
 

 

2018-as év új díjlovas támogatási kategóriái és díjrendszerei 
 

 

A Díjlovagló Szakbizottság a Póni Klubbal szorosan együttműködve 2018-ban kiemelt 

feladatának tekinti a díjlovas közösség számának növelését. Ennek érdekében a Szakbizottság, 

a Póni Klub vezetősége és a Díjlovassport iránt elkötelezett Támogatók 2 új támogatási 

kategóriát és 2 új díjrendszert hoztak létre. Eme újítások mellett plusz kiemelt támogatásban 

részesülnek a Talentum Kupa néven ismert versenysorozat újragondolásán, a Championátuson 

eredményesen szereplő lovasok is. A Póni Klub keretein belül 3 új támogatás forma kerül 

kihirdetésre. A támogatások igénylésére és a díjak nyerteseinek kihirdetése a 2018-as év végén 

kerül majd sor, a 2018-as év teljesítménye alapján. A támogatásra minden olyan személy 

pályázhat, aki az adott feltételeknek és szempontoknak maradéktalanul megfelel. 

 

Új Támogatási Kategóriák: 
 

1. Új lovas utáni edző támogatás: 

Kik igényelhetik: Edzők / Felkészítők 

Feltételek és kritériumok: Új lovas/lovasok indítása díjlovas versenyen, aki 2017. 

december 31-ig nem indult hivatalos díjlovas versenyen (licence nélkülin sem!), 

valamint 2018-ban a Magyar Országos Bajnokságon és/vagy a Championátuson 

sikeresen indul minimum 1 startal. 

Támogatás összege: 

1 lovas után – 10 000.- / Edző vagy Felkészítő 

2 lovas után – 20 000.- / Edző vagy Felkészítő 

3 lovas után – 50 000.- / Edző vagy Felkészítő 

Minden további lovas után 10 000.- / Edző vagy Felkészítő 

 

2. Új lovas támogatás: 

Kik igényelhetik: Új díjlovasok 

Feltételek és kritériumok: Minden olyan új díjlovas abban az adott évben igényelheti, 

amikor az első hivatalos díjlovas versenyén elindul, valamint részt vesz a 

Magyar Országos Bajnokságon és/vagy a Championátuson minimum 1 starttal. 

2018-ban új díjlovasnak minősül minden olyan lovas, aki 2017. december 31-ig 

nem indult hivatalos díjlovas versenyen (licence nélkülin sem).  

Támogatás összege: 

Championátuson való indulás esetén: 10 000.- / Új lovas 

Magyar Országos Bajnokságon való indulás esetén: 20 000.- / Új lovas 

Mindkettőn való részvétel esetén: 35 000.- / Új lovas 



 

 

Új Díjrendszerek: 

 
1. Év utánpótlás edzője díj: 

Ki kapja: 2018 legeredményesebb Díjlovas Edzője / Felkészítője 

Feltételek és szempontok: Az az Edző vagy Felkészítő pályázhat és nyerheti el a címet, 

aki az adott évben a legtöbb új lovasát (2018-ban azt a lovas, aki 2017. december 

31-ig nem indult hivatalos díjlovas versenyen (licence nélkülin sem)) indította 

hivatalos díjlovas versenyen. Megegyező lovas szám esetén az új lovasaik 

eredményeinek az átlag %-a a legmagasabb. A százalékszámításba a hazai 

CDNA-A/B, CDN-B versenyen elért eredmény számít. Ezen kívül beszámításra 

kerülnek még a Magyar Lovas Szabadidősport Szövetség, a Póni Klub és a 

Gyermek Ügyességi Lovasverseny (gyeposz) versenyein elért eredmények is.  

Külföldi versenyeredmények nem számítanak bele. Feltétel az új lovasoknál 

tovább a Magyar Országos Bajnokságon és/vagy a Championátuson való indulás 

minimum 1 startal. 

Támogatás összege: 

100 000.- / Nyertes Edző vagy Felkészítő. 

 

2. Championátus díj – legeredményesebb: 

Ki kapja: Legeredményesebb Új díjlovas és Díjlovas Edzője vagy Felkészítője 

Feltételek és szempontok: E / A / L felnőtt és ifi kategóriákban, kategóriánként a 

legjobb eredményt elérő Új díjlovas és Edzője vagy Felkészítője kapja, a 

Championátus egyéni bajnokság végeredménye alapján. 

Támogatás összege: 

 E, A, L ifi és felnőtt kategóriákban kategóriánként: 

50 000.- / Legjobb eredményt elérő új díjlovas és 

50 000.- / Edzője v.  Felkészítője 

(összdíjazás: 600 000.-) 

 

+    Championátus díj – I-III. helyeztett: 

Ki kapja: A 2018-as évben a Championátus egyéni bajnokságában E / A / M / L / S 

felnőtt és ifi kategóriákban is az I.-III. helyezett. 

Támogatás összege: 

50 000.- / kategória helyezett (I.- III. helyezettnél fejenként-50 000.-) 

(összdíjazás: 1 500 000.-) 



 

 

Új Póni Klub támogatási kategóriák: 

(Összdíjazás 2 000 000.-) 

 

1. Edzőtáborok és képzések támogatása 

2018-ban négy képzést tervez a Póni Klub, ezek az alábbiak: 

2018 I. január 5-6-7. Edzőtábor és Verseny Kaposvár 

(Támogatás 150 000.-) 

2018 II. március 23-24-25. Edzőtábor és Verseny Kaposvár 

(Támogatás 150 000.-) 

2018 III. (időpont egyeztetés alatt) Edzőtábor és Verseny Balatonvilágos 

(Támogatás 150 000.-) 

2018 IV. (helyszín és időpont egyeztetés alatt) Championátusra előkészítő 

edzőtábor (Támogatás 150 000.-) 

 

2. Versenyhelyszínek támogatása 

Ki kapja: Új vagy már hosszú éve versenyeket rendező helyszínek 

Feltételek és szempontok: A versenyt a Magyar Póni Klub szabályai szerint kell 

megrendezni. Minimum 50 induló. 

Támogatás összege: 

Évi 10 verseny, összesen 1 000 000.- 

 

3. Vizsga előkészítő támogatása 

A Póni Klub a lovasok rajtengedély-vizsgára való felkészülése és lovasiskolákban folyó 

elméleti oktatás segítése céljából kihelyezett vizsga előkészítőket és vizsgákat 

szervez, amelyeket a Póni Klub oktatói bonyolítanak le. Emellett ellátja az oktatókat, 

edzőket segédanyagokkal, valamint a következővizsga előkészítőhöz és vizsgához 

szükséges tanmenettel. 

Támogatás összege: 

(20 000 – 50 000.- /alkalom 2 oktató, napi díj + 10 000.- üzemanyag költség) 

 


