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A bajnokság célja a díjlovaglás népszerűsítése, színvonalának emelése, a gyermek és utánpótlás versenyzők 

versenyzési lehetőségeinek bővítése, felkészülési lehetőség biztosítása magasabb szintű versenyekre. A 

Dunántúl nyugati régiójában, első sorban Zala, Vas és Veszprém megyékben a díjlovas sportág népszerűsítése. 

 

A Magyar Imre Emlékverseny és a Zala-megyei Díjlovagló  Bajnokság kiírása: 

Az Emlékverseny és a Bajnokság 2 fordulóból és egy döntőből áll. A versenyző ló-lovas párosok  E, A, L, M és 

Fiatal díjló kategóriákban indulhatnak az Emlékverseny  bajnoki címeiért. Ma és Mb kategória közt az Ma 1x 

szorzó, az Mb kategória 0,91x szorzó. A Bajnokságban az Emlékverseny bajnokai közül kerül ki a Zala-megyei 

Díjlovagló Bajnok. 

„E” kategóriában licensz nélküli lovasok és lovak is indulhatnak, amennyiben a ló megfelel a versenykiírásban 

szereplő feltételeknek. (útlevél, vér, oltás) 

A fordulók helyszínei és időpontjai: 

I.forduló: 2022 május 28 Keszthely 

II. forduló: 2022. június 25. Ajka 

Döntő: 2022. augusztus 13. Keszthely 

Az egyes fordulók és a döntő minden lovas számára nyitott, aki megfelel a versenykiírásban szereplő 

követelményeknek. Tehát bármely megye, régió lovasa nevezhet, és indulhat az Emlékverseny és Bajnokság 

bajnoki címeiért. Feltétel legalább egy fordulón és a döntőn való részvétel. 

A döntőben –az Emlékverseny esetében- az egyes kategóriákban -licenszre való tekintet nélkül-  a kapott 

%pontok alapján hirdetünk eredményt. A ló-lovas páros bármely fordulón elért legjobb eredménye és a döntőn 

kapott eredmény összege alapján alakul ki a végső eredmény. A győztes a legtöbb % pontot gyűjtő ló-lovas páros 

versenyző. Pontegyenlőség esetén a döntőben elért  eredmény (magasabb %) számít. Az Emlékverseny bajnoki 

címeiért (kategóriánként) a lovas csak egy lóval indulhat, illetve egy ló-lovas páros csak egy kategóriában 

indulhat. 

A Zala Megyei Díjovagló Bajnok ez Emlékverseny bajnokai közül kerül ki, az alábbi szorzók alapján: 

M kategória 1x, L kategória 0,9x, A kategória 0,88x, E kategória 0,87x, Fiatal Díjló 0,81x szorzó. Pontegyenlőség 

esetén a Zala-megyei versenyző élvez elsőbbséget, ha mindkét versenyző Zala-megyei, akkor a magasabb 

kategóriában versenyző lovas élvez elsőbbséget. 

A bajnokság során mindenkor a FEI és a MLSZ Díjlovagló Szabályzat előírásai érvényesek. Felhívjuk minden 

lovas figyelmét, hogy a Magyar Lovas Szövetség határozatait szíveskedjenek betartani, 
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