváltására. 

A lovasok automatikusan a IV-es licencbesorolásba kerülnek. Amennyiben a lovas magasabb licenckategóriába 

szeretne kerülni, akkor egyéni elbírálás alapján kerül besorolásba. Ehhez kérelmüket a díjlovas szakág hivatalos 

e-mailcímére szükséges eljuttatni (dijlovaglas@lovasszoveteg.hu). Amennyiben az adott szintről magasabb 

szintre szeretnének lépni, akkor ugyanúgy, mint a díjlovas versenyzőknek teljesíteniük kell a feljebb lépéséhez 

szükséges kritériumokat. 

4. Minden versenyző az év során bármely hivatalos versenyszámban való indulásával minősítő pontot gyűjt. 

Hivatalos minősítő pontot 55% vagy a feletti eredménynél lehet szerezni. 

Minősítő pont minden olyan versenyzőnek jár, aki teljesíti a minősítő pont megszerzéséhez szükséges 

feltételeket. Lásd Minősítő pontok táblázata – 4. számú melléklet. 

Mozgássérült lovas versenyzők, a Magyar Paralympiai Bizottság által meghatározott, 

mozgáskorlátozottságuknak megfelelő segédeszközök használatával részt vehetnek magyar nemzeti díjlovagló 

versenyeken. 

5. Külön férfiaknak és nőknek rendezett versenyszámok nem engedélyezhetők. 

6. A lovasok súlyára való tekintettel nincs határ vagy súlykorlátozás. 

23. Cikkely A LOVAK VERSENY FELTÉTELEI ÉS KATEGÓRIÁI (FEI 422. Cikkely foly.) 

1. Négy éves kort be nem töltött lóval tilos bármilyen versenyen elindulni. A lovak korát a születési év január 

1-től kell számítani. Ez alól kivétel évente egy alkalommal az Fiatal Lovak Bajnokságának keretében a 3 éves 

lovaknak gyakorló megmérettetése. 

2. Az egyes kategóriákban való induláshoz a lónak legalább az alábbiakban megjelölt kort be kell töltenie: 

4 év előkészítő, alapfok 

5 év könnyűosztály 

6 év középosztály 

7 év nehézosztály 

8 év nagydíj szintű programok 

A fiatal díjló programokban a versenyév során az alábbi korú lovak javasoltak indulni, kivétel a Fiatal Lovak 

Bajnokága ahol évjáratonként kell a versenyszámokat kiírni: 

FEI 4 éves fiatal díjló program 4-6 év 

5 éves fiatal díjló A3 és A4 program 4-6 év 

FEI 5 éves fiatal díjló minősítő és döntő program 5-6 év 



FEI 6 éves fiatal díjló minősítő és döntő program 6-7 év 

FEI 7 éves fiatal díjló minősítő és döntő program 7 év 

Csak érvényes lóútlevéllel lehet verseny helyszínére belépni. 

3. Ugyanazon ló egy versenynapon csak két versenyszámban vehet részt úgy, hogy nevezése a Szabályzat 

valamennyi további követelményének megfeleljen. Ez alól kivétel az „E” szint, ahol a lónak napi 3 start 

engedélyezett. 

4. Lovak száma versenyzőnként és versenyszámonként 

Versenyszámonként egy lovas maximum 3 lóval indulhat. Ez alól kivétel a Fiatal Lovak Bajnokságának 

versenyszámai, ahol egy lovas korlátlan számú lóval indulhat. 

5. Versenyszámok szintje 

5.1. Egy ló csak egymás melletti kategóriákban versenyezhet, kivéve, ha az egyik versenyszámban ifjúsági, másik 

versenyszámban felnőtt lovas lovagolja, ebben az esetben nincs korlátozás. 

5.2. Lókizárás elve - azonos lovassal egy versenyévadon belül: 

Ha a ló már indult Akkor nem indulhat 

Nagydíj szintű versenyszámban „M” szintű versenyszámban vagy az alatt 

„S1” szintű versenyszámban „L” szintű versenyszámban vagy az alatt 

„M” szintű versenyszámban „A” szintű versenyszámban vagy az alatt 

„L” („LM”) szintű versenyszámban „E” szintű versenyszámban vagy az alatt 

Amennyiben a lovas megsérti a lókizárás elvét, attól a lovastól el kell venni a versenyszámban elért helyezést és 

minősítő pontot. Amennyiben a helyszínen nem került rá sor, akkor az észrevételt követő 30 napon belül a 

versenyiroda köteles írásban értesíteni a versenyszámban érintetteket a változásról. 

5.3. Korosztályos versenyszámként kiírt versenyszámoknál a lókizárás elvét nem kell figyelembe venni (például junior 

csapatfeladat csak juniorok részére” versenyszámban indulhat olyan lovas, aki előtte/utána Nagydíjban is lovagol 

ugyanazzal a lóval.) 

6. Lovak képzése. CDN versenyen a lovat bárki más is – melegítésnél és versenyszámban is – lovagolhatja, ez 

alól kivétel lásd Nemzeti Bajnokságok fejezetben. 

Lovagláshoz, sétáltatáshoz, a ló vezetéséhez 1 (egy) db pálca (maximum 120cm) használható, futószárazáshoz 

futószáras ostor használható. Földről a lovat pálcával idomítani/segíteni tilos, kizárást von maga után. 

A ló semmilyen körülmények között nem képezhető az istállóban. 

7. Minősülési igazolás 

7.1. A nemzetközi versenyekre (beleértve a hazai rendezésű nemzetközi versenyeket is) a lovasoknak és a lovaknak 

minősülniük kell. 

7.2. A Szövetségi Kapitány jelöli ki a Szakbizottság jóváhagyásával azokat a versenyeket, versenyszámokat, ahol a 

minősülést a párosok megszerezhetik. 

7.3. Külföldi nemzeti versenyeken magyar versenyzők szerezhetnek a nemzetközi versenyzéshez szükséges 

minősülést, ha azt előzetesen a szövetségi kapitánnyal egyeztették és ő jóváhagyta. 

7.4. Szintén a Szövetségi Kapitány határozza meg a Szakbizottság jóváhagyásával, hogy milyen százalékot kell a 

versenyzőknek az adott minősüléshez elérni. 

7.5. A minősülés valamennyi feltételét tartalmazó speciális szabályzatot (ez lehet a Szövetségi Kapitány adott évre 

szóló elfogadott programja) hivatalosan közzé kell tenni. 

7.6. A szövetségi kapitány köteles a Szakbizottságot tájékoztatni a végleges nevezés leadása előtt a kontinentális 

bajnokságon résztvevő válogatott keret tagjairól. 



1. Zabla 

A csikó-, alátét-, és feszítőzabla felületének simának kell lennie. Csavart és drót zablák nem 

engedélyezettek. Csak fémből, kemény műanyagból vagy tartós szintetikus anyagból készült (csikó-, 

vagy alátét- és feszítő-) zabla használható, mely lehet gumival vagy latex-szel bevont. A zablák 

mechanikailag nem korlátozhatják a nyelvet. A szájrésznél a csikó, feszítő- és az alátétzabla szélessége 

akkora legyen, hogy a ló száját semmiképp ne sérthesse. A szájrész minimum átmerője feszítőzabla 

esetében 12 mm, alátétzabla esetében 10 mm.  

2.1. Csikózablák – csikózablák használhatóak, amennyiben a nagykantár nem kötelező. 

2.1.1. A csikózabla használható szabadon mozgó nagykarikával, D-karikával, olajbogyós karikával és 

felső karikás zablával (baucher zabla). Egyszer vagy kétszer tört csikózablák használhatóak alsó vagy 

felső pálcás zablakarikával, pálcás zablakarikával és tradicionális pálcás zablakarikával (Fulmer zabla). A 

szabadon mozgó zablakarikának lehet gallérja a karika egy része körül. 

2.1.2. A rugalmas gumiból vagy szintetikus anyagból készült szájrész engedélyezett. 

2.1.3. A csikózabla legfeljebb kétszer tört lehet. Egy henger vagy egy gömbcsukló megengedett középső 

részként a kétszer tört csikózablánál, azonban a középső résznek szilárdnak kell lennie és egyetlen mozgó 

eleme egy görgő lehet. A középső rész lehet kissé ívelt a szájrésztől eltérő irányban, de lekerekített 

élekkel kell rendelkeznie, melynek nem lehet nyelv leszorító hatása. 

2.1.4. A kétszer tört csikózabla vagy csikózabla mozgó szájrésszel lehet kissé ívelt, több helyet hagyva a 

nyelvnek. Az ív maximális magassága a nyelv szélének alsó részétől az ív legmagasabb pontjáig maximum 30 

mm lehet. Az ívelt rész legszélesebb része ott kell, hogy legyen, ahol a zabla érintkezik a ló nyelvével, és 

legalább 30 mm szélesnek kell lennie. A csuklós (tört) vagy az egyenes csikózabla szájrésze a fenti méretek 

szerint lehet ívelt. 

2.2. Alátétzablák – az alátétzabla olyan csikózabla mely feszítő zablával együtt nagykantárt alkot. 

2.2.1. Az alátétzablák használhatóak szabadon mozgó nagykarikával és olajbogyós karikával. 

2.2.2. Az alátétzabláknak egyszer vagy kétszer törtnek kell lennie. Egy henger vagy egy gömbcsukló 

megengedett középső részként a kétszer tört alátétzablánál, azonban a középső résznek szilárdnak kell lennie 

és egyetlen mozgó eleme egy görgő lehet. A középső résznek nem lehet nyelv leszorító hatása. 

2.2.3. Azon alátétzablák, melyeknek a szájrész középső elme(i) rögzülhetnek, és olyan hatása lehet, mint egy 

egyenes csikózabla, nem engedélyezett.  

2.2.4. A rugalmas gumiból vagy szintetikus anyagból készült szájrésszel rendelkező alátétzablák nem 

engedélyezettek. 

2.3. Feszítőzablák 

2.3.1. A feszítőzabla szára a zabla szájrésze alatt nem lehet több 10 cm-nél. A felső szár nem lehet hosszabb, 

mint az alsó szár, és nem lehet több 5 cm-nél. Ha a feszítő zabla szájrésze nem rögzített, a zabla alsó, feszítő 

szára nem lehet hosszabb 10 cm-nél akkor, amikor a szájrész a legfelső pozícióban van.  

2.3.2. Feszítőzablának lehet egyenes vagy S-alakú szára.  

2.3.3. A szájrész lehet egyenes vagy kissé ívelt, több helyet hagyva a nyelvnek. Az ív maximális magassága 

a nyelv szélének alsó részétől az ív legmagasabb pontjáig maximum 30 mm lehet. Az ívelt rész legszélesebb 

része ott kell, hogy legyen, ahol a zabla érintkezik a ló nyelvével, és legalább 30 mm szélesnek kell lennie. 

2.3.4. Az álladzólánc készülhet fémből, bőrből, vagy ezek kombinációjából. Az álladzólánc fedése bőr, gumi 

vagy birkabőr lehet. Az álladzólánc kapcsai lehetnek rögzítettek vagy nem rögzítettek.  

 

Melléklet  

A szövegesen leírt szabályok elsőbbséget élveznek a melléklettel szemben. Alábbi rajzok és képek csak 

példaként szolgálnak, a hasonló, ezekkel azonos hatású felszerelések szintén engedélyezettek, amennyiben 

az írott szabályok engedélyezik.  

Zablák  

Zablakarikák: 



   
Példa: szabadon mozgó 

nagykarika 

Példa: olajbogyós karika Példa: D-karika 

  
 

Példa: felső pálcás 

zablakarika 

Példa: pálcás zablakarika Példa: felső karikás 

zablakarika 

 

  

Példa: tradicionális pálcás 

zablakarika 

  

 

Szájrészek: 

   
Példa: egyszer tört szájrész Példa: kétszer tört szájrész Példa: kétszer tört szájrész 

   

Példa: nem tört szájrész Példa: henger csatlakozásra Példa: gömbcsukló 

csatlakozásra 

  
 

Példa: kétszeres 

gömbcsukló csatlakozásra 

Példa: középrészre görgővel  Példa: ív mérésére 

 



Feszítőzablák:  

   
Példa: Feszítőzabla 

egyenes szárral 

Példa: feszítőzabla csúszó 

szájrésszel (az elforduló 

szárak is engedélyezettek) 

Példa: feszítőzabla S-alakú 

szárral 

 

 

A szájrésze alatt a szár maximális mérete  

 

 
 

Példa: álladzólánc Példa: álladzólánc bőr fedése  

  
Példa: ajakpánt Példa: álladzólánc fedése 

 

1. Pálca 

Magyar nemzeti versenyen a pálca használata engedélyezett a versenynégyszögben és a melegítőpályán 

egyaránt, kivéve a Magyar Országos Bajnokságon a Felnőtt, Nehéz osztályú és Korosztályos Bajnokságokban. 

2021. január 1.-től CDN-A/A* versenyeken az FEI versenyszámokban a nemzetközi minősülésért lovagoló 

lovasok is pálca nélkül kell, hogy minősüljenek. A pálca maximális hossza csapóval 120 cm. Egyszerre több 

pálcával lovagolni tilos, kizárást von maga után. Földről a lovat pálcával idomítani/segíteni tilos, kizárást von maga 

után. 

2. Egyéb szerszámok 

Martingálok, szügyelők, zablavédő karikák, bármilyen szíjazat (pl: kikötőszár, csúszó vagy fix segédszár, stb.), 

akármilyen ínvédő, bokavédő vagy fásli, mindenféle szemellenző, használata kizárás terhe mellett szigorúan tilos. 

(A kikötőszár „E” szinten kizárólag a CDN-B/B* versenyeken megengedett, de sem a CDN-A/A* versennyel 

egyidőben rendezett versenyeken, sem a rajtengedélyvizsgánál nem engedélyezett.) 

 

Az FEI szabályozás értelmében a Magyar Bajnokság minden kategóriájában a kantárszár anyaga bőr vagy gumi 

lehet. Gurtnis, vagy gurtniszerű anyag nem lehet. A száron lehetnek kis bütykök, de martingálstop nem lehet 

rajta.



Nagykantárhoz használható zabla típusok: 

Alátétzablák: 

1. alátétzabla (a karika szabadon mozog) 

2. a.b.c. kétszer tört alátétzabla, a középső résznek kerekítettnek kell lennie. Olivás szélű karikával is 

engedélyezett 

2. d forgóbetétes alátétzabla 

2. e forgó alátétzabla (Rotary) 

2. f forgó alátétzabla átlyukasztott karikával (Rotary) 

3. olivás alátétzabla 

4. lógatott félpálcás alátét zabla 

Feszítőzablák: 

5. egyenes pálcás feszítőzabla egyenes középrésszel 

6 + 7. egyenes pálcás feszítőzabla kis nyelvszabadsággal 

8. egyenes pálcás feszítőzabla nagy nyelvszabadsággal (Weymouth), 

ugyanez forgó feszítőágakkal szintén megengedett 

9. variált feszítőzabla a 6.,7.,8. különböző kombinációi 

10. "S"-alakú pálcás feszítőzabla 

11. feszítőlánc (álladzólánc) fém, bőr vagy a kettő kombinációja 

12. feszítőpálca összekötő szíj 

13. álladzólánchoz bőr alátét 

14. álladzólánchoz gumi, bőr vagy báránybőr alátét 
 

Csikózablák: 

1. egyszerű "csuklós" csikózabla (a karika szabadon mozog) 

2. a,b,c,d,e kétszer tört csikózabla, a középső résznek kerekítettnek kell lennie. Olivás szélű karikával is 

engedélyezett 

3. olivás csikózabla 

4. D zabla 

5. pálcás zabla 

6. pálcás zabla forgó karikával (Fulmer) 

7. félpálcás zabla 

8. lógatott félpálcás zabla 

9. egyenes zabla. Olivás szélű karikával is engedélyezett 

10. négycsuklós csikózabla (forgó betéttel a szájrészen) 
 

 

11. négycsuklós zabla forgóbetéttel középrészen 

12. forgózabla (forgóbetéttel középrészen) 

13. forgózabla (forgóbetéttel középrészen és átlyukasztott karikával) 

Engedélyezett orrszíjak 

 
1. Hannoveri orrfék 2. Angol orrfék 
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Csapatversenyszámokra a sorsolás mind az egyéni, mind a csapatban indulók számára, az alábbiak szerint zajlik: 

• Minden csapat Csapatvezetője meghatározza az indulási sorrendet a csapatán belül. Legalább egy órával a sorsolás megkezdése előtt köteles ezt a sorrendet - 

lezárt borítékban - átadni a Szervezőbizottság vezetőjének. 

• Amennyiben nincs másképp szabályozva, úgy egy csapat 4 főből áll. 

• Az eggyel kevesebb főből álló csapatok esetében az első indulási hely marad üresen. 

• Az egyéni versenyzők neve bekerül egy urnába (A). Annyi szám, ahány egyéni versenyző van összesen, egy másik urnába (B). 

• Egy induló versenyző nevét kihúzzák az A urnából, majd az indulási számát a B-ből. Majd újra egy versenyzőt húznak az A urnából, és hozzá egy start 

számot a B-ből, és így tovább. 

• A versenyen résztvevő csapatok számának megfelelő sorszám kerül az egyik urnába (C), a másikba pedig 

(D) a résztvevő csapatok nevei. Ezek után először egy csapat, majd egy sorszám kerül kihúzásra, ezzel meghatározódik a kihúzott csapat indulási helye. Ez 

ismétlődik míg el nem fogynak a csapatok. 

• Először az egyéni versenyzők kerülnek a startlistára, majd a csapatban induló versenyzők. 

2. Mindkét sorsolási mód esetén érvényes, hogy a hivatalos startlistán változtatni nem lehet. Ez alól kivételt képez, ha a lovas megalapozott indokkal írásban kéréssel fordul 

a versenybíróság elnökéhez és az a kérést írásban jóváhagyta. 

3. Késői nevezés esetén a hivatalos startlistán változtatást kezdeményező lovas a startlista elején első lovasként kell, hogy induljon a versenyszámban és a többiek indulási 

ideje ehhez alkalmazkodik. 

4. Amennyiben egy versenyzőnek több startja van, legalább egy óra felkészülési időt kell számára biztosítani két startja között. Ettől a versenyző kérésére el lehet térni. 

28. Cikkely STARTLISTA MÓDOSÍTÁSA, VISSZALÉPÉS, ÁTNEVEZÉS 

A versenyszámban való részvételre a következő szabályokat kell alkalmazni, kivéve, ha ettől eltérő szabályozás van a Nemzeti Bajnokságokra: 

1. Sorsolás módjaitól függően 

1.1. Gépi sorsolás esetén 

Az indulási szándékot – a nevezési rendszerben leadottakhoz képest – legkésőbb a versenynapot megelőző nap 19:00-ig lehet módosítani (nem érinti a 23. cikkely 4.2. 

cikkelyben foglaltakat). 

Kézi sorsolás esetén: 

Az indulási szándékot legkésőbb két órával a sorsolás előtt meg kell erősíteni. A sorsolás pontos időpontját a kiírásban fel kell tüntetni. 

2. Amennyiben a bejelentett indulók közül egy versenyzőt, vagy lovat baleset ér, vagy váratlanul megbetegszik, akkor a visszalépett versenyző vagy ló később sem egyéni 



MAGYAR DÍJLOVAGLÓ SZABÁLYZAT 

63 

 

 

indulóként, sem csapatban nem szerepelhet. Ez alól csak a Versenybíróság elnöke adhat felmentést, lovas esetében: a lovas egyéni felelősségének írásos 

nyilatkozatának birtokában, ló esetében: a ló tulajdonosa és az állatorvos együttes beleegyező nyilatkozata esetén. 

3. Azoknak a lovasoknak, akik a hivatalos startlista elkészülte után lépnek vissza, a nevezési és boxdíjat ki kell fizetniük. (Gépi sorsolás esetén a versenynapot megelőző 

nap 21:00-ig elkészített startlista tekintendő hivatalos startlistának. Kézi sorsolás esetén a sorsolás befejeztekor kialakult startlista tekintendő hivatalos startlistának). 

Amennyiben a versenyző a helyszíni visszalépés indokaként sántaságot vagy egyéb állategészségügyi okot jelöl meg, a vezetőbíró jogosult azt ellenőrizni. Állatorvos 

által írásban kiállított hivatalos indoklás esetén a befizetett díjak visszaigényelhetőek. 

4. Amennyiben a versenyző a hivatalos startlistán kívánja módosítani nevezését, ezt akkor teheti meg, ha a lovas megalapozott indokkal írásban kéréssel fordul a 

versenybíróság elnökéhez és az a kérést írásban jóváhagyta, pl. nincs a lovas 2 lova között 60 perc vagy lelépte a ló a patkót. 

5. Versenyszámok közötti átnevezésre a versenynapot megelőző nap 19:00-ig van lehetőség, amennyiben az nem érint pénzdíjas versenyszámot. Pénzdíjas 

versenyszámra a nevezési határidő után nem lehet nevezni. 

1. Szünet 

Minden 10-15. induló után 10-15 perc szünetet ajánlott beiktatni, a pálya talajának rendbehozatala céljából. A pálya talajának minőségét a versenybíróság elnöke vagy a 

versenyszám vezetőbírója ellenőrzi. 

A díjlovas versenyszám alatt a szünet (ebédszünet stb.) nem haladhatja meg a két órát. Ettől eltérni csak a Versenybíróság elnökének kifejezett jóváhagyásával 

lehet. 

2. Belovaglás a négyszögbe 

A lovas a négyszögbe lovaglás előtt a négyszöget körbelovagolja, ha az előző lovas befejezte a programját. Amennyiben a következő lovas a kiírt startideje előtt a 

versenynégyszög köré lovagol, azzal jelzi, hogy kész a programját bemutatni, ebben az esetben a „C” bíró becsengetheti. 

Azokon a versenyeken, ahol a versenypálya talaja és a négyszög körüli talaj nem azonos, vagy a versenynégyszöget nem lehet körbelovagolni, a verseny vezetőbírója 

engedélyezheti, hogy a lovas a csengő megszólalása előtt a négyszögben tartózkodjon. (Ezt a döntést az információs táblán közzé kell tenni.) 

A talajtól függetlenül, a négyszögből való indulást a versenyszám vezetőbírója engedélyezheti E, A és fiatal lovak versenyszámánál is. 

A fenti esetekben, a versenyző a csengő után a négyszögből kezdi a programot. A C bíró hatáskörébe tartozik a csengő és az óra/idő. 

3. Edzés a négyszögben 

A kizárás terhe mellett semmilyen körülmény között sem használhatja a versenyző a versenynégyszöget a programjának a versenyen való bemutatásán kívül hacsak a 

Rendező Bizottság nem nyitja meg gyakorlás céljából (lásd alább). Minden kivételt a Versenybíróság Elnökének vagy a technikai küldöttnek kell jóváhagynia. 

4. Pálya körbelovaglásának biztosítása 
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A versenyrendező köteles biztosítani, hogy a versenynégyszöget a verseny első versenyszámának megkezdése előtt, illetve a versenyszámok közötti technikai szünetben 

kívülről körbe lehessen járni, ugyanakkor ez nem akadályozhatja a pálya karbantartását. 

.  

Külön bírált: 

• MA” versenyszámok és a feletti kategóriák 

• FEI programok a szinttől függetlenül FEI 7 éves fiatal díjló programjai 

CDN-B/B* versenyek esetében lehetőség van a külön bírált versenyszámok esetében a versenyszámokat 2 bíróval bírálni 2 külön pozícióból. 

1. Díjak és Pénzdíjak 

1.1. A versenyszámonként adandó díjakat a verseny kiírásában meg kell határozni. 

1.2. Kötelezően a versenyszámban elindult lovasok 25%-át kell szalagozni (négy lovasonként 1-et). Az első három számára egyéb díjat vagy ajándékot kell felajánlani. A 

rendező saját döntése alapján, ennél több lovast is díjazhat. A díjazottak körét és a díjazás formáját (szalag, tárgyjutalom, pénzdíj) a kiírásban közzé kell tenni. 

1.3. A pénzdíjakra vonatkozóan az Általános Szabályzatban lefektetett elvek szerint kell eljárni, kivéve, ha a Szakági szabályozás (határozat) külön meghatározott esetekben 

ettől eltérő módon rendelkezik. 

1.3.1. Díjak (lásd. Általános versenyszabályzat 119 §) 

Minden pénzdíj a ló tulajdonosát, bérlőjét vagy a sportolót illeti meg. A kupák vagy emléklapok a sportolót illetik, kivéve, ha azok kifejezetten a ló tulajdonosának szólnak. 

1.3.2. Pénzdíjak kiosztása (lásd. Általános versenyszabályzat 128 §) 

A versenykiírás  minden egyes versenyszámában feltűntetett pénzdíj teljes egészét ki kell osztani. 

A pénzdíjakat a csapatvezetőknek, a helyezett lovak tulajdonosainak, a lovakat kölcsönző személyeknek, vagy versenyzőknek kell kiosztani, a verseny utolsó 

versenyszámának időpontjától számított tíz (10) napon belül, feltéve, hogy az érintettek minden anyagi és egyéb kötelezettségüket teljesítették a versenyrendező felé. 

Amennyiben a pénzdíjat a Szakbizottság ajánlotta fel és a versenyző a pénzdíját nem vette fel a helyszínen, akkor a MLSZ-nél veheti fel, feltéve, hogy az érintett minden 

anyagi és egyéb kötelezettségét teljesítette a versenyrendező felé. 

Olyan versenyszám pénzdíját nem szabad kiosztani, amellyel kapcsolatban egy verseny során óvás, vagy fellebbezés van folyamatban. 
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V. FEJEZET DÍJLOVAGLÓ VERSENYEK - NEMZETI BAJNOKSÁGOK 

37. Cikkely NEMZETI BAJNOKSÁGOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

A Nemzeti Bajnokságokra a jelen Szabályzatban leírtakat kell alkalmazni, az adott Bajnokságra vonatkozó speciális szabályok figyelembevételével. Mind a két 

nemzeti bajnokságra érvényes közös szabályok. 

I. Nemzeti Bajnokságok 

1. Magyar Országos Bajnokság (CDN-OB) 

1.1. Felnőtt Országos Bajnokság 

1.1.1. Magyar Bajnokság 

1.2. Nehéz Osztályú Bajnokság  

1.3. Korosztályos Országos Bajnokság (CDN-KOB) 

1.3.1. Gyermek Lovasok Korosztályos Országos Bajnoksága 

1.3.2. Póni Lovasok Korosztályos Országos Bajnoksága 

1.3.3. Junior Lovasok Korosztályos Országos Bajnoksága 

1.3.4. Fiatal Lovasok Korosztályos Országos Bajnoksága 

1.3.5. U25 Lovasok Korosztályos Országos Bajnoksága 

1.4. Fiatal Lovak Bajnoksága (CDN-FL) 

2. Championátus (CDN-CH) 

2.1. Championátus 

2.2. Fiatal Lovak Championátusa 

A Nemzeti Bajnokságok kiemelt fontossággal bíró versenyek. A Nemzeti Bajnokságokat szabadtéren kell rendezni, hacsak az időjárási körülmények meg nem 

követelik a fedett pályán való versenyzést. 

2. Versenyszámok 

2.1. A Szakbizottság köteles minden év elején meghatározni a Nemzeti Bajnokságok versenyszámait és azt a hivatalos honlapon közzétenni. 

2.2. A rendező kérésére a Díjlovagló Szakbizottság jóváhagyásával kiírhatók kísérő versenyszámok is. 
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2.3. A Nemzeti Bajnokságok hivatalos programjait minden versenyző elejétől végéig köteles fejből lovagolni, és annak minden feladatát az előírt sorrendben végrehajtani. 

3. Részvétel 

3.1. A nemzeti bajnokságon való részvétel nyitott minden magyar állampolgár számára. A nemzeti bajnokságok versenyszámaiért hazai, illetve külföldi versenyzők is 

indulhatnak, de eredményük nem számít a nemzeti bajnokságok eredményébe (kivéve a Fiatal Lovak Bajnokságát). 

A Fiatal Lovak Bajnokságán jogosult részt venni az a külföldi lovas, akinek lova regisztrált Magyarországon, továbbá a lovas rendelkezik magyar klub tagsággal, 

illetve érvényes magyar licenccel. 

Abban az esetben, ha a korosztályos lovas több kategóriában is jogosult indulni, mert nem áll fenn rá vonatkozóan kizáró ok, úgy második lovára, mellyel nem vesz részt 

a bajnokságban nem kell extra nevezési díjat fizetnie. 

 

A nevezési rendszer hibájából adódó jogosulatlan, de érvényes nevezés esetén a lovas a bajnokságon kívül, a versenyszámért versenyezhet. Ebben az 

esetben nem köteles extra nevezési díjat fizetni, de a startlista elején kell, hogy szerepeljen. 

3.2. Startlista elkészítése: A bajnokságok első és második napján a startlista gépi sorsolással készül. A Magyar Bajnokság legalább három napos és a döntő napjának 

startlistáját úgy kell elkészíteni, hogy az a bajnokság állásának fordított sorrendje legyen. Amennyiben egy lovas a bajnokságon kívül, csak a versenyszámért lovagol, 

akkor a startlistán elsőként kell szerepeltetni. 

3.3. Amennyiben egy lovas 1 kategóriában több lovat lovagol, akkor a bajnokság utolsó versenyszámát megelőző nap írásban jeleznie kell a versenyirodának, hogy melyik 

lóval megy az adott bajnoksági kategóriáért. Amennyiben a lovas ezt a kötelezettségét elmulasztja, akkor a bajnokságba automatikusan az alacsonyabb százalékos 

eredményt elérő ló eredménye számít. Amennyiben 1 lovas a lovával több kategóriában is indul, akkor a technikai értekezleten döntenie kell, hogy melyik kategóriában indul 

a bajnokságért. Amennyiben a lovas ezt a kötelezettségét elmulasztja, akkor a bajnokságba automatikusan az alacsonyabb százalékos eredményt elért eredménye 

számít. 

4. Lovak képzése 

4.1. Nemzeti Bajnokságokon egy lovat csak egy versenyző lovagolhat. A helyszínre való érkezés után, illetve az egész esemény ideje alatt kizárás terhe mellett a lovat senki 

más nem lovagolhatja, mint a versenyző (kivétel a Championátus, ahol több lovas is versenyezhet ugyanazzal a lóval. Ebben az esetben is csak a versenyre benevezett 

lovas jogosult ülni a lovon). 

4.2. A helyszínre való érkezés után csak a versenyző használhat pálcát (1 db maximum 120 cm-est, póni esetében 

100 cm-est) lovagláshoz, sétáltatáshoz, a ló vezetéséhez és futószárazásához (ehhez futószáras ostor használható). Bárki más is sétáltathatja, vezetheti és 

futószárazhatja a lovat a fent leírt módon. Egyszerre több pálcával lovagolni tilos, kizárást von maga után. Földről a lovat pálcával idomítani/segíteni tilos, kizárást von 

maga után. A ló semmilyen körülmények között nem képezhető az istállóban. A Felnőtt , Nehéz osztályú és Korosztályos Országos Bajnokságon a pálcahasználatra teljes 

mértékig a FEI szabályozás érvényes (pálca használata a versenyben nem megengedett). A Bajnokság alatt nem lovagolhat a lovas a versenyen pálcával, függetlenül 
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attól, hogy indulók hiányában nem kerül megrendezésre az adott kategória Bajnoksága. Amennyiben a lovas mégis pálcával lovagol a négyszögbe, akkor a FEI szabályok 

alapján kell eljárni. (Technikai hibának számít, és 0,5% levonással jár bírónként, de nem halmozódik és nem eredményez kizárást. A C bíró megállítja a lovast, a pálcát 

elveszik tőle, és a lovas folytatja a programot onnan, ahonnan megállították, vagy elkezdi elölről a programot, de a megállításig kapott pontszámai nem változnak.) 

4.3. A Nemzeti Bajnokságok zárt versenynek minősülnek, ezért a Bajnokságban induló ló semmilyen esetben sem hagyhatja el a rendezőség által kijelölt zárt területet, egy, 

a versenyen hivatalos személy beleegyezése nélkül, vagy a ló jóléte és egészsége érdekében helyszínen lévő állatorvos engedélye nélkül. A verseny rendezője köteles 

kijelölni a zárt területet. 

4.4. Amennyiben a Bajnoksággal egy időben a bajnokság helyszínén a Bajnokságba nem számító versenyszámokat is kiírnak, akkor a lovak képzésénél leírtak érvényesek, 

azzal a kivétellel, hogy a ló elhagyhatja a verseny hivatalos helyszínét. 

5. Eredményhirdetés, eredményközlés 

5.1. Minden kategóriában külön egyéni bajnokot kell hirdetni. A végső sorrend megállapítása a bajnokság versenynapjai alatt elért százalékos eredmények összesítésével 

történik. Egyenlőség esetén az utolsó napi versenyszámában elért eredmény a döntő, amennyiben még mindig egyenlőség van, úgy az a jobb, akinek a bajnokság 

versenynapjai alatt elért legalacsonyabb százalékos eredménye magasabb. 

5.2. Nemzeti Bajnokságokon, a következő minimális mennyiségű díj átadása kötelező: 

• Szalag az 1-6. versenyzőnek versenyszámonként. 

• Dísztakaró az egyéni bajnokság kategória győzteseinek. 

• Érem az Egyéni Bajnokság 1-3. helyezettjének minden kategóriában 

• Amennyiben van Csapat Bajnokság, érem az 1-3. helyezett minden tagjának 

38. Cikkely   MAGYAR ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 

A Magyar Országos Bajnokság (CDN-OB) a legmagasabb szintű hazai verseny. A Magyar Országos Bajnokságot legalább háromnapos versenyként kell megrendezni. 

A Magyar Országos Bajnokságon kötelező a dopping vizsgálat. Dopping próba alá kell vetni lehetőség szerint minden kategória bajnokot, és minden versenynap plusz 

egy lovast. Ebben az esetben az állatorvos kihúzza az összes útlevél közül a vizsgálat alá kerülő ló útlevelét, majd visszateszi, így másnap újra kisorsolható. A sorsolásnál 

legyen jelen a vezetőbíró és a lovasok képviselője. 

1. Minősülés 

Az a ló-lovas páros indulhat a Magyar Országos Bajnokságon, aki 

Felnőtt, Nehézosztályú és Korosztályos kategóriákban: minimum 2 db hivatalos versenyen részt vett (hazai vagy külföldi CDN- A/A*) és ezeken minimum két alkalommal 

legalább 62%-ot lovagolt. 

1.2. Fiatal lovak Bajnokságára: a minősüléshez minimum egy CDN-A/A* vagy B/B* versenyen – a korosztályának megfelelő FEI versenyszámban legalább 6.5 pontot kell 
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elérnie a lónak. Kivétel a 3 éves lovak programja, melyre nem kell minősülni. 

A minősülési időszak a tárgyévet megelőző évben megrendezett Magyar Országos Bajnokság végétől számít  és a tárgyévben megrendezésre kerülő Magyar 

Országos Bajnokság kezdetéig tart. (tehát a nevezési határidő lejárta után rendezett minősítő versenyek eredményei is számítanak) (A tárgyévet megelőző 

évben megrendezett Országos Bajnokságon elért eredmények nem számítanak bele). 

2. Részvétel 

Amennyiben a fenti feltételeket teljesítette, akkor a páros a következő kategóriákban indulhat „lókizárás” szabályát is figyelembe véve – kivéve a korosztályos számokban 

– amiben a minősülését megszerezte,  vagy egy kategóriával alatta. 

2.1. Korosztályos Bajnokságnál abban a kategóriában, amely korosztályba tartozik. 

A verseny rendezője köteles a verseny vezetőbírójának kérésére a születési évet a startlistán szerepeltetni és minden esetben az indulási jogosultságot ellenőrizni. Hibás 

nevezés esetén a verseny rendezője köteles a versenyzőt és a Díjlovagló Szakbizottságot értesíteni. 

2.1.1. Kategóriák elnevezése 

• Gyermek korosztály 

• Póni korosztály 

• Junior korosztály 

• Fiatal Lovas korosztály 

• U25 Lovas korosztály 

• Csapatbajnokság 

2.1.2. Korosztály (kategória) meghatározása: 

• Gyermek lovasként versenyezhet egy versenyző attól a naptári év kezdetétől, amelyben betölti a 12. életévét annak a naptári évnek a végéig, melyben a 14. 

életévét tölti be. A gyermek lovas a gyermek lovas kategóriájában nem indulhat pónival, csak nagylóval. 

• Póni lovasként versenyezhet egy versenyző attól a naptári év kezdetétől, amelyben betölti a 12. életévét annak a naptári évnek a végéig, melyben a 16. életévét 

tölti be. 

• Junior lovasként versenyezhet egy lovas attól a naptári év kezdetétől, amelyben betölti a 14. életévét annak a naptári évnek a végéig, melyben a 18. életévét tölti 

be. 

• Fiatal lovasként versenyezhet egy lovas attól a naptári évtől kezdve, amelyben betölti a 16. életévét annak a naptári évnek a végéig, melyben a 21. életévét tölti be. 

• U25 lovasként versenyezhet egy lovas attól a naptári évtől kezdve, amelyben betölti a 16. életévét, annak a naptári évnek a végéig, melyben a 25. életévét tölti be. 

• Csapatbajnokság: a csapatbajnokságban versenyezhet egy lovas attól a naptári évtől kezdve, amelyben betölti a 12. életévét, annak a naptári évnek a végéig, 
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melyben a 21. életévét tölti be. 

 
2.1.3. Lovasok részvétele 

a) A gyerek-, póni-, junior, fiatal lovasok és U25 lovasok licenc megkülönböztetés nélkül versenyezhetnek 

a Korosztályos bajnokságukon. 

b) A gyerek-, póni-, junior, fiatal lovasok és U25 lovasok a koruknak megfelelő kategóriában indulhatnak. 

2.1.4. Döntés 

A Magyar Országos Bajnokságon a korosztályos lovas az MLSZ Általános versenyszabályzatának 117. cikkelyének 1. pontja alapján  csak egy korosztályos 

kategóriában indulhat a bajnoki címért. Mivel a Nehézosztályú Bajnokság önálló kategória, így azon indulhat korosztályos lovas. A versenyző legkésőbb az első nap 

technikai értekezletén köteles dönteni, hogy melyik kategória bajnokságért indul. Azokban a versenyszámokban, ahol nem vonatkozik rá semmilyen kizárás, ott a 

versenyszámért versenyezhet. 

Abban az esetben, ha a korosztályos lovas több kategóriában is jogosult indulni, mert nem áll fenn rá vonatkozóan kizáró ok, úgy második lovára, mellyel nem 

vesz részt a bajnokságban nem kell extra nevezési díjat fizetnie. 

A csapatbajnokság nem minősül egyéni bajnokságnak. Amennyiben egy korosztályos lovas több kategóriában jogosult indulni, akkor a verseny technikai 

értekezletén (az első versenynapot megelőző nap) jeleznie kell, hogy melyik lóval megy az adott bajnoksági kategóriáért. Amennyiben a lovas ezt a 

kötelezettségét elmulasztja, akkor a bajnokságba automatikusan az alacsonyabb százalékos eredményt elérő ló eredménye számít. 

• Gyermek lovas: a gyermek lovas kategóriájában nem indulhat pónival, csak nagylóval. A gyermek lovasok - attól az évtől kezdődően, melyben betöltik a 14. 

életévüket – versenyezhetnek Junior Lovas Bajnokságon, de egy adott évben csak egy kategóriában vehetnek részt a Korosztályos Bajnokságban. A versenyző 

legkésőbb az első nap technikai értekezletén kötelesek dönteni, hogy melyik kategória bajnokságért indul. Ha egy versenyző egyszer már részt vett egy Junior 

Országos Bajnokságon, akkor ezt követően már nem indulhat Gyermek Országos Bajnokságon ugyanazzal a lóval. 

• Póni lovas: Póni lovasként versenyezhet egy versenyző attól a naptári év kezdetétől, amelyben betölti a 

12. életévét annak a naptári évnek a végéig, melyben a 16. életévét tölti be. A versenyzés feltétele: a lovas rendelkezzen sikeres rajtengedély vizsgával. Póni lovas 

– amennyiben a kora alapján alkalmas – indulhat Junior és/vagy Fiatal lovasok bajnokságán, (de nem ugyanabban a naptári évben) anélkül, hogy Póni lovas státuszát 

elvesztené. A bajnokságban a lovasok kizárólag póni lovakkal indulhatnak. A póni ló besorolása az aktuális FEI szabályozás szerint: póni patkó nélkül mérve 

marmagasságban nem haladhatja meg a 150 centimétert, illetve patkóval mérve a 151 centimétert. A pónik szerszámozása és a lovasok öltözete az aktuális FEI 

szabályozás szerint. Sarkantyú választható, de csak 3,5 cm-nél nem hosszabb tompa végű fém sarkantyú használható. Tarajos sarkantyú nem engedélyezett. 

Pálca 1 db max 100 cm-es lehet. 

• Junior lovas: A junior lovasok - attól az évtől kezdődően, melyben betöltik a 16. életévüket – versenyezhetnek Fiatal Lovas Bajnokságon, vagy U25 Bajnokságon 

,de egy adott évben csak egy kategóriában vehetnek részt a Korosztályos Bajnokságban. A versenyző legkésőbb az első nap technikai értekezletén köteles dönteni, 
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hogy melyik kategória bajnokságért indul. Ha egy versenyző egyszer már részt vett egy Fiatal Lovas Országos Bajnokságon, akkor ezt követően már nem indulhat 

Junior Országos Bajnokságon ugyanazzal a lóval. 

• Az MLSZ Általános versenyszabályzatának 117. cikkelyének 2. pontja alapján 2021-től a korosztályos lovas egy naptári évben vagy korosztályos, vagy a Felnőtt 

Országos Bajnoki címért versenyezhet. Mivel az MLSZ Általános versenyszabályzatának 117. cikkelyének 2. pontja nem tartalmazza az U25-ös korosztályos 

kategóriát, így az U25 kategóriában induló lovasokra ez a korlátozás nem vonatkozik. 

• 2021-től az a korosztályos lovas aki indul a Magyar Bajnoki címért soha többé nem indulhat a korosztályos kategóriákban. 

• Az a lovas, aki a Magyar Bajnokság, illetve a Korosztályos Magyar Bajnokság bármely kategóriájában 1-3 helyezett volt, a következő évben ugyanazzal a lóval nem 

indulhat a bajnoki címének kategóriája alatt. 

• A Versenybíróság visszalépésre szólíthatja fel még a versenyszám kezdete előtt, vagy a program lovaglása közben azt a gyermeket, mely nem tudja ellenőrzés 

alatt tartani a lovát. Ez a felszólítás az adott lóval az egész versenyre kiterjedhet. 

2.2. Fiatal lovak Bajnokságán a ló kora szerinti kategóriában 4-5-6-7 éves lovak vehetnek részt. A 3 éves lovak számára gyakorló megmérettetést rendezünk. 

2.3. Felnőtt Bajnokságban amiben a minősülést megszerezte. 

2.4. Nehézosztályú Bajnokságban, amiben a minősülést szerezte, vagy S2-ben szerzett minősülést. 

2.5. Minősülés Magyar Országos Bajnokság utolsó versenynapjára (döntőbe kerülés) 

• A Nehézosztályú Bajnokságban az Intermediaire I versenyszámban legalább 62%-ot kell elérnie a lovasnak a döntőbe kerüléshez. 

• A Felnőtt Magyar Bajnoki címért a Nagydíj versenyszámban legalább 60%-ot kell elérnie a lovasnak a döntőbe kerüléshez. 

2.6. Szabadkártya 

• Azok a ló-lovas párosok, akik nem minősültek a Magyar Országos Bajnokságra (minden kategóriában), azok szabad kártyát vásárolhatnak melynek összege 

100.000 forint. Ez az összeg a Szakbizottság pénzügyi keretébe kerül. 

• Azon lovas, aki a Magyar Bajnokságon lovagolt kategóriájában a minősüléshez kijelölt időintervallumban mindösszesen csak egy db CDN-A/A* versenyen minősült, 

annak a szabad kártya csökkentett összege 

50.000 forint. A Magyar Bajnokságon lovagolt kategóriájában a minősüléshez kijelölt időintervallumban lovagolt (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). 

• Szabad kártyát abban a kategóriában válthat ki a lovas, amiben van korábbi versenyeredménye a lovasnak (nem az adott ló-lovas párosnak). 

• A bajnokságon kívül, csak a versenyszámért induló lovas köteles extra nevezési díjat fizetni, melynek összege 35 ezer forint, és a szakbizottság pénzügyi 

keretébe kerül. 
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• .Csak a Magyar Bajnokságon leadott kategóriájú nevezésnek megfelelő minősülések érvényesek!  

 

3. Lovak részvétele 

Korosztályos bajnokságon: 

• A Korosztályos bajnokságon a „lókizárás” szabályát nem kell alkalmazni. FEI póni számban a ló minimum életkora 6 év. 

• A póni egy kis ló, mely sima felületen, patkó nélkül mérve marmagasságban nem haladhatja meg a 150 cm-t. Lásd: Állatorvosi Szabályzat, a pónik mérése. 

• Gyerek kategóriában a ló minimum életkora 6 év. 

• A lovak „M” osztálytól felfelé 6 évesek vagy idősebbek. 

• A lovak „S” osztálytól felfelé 7 évesek vagy idősebbek. 

• A Korosztályos bajnokságon a „lókizárás” szabályát nem kell alkalmazni. 

Felnőtt Bajnokságon: 

• Felnőtt Magyar Bajnokságban a ló minimum életkora 8 év. 

Nehézosztályú Bajnokságon: 

      A Nehézosztályú Bajnokságban a ló minimum életkora 7 év. 

Fiatal Lovak Bajnokságában: 

• Fiatal Lovak Bajnokságán 4-5-6-7 éves lovak vehetnek részt, illetve a Bajnokságon évjáratonként kell a versenyszámokat kiírni. 

• A 3 éves lovak számára gyakorló megmérettetést rendezünk. 

4. Bajnokság versenyszámai, bírálatuk 

4.1. Magyar Bajnokságokon a versenybíróság 

• a Felnőtt Magyar Bajnokságban, és a Nehézosztályú Bajnokságban lehetőség szerint 5 tagú. 

• a Korosztályos Bajnokságon a Gyermek, Póni, Junior, Fiatal lovas és U25 versenyszámoknál minimum 3 tagú́. 

4.2. A Nehézosztályú Bajnokságban a Magyar Díjlovagló Szakág hivatalos, érvényes "S1" kategóriájú programjai kerülnek kiírásra. 

4.3. A Felnőtt Magyar Bajnokságban pedig a Magyar Díjlovagló Szakág hivatalos, érvényes "S2" kategóriájú programjai szerepelnek. 
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4.4. A Korosztályos Magyar Bajnokságon a póni-, gyermek-, junior, fiatal lovas és U25 kategóriákban a FEI hivatalos (póni, gyermek, junior, fiatal lovas, U25 lovasok) 

programjait kell kiírni. 

4.5. Fiatal Lovak Bajnokságában: 

• 3 éves lovak gyakorlási lehetősége: A 3 éves lovak lehetőség szerint kettesével kerülnek bemutatásra, ahol az őket bíráló 2 bíró utasításaira a 3 alapjármódot 

bemutatják. A bemutató lovaglást a ló küllemi bírálata követi. A lovak számára mindkét nap ugyanazon feladat végrehajtása szükséges. 

• 4, 5, 6, 7 éves lovak bajnoksága: a FEI hivatalos, korcsoport szerinti fiatal díjló programjai kerülnek kiírásra. 

• A versenyszámokat összevontan legalább 2 bíró bírálja. Több bíró esetén külön pozícióban ülve, de egymással értekezve (ha a technikai felkészültség erre 

lehetőséget ad - ”Walkie-Talkie”) 

5. Lebonyolítás 

5.1. Korosztályos Bajnokságokat abban az esetben lehet megrendezni, ha az adott kategóriában legalább három versenyző van. A bajnokságok 3 naposak. A Póni, Junior, 

Fiatal lovas és U25 kategóriákban a 3. napon a döntő a zenés kűr versenyszám. 

• A Korosztályos Bajnokság által meghatározott korosztályokon kívül más értékelés nem engedélyezett. 

• A Korosztályos Bajnokságokért meghirdetett versenyszámaiban nem kell a licencbesorolást figyelembe venni, valamint nem kell külön licenc kategóriánként 

eredményt hirdetni, továbbá nem kell alkalmazni a „lókizárás” elvét. 

• A Korosztályos Bajnokság utolsó versenynapjának startlistáját úgy kell elkészíteni, hogy az a bajnokság állásának fordított sorrendje legyen. 

• A Korosztályos Bajnokságban résztvevő lovat csak egy versenyző lovagolhatja. A helyszínre való érkezés után, illetve az egész esemény ideje alatt kizárás terhe 

mellett a lovat senki más nem lovagolhatja, mint a versenyző. (lásd Nemzeti Bajnokságok 4.1. pontban) 

Gyermek Bajnokság: 

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

• Kis érem jár a gyermek csapat feladat bajnokának. Kis érem jár az gyermek egyéni feladat bajnokának Gyerek Magyar Bajnoki cím a gyerek csapat, és gyerek 

egyéni programok összesített eredménye alapján. Az előkészítő versenyszám kötelező, de nem számít bele az egyéni bajnokságba. 

Póni Bajnokság: 

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

• Kis érem jár a póni egyéni feladat bajnokának. Kis érem jár a póni kűr feladat bajnokának. Póni Bajnoki cím: póni egyéni feladat és kűr programok összesített 

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

• FEI Junior Csapat, FEI Junior Egyéni, FEI Junior Kűr Kis érem jár a junior egyéni feladat bajnokának. Kis érem jár a junior kűr feladat bajnokának. Junior Bajnoki cím: 

junior egyéni feladat és kűr programok összesített eredménye alapján. A csapatverseny kötelező, de nem számít bele az egyéni bajnokságba. 

Fiatal Lovasok Bajnoksága: 

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

• Kis érem jár a fiatal lovas feladat egyéni bajnokának. Kis érem jár a fiatal lovas kűr feladat bajnokának. Bajnoki cím: fiatal lovas egyéni feladat és kűr programok 

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

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

Csapatverseny: 

• Korosztályos Bajnokságon kötelező csapat versenyszámot kiírni. A csapatverseny nyitott a Korosztályos Országos Bajnokságon induló gyermek, póni, junior és 

fiatal lovasok számára. A csapatok maximum négy (4), minimum három (3) fősek lehetnek. A csapatok tagjai ugyanazon klub/egyesület tagjaiból, és/vagy 

ugyanazon edző tanítványaiból állíthatóak ki. Egy lovas csak egy regisztrált edzővel rendelkezhet. Az adott tárgyévet érintő utolsó regisztrált edző, illetve az utolsó 

regisztrált egyesület számít. 

• Csapatok összetétele: kötelezően legyen benne legalább egy gyermek vagy póni lovas, és legalább egy junior vagy fiatal lovas (példa: nem állhat kizárólag 4 póni 

lovasból a csapat, illetve 2 junior és 2 fiatal lovas sem alkothat egy csapatot).  Minden lovas a saját korosztályában lovagolt csapatverseny programjának eredményét 

hozza (a gyermek lovasok esetében a csapatverseny technikai pontszámát). A négy versenyzőből álló csapat esetében a csapat eredményéhez a három legjobb 

lovas pontszámai kerülnek beszámításra, a 3 legjobb lovas között is szerepeljen egy gyermek/póni és egy junior/fiatal lovas. Amennyiben olyan lovasok is 

indulnának a csapatversenyben, akik nincsenek elegen egy csapathoz, a csapatok tagjai kisorsolásra kerülnek. Amennyiben egy lovas nem kíván részt venni a 

csapatversenyen, a technikai értekezleten köteles jelezni a távolmaradási szándékát. Ennek elmaradása esetén kisorsolható. A sorsoláson legyen jelen a vezetőbíró 

és a lovasok képviselője. A csapatok összetételét és a csapat nevét legkésőbb az első nap technikai értekezletén meg kell adni. Csapat eredményhirdetés: A győztes 

csapat az, melynek három legeredményesebb lovasa a legmagasabb összesített százalékot érte el, a második az, aki a második legmagasabb összesített 

százalékot és így tovább. 

• Holtverseny esetén: Amennyiben az első három helyezett valamelyikén százalék egyenlőség áll elő, a győztes csapat az, akinek a harmadik helyen rangsorolt 

lovasa jobb eredményt ért el. Ha még mindig egyenlőség van, akkor a második legalacsonyabb eredményt elért versenyzőt kell figyelembe venni a győzelemhez. 

Verseny megnevezések: 
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• CDN-GY-OB Gyermek lovasok korosztályos magyar bajnoksága 

• CDN-P-OB Póni lovasok korosztályos magyar bajnoksága 

• CDN-J-OB Junior lovasok korosztályos magyar bajnoksága 

• CDN-FL-OB Fiatal lovasok korosztályos magyar bajnoksága 

• CDN-U25-OB U25 lovasok korosztályos magyar bajnoksága 

• CDN-CS-OB Csapatverseny 

5.2. Felnőtt Bajnokság 

• A Felnőtt Magyar Bajnokságot legalább háromnapos versenyként kell megrendezni. 

• A bajnokságok abban az esetben rendezhetők meg amelyben a végleges nevezési határidő lezárultakor legalább 3 nevezés van. 

• Amennyiben nincs 3 nevezés a Felnőtt Magyar Bajnokságban, akkor a Magyar Bajnok a Nehéz osztályú Bajnokság győztese 

• A Magyar Bajnokságon is megengedett, hogy versenyszámonként egy lovas 2 lóval induljon, de a napi időterv folyamatossága érdekében a rendezőség élhet azzal 

a lehetőséggel, hogy csak 40 percet biztosít a lovas startjai között. 

• A Magyar Bajnokság 3. versenynapjának startlistáját úgy kell elkészíteni, hogy az a bajnokság állásának fordított sorrendje legyen. 

5.2.1. Bajnokságok megnevezése: 

• Nehéz osztályú Bajnokság – (Nehéz osztályú Bajnok): FEI Szent György díj, FEI Intermediaire I., FEI Intermediaire I. Kűr 

• Nehéz osztályú bajnoki cím: FEI Intermediaire I. és FEI Intermediaire I. Kűr programok összesített eredménye alapján. A FEI Szent György díj kötelező, de nem 

számít bele a Felnőtt Nehéz osztályú Bajnoki cím számításába.  

• Felnőtt Magyar Bajnokság – (Magyar Bajnok): FEI Intermediaire II., FEI Nagydíj, FEI Nagydíj Kűr 

• Magyar Bajnoki cím a FEI Nagydíj és a FEI Nagydíj Kűr programok összesített eredménye alapján, A FEI Intermediaire II. nem kötelező és nem számít bele a 

Magyar Bajnoki cím számításába. 

5.3. Fiatal Lovak Bajnoksága 

A Bajnokságok 2 naposak. 

A versenyrendezők kötelesek a versenyszámot a következőképpen lebonyolítani: versenyszámonként külön eredményhirdetés (lovas licence alapján nem kell) 

• Eredményhirdetéskor bemondani: a ...lovat, ... lovagolta 
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• Ló származásának szakszerű̋ ismertetése 

• Tenyésztő és tulajdonos ismertetése Példa: „A 4 éves fiatal díjlovak részére kiírt versenyszám győztese: Z ló, XY lovagolta. Z apja: , anyai nagyapja: , 

tenyésztője: , tulajdonosa: ” 

• Az évközi versenyszámok jelen szabályzatban rögzített feltételek szerint nyitottak 4-5-6 éves lovak részére, viszont a Bajnokságon évjáratonként kell a 

versenyszámokat kiírni. 

6. Szerszámozás, öltözet 

A Felnőtt Országos Bajnokságban, a Nehézosztályú Bajnokságban és a Korosztályos Bajnokságokban: FEI szabályozásban leírtak az 

irányadóak 

A Póni Korosztályban a pónik mérete és szerszámozása az FEI szabályozásban leírtak szerint. 

Fiatal Lovak Bajnokságában: FEI szabályozásban leírtak az irányadóak. kivéve hogy a pálca használata engedélyezett 

 

39. Cikkely   CHAMPIONÁTUS 

A Magyar Lovas Szövetség Díjlovagló Szakbizottsága 2018-tól Championátust hirdet meg.  

1. Minősülés feltételei 

1.1. A Díjlovagló Szakbizottság 2019-től Championátusra minősítő versenynek fogad el minden olyan díjlovagló versenyt, amely a www.nevezesdijlovas.hu oldalon szerepel. 

Az évad végén kerül megrendezésre a Championátus. 

1.2. A Championátusra az ország öt régiójából minősülhetnek a lovasok. Az öt régió: 

• Közép-Magyarország 

• Északnyugat-Magyarország 

• Délnyugat-Magyarország 

• Északkelet-Magyarország 

• Délkelet-Magyarország 

2. Minősítő programok 

„E" szint:  

http://www.nevezesdijlovas.hu/
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A Magyar Póni Klub D1, D2, C1, C2, B1, B2, B3, PKM1, PKM2, PKM3, E8 érvényes díjlovagló programjai, A MLSZ Szabadidős Lovasok díjlovas SzaDI1, SzaDI2, 

SzaDI3, SzaDI4 programjai, 

A Magyar Díjlovagló Szakág hivatalos, érvényes „E" kategóriájú programjai. 

Az "E" szint nyitott licenccel és licenccel nem rendelkező (0. licenc) lovasok számára egyaránt (utóbbi a Magyar Lovas Szövetség "Szabadidős lovas rendezvény" 

szabályzata szerint). "E" kategóriában egy ló maximum két lovassal indulhat az egyes minősítő versenyeken és a döntőben egyaránt. 

„A" szint: 

A Magyar Díjlovagló Szakág hivatalos, érvényes "A" kategóriájú programjai (beleértve a programgyűjteményben 

„A” szintű feladatként megjelölt FEI 4 éves és FDL A3, A4 programokat). 

„L" szint: 

A Magyar Díjlovagló Szakág hivatalos, érvényes "L" kategóriájú programjai (beleértve a programgyűjteményben 

„L” szintű feladatként megjelölt FEI 5 éves fiatal díjló programokat). 

„LM” szint: 

A Magyar Díjlovagló Szakág hivatalos , érvényes „LM” kategóriájú programjai. 

„M" szint: 

Az „M” szint ketté bomlik „MA” és „MB” kategóriára. 

„MA” kategóriában: 

A Magyar Díjlovagló Szakág hivatalos, érvényes „MA" kategóriájú programjai ("M1-10” illetve FEI Junior programok). 

„MB” kategóriában: 

A Magyar Díjlovagló Szakág hivatalos, érvényes "M" kategóriájú programjai közül a Licencszerző versenyszámok ("LSZ" 1-7), és az FEI 6 éves Díjló programok. 

„S” szint: 

A Magyar Díjlovagló Szakág hivatalos, érvényes „S1" kategóriájú programjai (beleértve az „S” szintű feladatként megjelölt FEI 7 éves fiatal díjló programokat)Nevezés a 

versenyekre 

Nevezni az adott verseny kiírásában meghatározott, de mindenkor az MLSZ által használt nevezési rendszerben lehet, kivéve a Magyar Póni Klub versenyszámait. A 

szabadidős versenyszámként megjelölt versenyszámokra a Szabadidős lovas rendezvények szabályai szerint.  
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CHAMPIONÁTUS 

A Championátuson Egyéni-, és a Csapatverseny is meghirdetésre kerül. 

3. Minősülés 

A Championátusra adott év január 1-től lehet minősülést szerezni. A Díjlovagló Szakbizottság 2019-től a Championátusra minősítő versenynek fogad el minden olyan 

díjlovagló versenyt, amely a www.nevezesdijlovas.hu oldalon szerepel. 1. A Championátuson Egyéni-, és a Csapatverseny is meghirdetésre kerül. 

4. Részvételi feltételek 

4.1. A Championátuson résztvevő lovasok, azon lovasok közül kerülhetnek ki, akik:  

• nem tartoznak az „A” keret lovasai közé az adott évben, 

• nemzetközi versenyről nincs 65% feletti eredményük a tárgyévet megelőző 5 évből (kivétel: a korosztályos lovasok esetében, amennyiben a tárgyévben korosztályt 

váltanak), 

• Országos Bajnokságon bármilyen kategóriában nem volt a tárgyévet megelőző 5 évben 1-3 helyezése, kivéve, ha a bajnoki címet a Fiatal lovak Bajnokságában, a 

Korosztályos Bajnokság csapatversenyében vagy az utánpótlás gyermek kategóriában szerezte 

• nem volt Felnőtt Magyar Bajnok, 

• nem volt résztvevője Felnőtt Európa Bajnokságnak, Világ Bajnokságnak, Világkupa Döntőnek, 

• nem rendelkezik III. szintű, vagy kiemelt edzői státusszal. 

4.2. A Championátuson minden olyan ló-lovas páros elindulhat az egyéni számokban, aki az évad során részt vett legalább két CDN versenyen (bármelyik CDN-A/A* 

vagy CDN-B/B* versenyen) és ott teljesítménye legalább 60% vagy 6.0 pont volt az adott kategóriában, vagy egy szinttel felette. 

4.3. A Championátuson az „E” versenyszámokban indulóknál nem feltétel a licenc. (A Magyar Lovassport Szövetségben regisztrált lovas legyen.) Az E-MB kategóriában 

licencbesorolásra tekintet nélkül indulhat minden lovas. Az „MA” illetve „S” kategóriában csak I-es és II-es licenccel rendelkező lovasok indulhatnak. 

4.4. A Championátuson a lókizárás elve érvényes. 

4.5. A Championátuson csak a versenyre az adott lóval benevezett lovas/lovasok lovagolhatják a lovat. Amennyiben olyan személy ül fel a lóra, aki nincs az adott lóval 

nevezve a versenyre, akkor a páros a Championátuson való részvételből kizárásra kerül, és csak a versenyszámért indulhat. 

5. A Championátus versenyszámai 

5.1. A Magyar Díjlovagló Szakbizottság hivatalos díjlovagló program-gyűjteményének "E"," A", "L", „LM” „MB" (csak a Licencszerző versenyszámok) programjai közül a 

http://www.nevezesdijlovas.hu/
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valamelyik. 

5.2. Az „MA” kategóriában a Magyar Díjlovagló Szakág hivatalos, érvényes I-es és II. licenccel lovagolható, "M" kategóriájú programjai ("M1-10” illetve FEI junior 

programok). 

5.3. Az „S” kategóriában A Magyar Díjlovagló Szakág hivatalos, érvényes "S1" kategóriájú programjai (kivéve az Intermediate I. és Intermediate I. Zenés Kűr programokat) 

5.4. A versenyszámokat a Díjlovagló Szakbizottság határozatában jelöli ki. 
 
 
 
 
Szabadkártya 

• Azok a ló-lovas párosok, akik nem minősültek a Championátusra (minden kategóriában) azok szabad kártyát vásárolhatnak melynek összege 100.000 forint. Ez 

az összeg a Szakbizottság pénzügyi keretébe kerül. Azon lovas, aki a Championátuson lovagolt kategóriájában a minősüléshez kijelölt időintervallumban 

mindösszesen csak egy db CDN-A/A* vagy CDNB/B* versenyen minősült, annak a szabad kártya csökkentett összege 50.000 forint. 

• Szabad kártyát abban a kategóriában válthat ki a lovas, amiben van korábbi versenyeredménye a lovasnak (nem az adott ló-lovas párosnak). 

• Szabadkártyával rendelkező lovas nem indulhat a csapatbajnokságban. 

 

6. Egyéni verseny 

6.1. Az Egyéni versenyekben egy ló-lovas páros csak egy kategóriáért indulhat és csak abban a kategóriában, amiben teljesítették a minősülési kritériumokat, vagy egy szinttel 

alatta. Ugyanakkor egy ló-lovas páros több versenyszámban is indulhat a számért, de legkésőbb a technikai értekezleten véglegesítenie kell, hogy melyik kategóriáért 

indul. Egy lovas 2 egyéni címért indulhat 2 különböző lóval, ezen kívül lehetősége van indulni a csapatversenyben. 

6.2. Egy lóval legfeljebb 2 lovas jogosult indulni, de külön kategóriában versenyezve, ez alól az „E” kategória kivétel, ahol engedélyezett az azonos kategóriában történő 

indulás. Azonos lóval induló versenyzők eredménye beszámítható a csapatverseny eredményébe azonos csapat megjelölése esetén is. 

6.3. Az egyéni versenyben "Ifjúsági" (18 év alatti lovasok), és "Felnőtt" kategóriában van eredményhirdetés. Nincs licenc besorolás szerinti eredményhirdetés. 

6.4. A fentiek alapján az alábbi címek kerülnek kiosztásra (kategóriánként amennyiben 3-3 induló van, egyéb esetben összevontan az Ifjúsági és Felnőtt): 

„E” kategória: Ifjúsági-, és Felnőtt Champion 

„A” kategória: Ifjúsági-, és Felnőtt Champion 

„L” kategória: Ifjúsági-, és Felnőtt Champion 

„LM” kategória: Ifjúsági-, és Felnőtt Champion 
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„MB” kategória Ifjúsági-, és Felnőtt Champion 

„MA” kategória Ifjúsági-, és Felnőtt Champion 

„S” kategória: Ifjúsági-, és Felnőtt Champion 

7. Csapatverseny 

7.1. A régiófelelősök állítják össze a csapatokat a régiós döntőn résztvevő lovasokból. Mind az 5 régió a Championátus Csapatversenyét megelőzően Régiós Döntőt rendez. 

Az itt részt vevő lovasokból állítják össze a régiófelelősök a csapatot/csapatokat. 

7.2. Egy régió jogosult több csapatot is nevezni a Championátus csapatversenyébe. A csapatokat a régiófelelősök állítják össze. A csapatok összetételének leadási határideje 

legkésőbb a verseny előtti technikai értekezlet. 

7.3. Egy régiós csapat minimum három, maximum négy főből állhat. (Minimum tartalmazzon 1 ló- lovas páros „L”, 

„LM” vagy „MB” kategóriából, de „MA” és „S” kategóriás ló-lovas párost nem tartalmazhat). 

7.4. A Csapatverseny sorrendje, egy csapat legjobb három lovasának százalékos, vagy összevont bírálat esetén összpontszámos eredményét figyelembe véve alakul ki. 3 

vagy több napos verseny esetén a csapattagok első versenyszámaiból a legjobb 3 lovas eredménye, továbbá minden csapattag második versenyszámaiból a legjobb 

három lovas eredménye adódik össze. Összpontszámos eredmények is százalékos formában jelennek meg. 

7.5. A csapattagok eredményeiket bármely kategóriából hozhatják (kivéve „MA” és „S” kategória), de az első nap technikai értekezletén véglegesíteni kell a csapatvezetőnek, 

hogy lovasonként melyik az a kategória, amelyből a lovas az eredményét hozza.A versenyszámban elért eredmény százalékát az alábbi szorzószámmal kell megszorozni 

és így figyelembe venni a végső eredmény kiszámításánál: 

„E" kategóriát választó lovas esetén a szorzó 0.9 
„A" kategóriát választó lovas esetén a szorzó 1 
„L" kategóriát választó lovas esetén a szorzó 1.05 

„LM” kategóriát választó lovas esetén a szorzó 1.06 
„MB" kategóriát választó lovas esetén a szorzó: 1.075 

8. Díjazás 

A Championátus adott évi díjazása a Magyar Díjlovagló Szakbizottság határozatával kerül megállapításra. 

 

9. 40. Cikkely FIATAL LOVAK CHAMPIONÁTUSA  

A Fiatal Lovak Championátusa lehetőséget biztosít a Magyar Bajnokság keretein belül megrendezésre kerülő FEI fiatal ló szintet még nem teljesíteni tudó lovaknak 

egyel alacsonyabb szinten történő megmérettetésére. 

1. Részvételi feltételek 
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1.1. A lovasokra nem vonatkozik a Championátusra előírt korlátozás, minden érvényes licenccel, keresztlicenccel rendelkező lovas jogosult indulni a bajnokságon 

licencbesorolástól függetlenül. 

1.2. Egy lónak egy adott évben választania kell, hogy a Magyar Bajnokság keretein belül megrendezésre kerülő Fiatal Lovak Bajnokságában, vagy a Fiatal Lovak 

Championátusában vesz részt. 

2. Minősülés 

A minősülés a lóra vonatkozik. 

Adott tárgyévben legalább 2 CDNA vagy CDNB versenyen az adott kategóriában vagy egy szinttel felette 2 alkalommal legalább 6,5 pontos versenyeredménye van. 

3. Bajnoki kategóriák 

5 éves Fiatal Díjló Champion: 

A verseny 2 napos. 

A kiírt versenyszámok Fiatal Díjló Program A3, Fiatal Díjló Program A4. 

6 éves Fiatal Díjló Champion: 

A verseny 2 napos. 

A kiírt versenyszámok FEI 5 éves Díjló Minősítő, FEI 5 éves Díjló Döntő. 

7 éves Fiatal Díjló Champion: 

A verseny 2 napos. 

A kiírt versenyszámok FEI 6 éves Díjló Minősítő, FEI 6 éves Díjló Döntő. 

4. Bonyolítás, holtverseny 

A végső sorrend megállapítása a Championátus versenynapjai alatt elért eredmények összesítésével történik. Egyenlőség esetén a második napi versenyszámában 

elért eredmény a döntő. 

5. Díjazás 

A Fiatal Lovak Championátusának adott évi díjazása a Magyar Díjlovagló Szakbizottság határozatával kerül megállapításra. 

42. Cikkely  FELLEBBVITELI BIZOTTSÁG, TECHNIKAI KÜLDÖTT (FEI 439. CIKKELY) 

1. CDN versenyen Fellebbviteli Bíró (vagy Bizottság), vagy Technikai Küldött (TD) kijelölése nem szükséges, de bármely verseny rendezője kérheti a Díjlovagló 
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Szakbizottságot, hogy jelöljön ki a versenyére. 

2. Nemzeti Bajnokságon egy Technikai Küldött kijelölése kötelező.  

3. Bármely aktív vagy visszavonult díjlovas bíró lehet Fellebbviteli Bíró vagy Technikai Küldött. 

4. A Fellebbviteli Bíró vagy Technikai Küldött az adott versenyen nem lehet a bírói testület tagja. A Technikai Küldött lehet FEI Steward is. 

5. Technikai küldött feladatköre: A technikai küldött a Díjlovagló Szakbizottság képviseletében biztosítja a szabályok betartását. Segíti a rendezőt, hogy a verseny szakszerűen 

legyen előkészítve és lebonyolítva. Segíti megoldani a felmerülő problémákat. Panasz esetén a Vezetőbíróval egyeztetve megoldást javasol. Jogosult a 

szabálytalankodókat szóban figyelmeztetni, súlyosabb esetben javaslatot tehet sárgalap kiosztására, bármilyen szabálytalankodás esetén a vezetőbírót tájékoztatnia kell.  

 

1. számú melléklet 

 
NEMZETI DÍJLOVAGLÓ VERSENYEK KATEGÓRIÁI (CDN) 

 
 CDN-C   már nem használatos CDN-B CDN-A CDN-A* 

Részvétel, 
lovasok 

MDSZ. 22. cikkely 1. pontja alapján MDSZ. 22. cikkely 1. pontja alapján MDSZ. 22. cikkely 1. pontja alapján MDSZ. 22. cikkely 1. pontja alapján 

Lovasok MDSZ. 22. cikkely 2. pontja alapján MDSZ. 22. cikkely 2. pontja alapján MDSZ. 22. cikkely 2. pontja alapján MDSZ. 22. cikkely 2. pontja alapján 

 

 
Lovak 

MDSZ. 23. cikkely MDSZ. 23. cikkely MDSZ. 23. cikkely 
A-s versenyeken a lovat csak a versenyre 
benevezett lovas lovagolhatja, ellenkező 
esetben a lovast ki kell zárni (Be/lesétáltatni 
sem  lehet  a  lovat  csak  a  versenyre 
benevezett lovasnak). 

MDSZ. 23. cikkely 
A-s versenyeken a lovat csak a versenyre 
benevezett lovas lovagolhatja, ellenkező 
esetben a lovast ki kell zárni (Be/lesétáltatni 
sem  lehet  a  lovat  csak  a  versenyre 
benevezett lovasnak). 

 

 
Versenyszám 
ok 

Szabadon kiírhatók, azonban minősítő pont 
csak azokra a számokra jár, amelyek a 
díjlovagló szakág érvényes 
programgyűjteményéből lettek kiválasztva. 
Nem lehet licencszerzőként megjelölni. 

A versenyszámok szabadon kiírhatóak a 
hatályos programgyűjteményből. 
Az E kategóriában megengedett a 
kikötőszár használata. Használata esetén a 
bíró 
köteles az összpontszámból 0.3 pontot 
levonni. 

FEI programokat kötelező kiírni (mást is 
lehet, de minden szinten legyen a 
minősülésekhez szükséges FEI program). 

FEI programokat kötelező kiírni (mást is 
lehet, de minden szinten legyen a 
minősülésekhez szükséges FEI program). 
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Verseny 

 egy vagy kétnaposak; 

a három bíróval bírálható programok 
bírálhatók két bíróval; 
megrendezhető egyidejűleg szabadidős és 
póni klubbos versennyel is. 

minimum 2 napos; 

a verseny lebonyolítását a szakbizottság 
ellenőrzi; 
feltételek: 

• négy évszakos verseny-, és 
lehetőleg négy évszakos talajú 
melegítőpálya van 

• elegendő wc és mosdó áll 
rendelkezésre 

• minimum 50 boxot tud a rendező 
biztosítani, a boxok mérete 
legalább 3x3m (nem szükséges a 
helyszínnek rendelkezni 50 
boxszal, de a verseny 
rendezőjének vállalnia kell, hogy a 
nevezésekhez igazodva akár 
mobilboxokat is rendeljen) 

• biztosított a résztvevők számára a 
megfelelő étkezési lehetőség 

• megoldott a rendszeres 
pályakarbantartás és locsolás 

minimum 2 napos; 

a verseny lebonyolítását a szakbizottság 
ellenőrzi; 
feltételek: 

• négy évszakos verseny-, és 
lehetőleg négy évszakos talajú 
melegítőpálya van 

• elegendő wc és mosdó áll 
rendelkezésre 

• minimum 50 boxot tud a rendező 
biztosítani, a boxok mérete 
legalább 3x3m (nem szükséges a 
helyszínnek rendelkezni 50 
boxszal, de a verseny 
rendezőjének vállalnia kell, hogy a 
nevezésekhez igazodva akár 
mobilboxokat is rendeljen) 

• biztosított a résztvevők számára a 
megfelelő étkezési lehetőség 

• megoldott a rendszeres 
pályakarbantartás és locsolás 
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 CDN-C CDN-B CDN-A CDN-A* 

   • elegendő parkolóhelyet tud 
biztosítani 

• rendelkezik legalább 3 bírói 
bódéval és egy elkülönített 
versenyiroda helyiséggel 

• (lehetőség szerint a versenyiroda 
legyen külön a hangosítástól, 
pénztártól. Lehet mobil kialakítású 
is, például sátor) 

Abban az esetben, ha az adott régióban a 
fenti feltételeknek megfelelő 
versenyhelyszín nem 
áll rendelkezésre, vagy a minősüléshez 
szükséges időszakban a fenti adottságokkal 
rendelkező helyszín nem tart minősítő, 
CDN-A-s versenyt, a szakbizottság 
jóváhagyásával 
más helyszín is rendezhet CDN-A-s 
versenyt. 

• elegendő parkolóhelyet tud 
biztosítani 

• rendelkezik legalább 3 bírói 
bódéval és egy elkülönített 
versenyiroda helyiséggel 

• (lehetőség szerint a versenyiroda 
legyen külön a hangosítástól, 
pénztártól. Lehet mobil kialakítású 
is, például sátor) 

Abban az esetben, ha az adott régióban a 
fenti feltételeknek megfelelő 
versenyhelyszín nem 
áll rendelkezésre, vagy a minősüléshez 
szükséges időszakban a fenti adottságokkal 
rendelkező helyszín nem tart minősítő, 
CDN-A-s versenyt, a szakbizottság 
jóváhagyásával 
más helyszín is rendezhet CDN-A-s 
versenyt. 

Lóútlevél Kötelező minden lónak Kötelező minden lónak Kötelező minden lónak Kötelező minden lónak 

Istálló 
felügyelet 

Nem kötelező Istállómester Istállómester Istállómester 

Lovankénti 
nevezési díj és 
boxdíj 

Szabadon eldönthető Kötelező szakbizottsági tarifa Kötelező szakbizottsági tarifa Kötelező szakbizottsági tarifa 

 

Bírók 
A rendező érvényes magyar, vagy külföldi 
listáról választhat. 

A rendező érvényes magyar, vagy külföldi 
listáról választhat. 

A bírókat a szakbizottság jelöli ki (a rendező 
ajánlhat bírókat). Vezető bírói protokollt kell 
készíteni. 

A bírókat a szakbizottság jelöli ki (a rendező 
ajánlhat bírókat). Vezető bírói protokollt kell 
készíteni. 

 
Egyéb 

A versenykiírásokat jóvá kell 
hagyatni. 
Nem lehet minősítő 
versenyként megnevezni. 

A versenykiírásokat jóvá kell hagyatni A versenykiírásokat jóvá kell hagyatni. A 
versenyek lebonyolítását a szakbizottság 
ellenőrzi. 

A versenykiírásokat jóvá kell hagyatni. A 
versenyek lebonyolítását a szakbizottság 
ellenőrzi. 
A Szakbizottság pénzdíjat ajánlhat fel. 



MAGYAR DÍJLOVAGLÓ SZABÁLYZAT 

84 

 

 

2. számú melléklet 

 

MINŐSÍTŐ PONTRENSZER (ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT) 
 

Érvényes: 2021. február 1-től 
 

 CDN-C CDN-B CDN-A/A* 
Championátus 

CDI* 
Országos 
Bajnokság 

CDI**/CDIO** 
/CDIYH 

CDI***/CDIO*** 

E 0,8 0,8 —— ——  —— 

A 1 1 1,5 2,25 3 4,5 

L 1,2 1,2 1,7 2,55 3,4 5,1 

LM 1,3 1,3 1,8 2,7 3,6 5,4 

Mb 1,4 1,4 1,9 —— —— —— 

Ma 1,6 1,6 2,1 3,15 4,2 6,3 

S1 1,8 1,8 2,3 3,45 4,6 6,9 

S2 2 —— 2,5 3,75 5 12,5 

 

Hivatalos minősítő pontot 55% vagy a feletti eredménynél lehet szerezni. 
 

Például: MA feladatban Országos Bajnokságon 72%-os eredmény minősítő pontja: 72% - 55% = 17%, a 

minősítő pont 17 * 3,15 (Ma feladat/Országos Bajnokság pontszám szorzója a táblázatból) = 53,55 

pontszámú melléklet 

 
ISTÁLLÓ BIZTONSÁG 

 
Ajánlott Istálló Biztonság 

 

1. A lovakat a verseny helyszínén kell elszállásolni. 

 
2. Ahol lehetséges, az egy klubból érkező lovakat, egy helyre kell elhelyezni. Gondoskodni kell a lovak megfelelő 

elkülönítésétől, különösen, ha különböző klubból érkeznek. 

 

3. A lovak jólétét illetően semmilyen kompromisszumot sem szabad megengedni. 

 
4. A szervezőknek biztosítaniuk kell, hogy a versenyeiken az istállók területét/területeit istállóvezető(k) / stewardok 

felügyeljék napi 24 órán keresztül, hogy megakadályozzák, a lovak kólikázását, beszorulását a boxban, a tűzveszélyt, 

stb. 

 

5. Biztonsági kordonok és belépési ellenőrzés nem kötelező, azonban amennyiben gyakorlati okokból szükséges, a 

Megbízott Állatorvosnak vagy a Versenybíróság elnökének /technikai küldöttnak jogában áll ezeket az intézkedéseket 

igényelni, vagy egy szalag korlát felállítását kérni, biztosítva, hogy a járművek ne parkoljanak túl közel, stb. 

 

5. számú melléklet 

PAS DE DEUX 

A Pas de Deux egy olyan díjlovas versenyfeladat, melyben két ló/lovas kombináció tartózkodik a négyszögben 

egyszerre. A Pas de Deux csapatok két lóból és két lovasból állnak, mind a ketten egyéni és csapat versenyzők 

egyaránt. A pontozás a végrehajtott feladatokra összpontosul. A Pas de Deux csapat egy meghatározott kűr szintű 

koreográfiát ad elő. 
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Bíráskodás: Három bíró ül C-nél. Az egyik bíró az egyik, a másik a másik kombinációt bírálja. Mindketten csak technikai 

pontokat adnak. A harmadik bíró bírálja a művészi kivitelezést. 

 

Program pontozó lap: Kűr pontozó lap. 
 


