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RÉGIÓS BAJNOKI KIÍRÁS 

 

Célunk egy egységes, igazságos, mindenki számára elfogadható és minden régióban -az 

egyedi sajátosságok ellenére is- működőképes Regionális Bajnokság elindítása. Reményeink 

szerint ez a versenyrendszer segíti majd a vidék díjlovasok felkészülését a komolyabb 

megmérettetésekre, a kezdőknek remek rutinszerzési lehetőséget és motivációt biztosít, 

egyben hasznos eszköze lesz az utánpótlás nevelésnek is. További hozadéka lehet a díjlovas 

sport szélesebb körben való megismertetése. 

 

A verseny az ország öt régiójában kerül lebonyolításra, melyek a következők: 

 Közép-Magyarország (Pest megye) 

 Északnyugat-Magyarország (Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, 

Veszprém, Fejér, Zala megyék) 

 Északkelet-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, 

Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád megyék) 

 Délnyugat-Magyarország (Somogy, Tolna, Baranya megyék) 

 Délkelet-Magyarország (Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, Csongrád, Bács-Kiskun 

megyék) 

 

Részvételi feltételek: 

Azon lovasok vehetnek részt a Bajnokságon, akik: 

 klubjának székhelye az adott régióban van 

 a Magyar Országos Bajnokságon az alábbi kategóriákban  nem volt  a tárgyévet 

megelőző 3 évben 1-3 helyezése: Magyar Bajnokság, Nehézosztályú Magyar 

Bajnokság, Fiatal Lovas Bajnokság, U25 Bajnokság 

 a tárgyévet megelőző 3 évben nem volt résztvevője Felnőtt Európa Bajnokságnak, 

Világ Bajnokságnak, Világkupa Döntőnek, Korosztályos Európa bajnokságnak 

 

A Regionális Bajnokságon ’’E’’ versenyszámokban nem feltétel a licenc, de fontos, hogy a 

lovas regisztrálva legyen a Magyar Lovassport Szövetségnél.( 0. licencbesorolású lovasok) 

A Bajnokságban minden lovas abban a kategóriában indulhat, amelyre licencbesorolása 

jogosítja.  

 

Tehát: 

 IV. licenc: E és A kategória 

 III. licenc: A, L, LM, MB kategória 

 II. licenc: A,L,LM,MB,MA, S1 kategória 

 I.licenc: A,L,LM,MB,MA,S1,S2 kategória 

 

A lókizárás elve érvényes. Ennek értelmében egy ló, azonos lovassal egy versenyévadon belül 

nem indulhat 2 vagy több osztállyal alacsonyabb versenyszámban.  

A Régiós Döntőn csak a versenyre az adott lóval benevezett lovas lovagolhatja a lovat. Ezen 

szabály megszegése esetén az adott páros kizárólag a versenyszámért lovagolhat, a 

Bajnokságból kizárásra kerül.   
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Minősülés 

Az adott régió döntőjére a minősítő versenyeken minősülni szükséges. Minősítő 

versenynek számít a régió területén megrendezésre kerülő minden CDN-A és CDN-B verseny. 

Az adott régióban megrendezett minősítő versenyek számától függ, hogy a lovasnak hány 

versenyen kell részt vennie, hogy jogosult legyen a döntőn való megmérettetésre: 

 1-3 megrendezett forduló esetén minimum 1 

 4 vagy afeletti megrendezett forduló esetén minimum 2 versenyen kell részt venni. 

 

A minősítő versenyeken való meghatározott számú részvétel képezi a döntőn való 

megmérettetés feltételét. További megkötés, minősülési százalék e tekintetben nincs. 

 

Minden lovas abban a kategóriában (vagy az alatt) indulhat a döntőn, amire minősült.  

Minősülni a lovasnak kell, azonban a minősítők során legalább 1 versenyen azt a lovat (is) kell 

lovagolnia a lovasnak, mellyel a bajnokságért indul. 

 

A Régiós Bajnokság döntője 

A Régiós Bajnokság végeredményét kizárólag a döntőn teljesített program százalékának 

súlyozott eredménye adja, a lovas nem hoz pontokat a minősítőkről.  

 

 A Régiós Bajnokság két kategóriában kerül kiírásra, mégpedig korosztályos bontásban, 18 év 

alatt ifjúsági, e felett pedig felnőtt kategóriában függetlenül a licenc besorolástól.  

 

A Bajnokságon a lovas korosztálytól függetlenül bármely osztályban indulhat, melyre 

licencbesorolása jogosítja, az eredménye súlyozottan fog kiszámításra kerülni, az alábbi 

módon: 

 E: 1x 

 A:1,03x 

 L:1,06x 

 LM:1.09x 

 M:1.12x 

 S: 1,15x 

 

FEI Gyermekprogram (L) lovaglása esetén a lovaglás technikai pontszáma számít, ez adja az 

eredményszámítás alapjául szolgáló százalékot.  

 

Amennyiben egy lovas több lóval vagy azonos lóval, de több versenyszámban vesz részt a 

versenyen, a lovasnak nyilatkoznia kell legkésőbb a verseny kezdetéig, mely lóval és mely 

programban indul a bajnoki címért. (Amennyiben nem nyilatkozik, úgy automatikusan az 

alacsonyabb %-os eredménye számít!). 

 

Egy lóval legfeljebb 2 lovas indulhat, de külön kategóriában ( ez alól kivétel az ’’E’’ kategória).  

Pontegyenlőség esetén a magasabb osztályban induló lovas élvez elsőbbséget.  

Minden egyéb esetben a Magyar Díjlovagló Szabályzat ad iránymutatást. 

 

Programok 

A Régiós Bajnokság Döntőjének programjait előre meg kell határozni és a minősítő fordulókon 

lehetőséget kell biztosítani azok megismerésére, gyakorlására. 
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A programok a Magyar Díjlovagló Szakág hivatalos, érvényes programjai közül kerülhetnek ki 

az adott szintnek megfelelően.  

 

Bírálat 

A döntőn törekedni kell a programok egységes bírálatára az igazságosság jegyében! 

Lehetőleg a programok a bírók által külön-külön kerüljenek értékelése! (Kivételes esetben, 

amennyiben a rendező valamilyen oknál fogva mégis az összevont bíráskodás mellett dönt, 

akkor az összes versenyszámot összevont bíráskodással kell értékelni.)  

 

Értékelés 

A döntőn kategóriánként az első 3 helyezettet értékelik, amennyiben valamelyik kategóriában 

nincs meg a 3 induló, ott lehetőség van a két kategória összevont értékelésére, ebben az 

esetben az első 6 helyezett értékelhető. 

 

 Az eredményhirdetés lóval történik. A rendezőnek szükséges dobogóról gondoskodnia.  

A helyezettek tárgyjutalomban részesülnek (érem, szalag, serleg), továbbá egységesen az 

első helyezettek hímzett takarót, a második, és harmadik helyezettek egyéb értékes 

tárgyjutalmat kapnak. Ehhez a Szakbizottság és szponzorok anyagi támogatást nyújtanak a 

versenyrendezőknek.  

 

A 2021-es évben a Magyar Díjlovagló Szakbizottság minden Régiós Döntő rendezőjének 

számla ellenében 200.000 Ft-ot biztosít a rendezési költségek támogatására, melyet a 

rendező saját döntése alapján használhat fel (dísztakaróra, tárgyjutalmakra, bírói napidíjra, 

stb.). Ezügyben a Régiós Döntő versenyrendezője a részletek tisztázása érdekében vegye fel 

a kapcsolatot a régiófelelősével, illetve a Szakbizottsággal. 

 

Egyéb értékelések 

A versenyen kiírásra kerülnek fiatal díjló számok is, azonban ezek nem kerülhetnek 

értékelésre a bajnokság szorzópontos rendszerében, így ők a ’’ A régió fiatal díjlova’’ címért 

versenyezhetnek.   

 

Kategóriák: 

 4 éves lovak: FEI 4 éves fiatal díjló 

 5 éves lovak: 5 éves fiatal díjló A3, 5 éves fiatal díjló A4 

 6 éves lovak: FEI 5 éves fiatal díjló minősítő , FEI 5 éves fiatal díjló döntő 

 7 éves lovak: FEI 6 éves fiatal díjló minősítő, FEI 6 éves fiatal díjló döntő 

 

Amennyiben egy kategóriában nincs meg a 3 nevezett ló, ott csak az 1. helyezett kerül 

díjazásra. 3  vagy afeletti nevezett esetében az első 3 helyezett díjazható.   

 

A Régiós Bajnokság döntőjén a rendező döntése alapján (technikai feltételek megléte esetén) 

kiírásra kerülhet a ’’ A legszebb kűr” versenyszám is. A résztvevők a saját kategóriájuknak 

megfelelő nehézségi szintű kűröket mutathatnak be és összevontan kerülnek rangsorolásra. 

A legmagasabb százalékos eredmény nyer.  
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Kihirdetésre kerül még a döntőn  ’’Legeredményesebb egyesület” is. Itt az egyesület a döntőn 

két legeredményesebb lovasának súlyozott százalékos eredményeinek az összege alapján 

kerül rangsorolásra. 

 

Kiosztásra kerül az ’’Év utánpótlás díjlovasa” cím, melyet az a lovas kaphat meg, aki 

rajtengedély vizsgáját a tárgyévben tette és a döntőn a legmagasabb százalékos eredményt 

ért el. 

 

Külön értékelhető még a döntőn legmagasabb százalékot elért lovaglás.  

Ezen felül tetszőlegesen kioszthatók még egyéb különdíjak is, pl. a legtöbb fordulón résztvevő 

lovas, stb. 

 

A döntők megrendezésének feltételei, lehetőségei 

A régiós döntőket célszerű augusztusban és szeptemberben tartani, de mindenképpen a 

Championátus döntő előtt. ( Fontos! A Championátus Csapatversenyre csak azon lovasokból 

alakíthatók ki a régiós csapatok, akik a saját Régiós Bajnokságukon részt vettek.) 

Lehetőség szerint egy ’’A’’ kategóriás versennyel együtt kell megrendezni a döntőt.  

  

A döntő időpontját úgy kell meghatározni, hogy addigra a régiós versenyek zöme 

megrendezésre kerüljön. A döntő után tartott versenyeket a Championátusra való felkészülés 

jegyében kell meghirdetni, hogy az ott kiírásra került versenyszámokat legyen lehetőségük a 

lovasoknak gyakorolni.  

 

Egyes régiók kiírásai: 

A régiófelelősök feladata, hogy elkészítsék és a Szakbizottság számára elküldjék ( szükség 

esetén a versenyévad közben is módosítsák) saját régiójuk bajnoki kiírását, melynek az 

alábbiakat kell tartalmaznia: 

 A minősítő versenyek száma, időpontja, helyszíne 

 A döntőn való induláshoz szükséges minősítő versenyeken való részvétel száma 

 A Régiós Döntő időpontja, helyszíne 

 A döntőn várható versenyszámok (versenyrendezővel való egyeztetés után) 

 Egyéb speciális vagy fontosnak vélt információk a versenyek lebonyolításával 

kapcsolatban 

 

Mindezek meghatározásánál figyelembe kell venni a fentebb meghatározott szabályokat 

illetve ajánlásokat. 

 

Egyéb ajánlás: 

Ajánlott a Régiós Bajnokság lehetőségét minél szélesebb körben megismertetni a helyi lovas 

közösségekkel. Törekedni kell szponzorok bevonására illetve a döntő eredményét célszerű  

közzétenni a lehető legtöbb felületen, médiában. 

 

Budapest, 2021. január 27.  


