TALENTUM KUPA SOROZAT
Versenykiírás
(érvényes 2016. április 13-tól)
(módosítva: 2016.10.07. – a módosítások a szövegben jelölve)
A Magyar Lovas Szövetség Díjlovagló Szakbizottsága 2012-ben versenysorozatot hirdetetett Talentum Kupa néven.
A versenysorozat célja, hogy felkutassa a díjlovaglás fiatal tehetségeit és segítse őket a szakmai előrelépésben.
Minden hazai rendezésű hivatalos díjlovas versenyrendezője otthont adhat Talentum Kupa fordulónak. Az évad végén
pedig megrendezésre kerül a Talentum Kupa Országos Bajnokság.
A Díjlovagló Szakbizottság 2016-ban is Talentum Kupa fordulónak fogad el minden olyan díjlovagló versenyt,
amelynek a www.nevezesdijlovas.hu oldalon közzétett versenykiírásában szerepel, hogy a verseny Talentum Kupa
forduló. A versenyszámoknál külön meg kell jelölni, hogy a Talentum Kupa része.
A Talentum Kupa döntőjébe az ország három régiójából minősülhetnek a lovasok. A három régió:
 Nyugat-Magyarország (Dunától nyugatra),
 Kelet- Magyarország (Dunától keletre) és
 Közép-Magyarország (Budapest és Pest megye).
1.1) Az egyes fordulókon kiírható programok
"E" szint:
- A Magyar Póni Klub D1, D2, C1, C2, B1, B2, B3, PKM1, PKM2, PKM3, E8 érvényes díjlovagó programjai
- A Gyermek és Pónilovasok Országos Szövetségének "GY"10, "GY"11, "H" 10, "H"13 díjlovas feladatai
- A Magyar Díjlovagló Szakág hivatalos, érvényes „E" kategóriájú programjai
Az "E" szint nyitott licenszel és licenszel nem rendelkező lovasok számára egyaránt (utóbbi a Magyar Lovas Szövetség
"Szabadidős lovas rendezvény" szabályzata szerint). "E" kategóriában egy ló maximum két lovassal indulhat az egyes
kupafordulókon és a döntőben egyaránt.
"A" szint
A Magyar Díjlovagló Szakág hivatalos, érvényes "A" kategóriájú programjai (beleértve a programgyűjteményben „A”
szintű feladatként megjelölt 4-5 éves fiatal díjló programokat).
"L"szint
A Magyar Díjlovagló Szakág hivatalos, érvényes "L" kategóriájú programjai (beleértve a programgyűjteményben „L”
szintű feladatként megjelölt 6 éves fiatal díjló programokat).
"M" szint
A Magyar Díjlovagló Szakág hivatalos, érvényes II-es licenszel lovagolható, "M" kategóriájú programjai közül kizárólag
a Licensz szerző versenyszámok ("LSZ" 1-7).
1.2) Nevezés
Nevezni az adott verseny kiírásában meghatározott, de mindenkor az MLSZ által használt nevezési rendszerben lehet
(Top Soft), linkek (http://www.poniklub.hu/ , http://www.gyereklovasverseny.hu/ , illetve a "Szabadidős lovas
rendezvény" szabályai szerint.
TALENTUM KUPA ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
2.1) Részvételi feltételek
1. A Talentum Kupa Országos Bajnokságon minden olyan ló-lovas páros lovas elindulhat az egyéni számokban, aki az
évad során részt vett legalább egy Talentum Kupa fordulón és ott teljesítménye legalább 50% vagy 5.0 pont volt az
adott kategóriában.
2. A Talentum Kupa Országos Bajnokságba II-es licenccel rendelkező lovasok juthatnak be (póni klub és az „E”
versenyszámokban indulóknál nem feltétel a licenc).
2.2) A Talentum Kupa Országos Bajnokság versenyszámai
1. A Magyar Díjlovagló Szakbizottság hivatalos díjlovagló program-gyűjteményének "E"," A", "L", "M" (csak a Licenc
szerző versenyszámok) programjai közül a valamelyik. A versenyszámok végleges kijelölésére csak a Talentum Kupa
Országos Bajnokság kiírásában kerül sor.
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2. A Talentum Kupa Országos Bajnokságon az Egyéni-, és a Csapatok Bajnoksága is meghirdetésre kerül.
2.3) Egyéni Bajnokság
1. Az Egyéni Bajnokság döntőjében egy ló-lovas páros csak egy kategória bajnokságért indulhat és csak abban a
kategóriában, amiben teljesítették a minősülési kritériumokat. Egy lovas több lóval is jogosult részt venni a döntőn.
2. Az egyéni bajnokságban a döntőben "Ifjúsági" (18 év alatti lovasok), és "Felnőtt" kategóriában van
eredményhirdetés.
3. A fentiek alapján az alábbi címek kerülnek kiosztásra:
 „E” kategória Ifjúsági-, és Felnőtt Egyéni Bajnoka
 „A” kategória Ifjúsági-, és Felnőtt Egyéni Bajnoka
 „L” kategória Ifjúsági-, és Felnőtt Egyéni Bajnoka
 „M” kategória Ifjúsági-, és Felnőtt Egyéni Bajnoka
2.4) Csapatok Bajnoksága
1. Egy régió jogosult több csapatot is nevezni az országos döntőre. A csapatokat a régió felelősök állítják össze. A
csapatok összetételének leadási határideje legkésőbb a verseny előtti technikai értekezlet.
2. Egy régiós csapat minimum három, maximum négy főből állhat.
3. A Csapatok bajnokságának sorrendje egy csapat naponkénti legjobb három lovasának százalékos, vagy összevont
bírálat esetén összpontszámos eredményét figyelembe véve alakul ki.
4. A csapattagok eredményeiket bármely kategóriából hozhatják, de az első nap technikai értekezletén véglegesíteni
kell a csapatvezetőnek, hogy lovasonként melyik az a kategória, amelyből a lovas az eredményét hozza.
5. 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
 "M" kategóriát választó lovas esetén a szorzó 1.085
2.5) Díjazás
A Talentum Kupa Országos Bajnokság adott évi díjazását a Magyar Díjlovagló Szakbizottság határozatával
szabályozza.
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