
DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS BAJNOKSÁG 2023

A Bajnokság célja versenyzési, rutin szerzési lehetőség biztosítása a régió lovasai számára,
valamint  felkészülni  az  Országos  megmérettetésekre.  Fontos,  hogy  a  Championátus
csapatbajnokságban  kizárólag  az  a  lovas  képviselheti  a  régiót,  aki  részt  vett  saját  régiós
bajnokságának döntőjén!

Fordulók (március 13-i információk alapján):
Május: Szentes
Május 20.: Mórahalom
Június: Szentes
Július: Békéscsaba
Augusztus :Baja

Döntő:
Szeptember 16. Mórahalom

FONTOS!!!!! A fenti helyszínek és időpontok év közben módosulhatnak, maradhatnak el 
vagy kerülhetnek kiírásra versenyek, ezért lényeges az aktuális frissítések nyomon követése!

Részvételi feltételek:
A versenysorozat és a döntő versenyszámai mindenki számára nyitottak, de a Bajnokságért és 
a további különdíjakért kizárólag az a versenyző indulhat, akinek klubja a régió területén 
található vagy igazolható, hogy az elmúlt egy évben a régióban élt, tréningezett. (Bács-
Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, Csongrád megyék)

A lovasnak a Magyar Országos Bajnokságon az alábbi kategóriákban nem volt a tárgyévet 
megelőző 3 évben 1-3 helyez
-Magyar Bajnokság
-Nehézosztályú Magyar Bajnokság
-Fiatal Lovas Bajnokság
-U25 Bajnokság
-Gyermek, ifi, junior korosztályos bajnokság

A tárgyévet megelőző 3 évben nem volt résztvevője:
-Felnőtt Európa Bajnokságnak
-Világ Bajnokságnak
-Világkupa Döntőnek
-Korosztályos Európa Bajnokságnak

A regionális Bajnokságon „E” kategóriában nem feltétel a licenc, de a lovasnak regisztrálnia 
kell magát a Magyar Lovas Szövetségnél (0.licenc)

A Regionális Bajnokságban minden lovasa abban a kategóriában indulhat, amelyre a 
licencbesorolása jogosítja.
A Bajnokságban a lókizárás elve érvényes (A ló azonos lovassal egy évadon belül nem 
indulhat 2 vagy több osztállyal alacsonyabb versenyszámban)

A Régiós Döntőn az adott lovat csak a vele benevezett lovas lovagolhatja, ezen szabály 
megszegése esetén a páros csak a versenyszámért lovagolhat, a Bajnokságból kizárásra kerül.



Minősülés:
-A Régiós Bajnokság Döntőjére minősülni szükséges a régióban tartandó versenyeken 
(fordulókon) 
-A Döntőn való indulás feltétele 2 versenyen való részvétel a tervezett versenyek száma 
függvényében. Amennyiben valamely oknál fogva 3 vagy az alatti minősítő kerülne 
megrendezésre, elég 1 fordulón való részvétel.
-A lovas abban a kategóriában vagy az alatt indulhat, amire a fordulókon minősült.
-Minősülni a lovasnak kell, de legalább egyszer azt a lovat is kell lovagolnia versenyen, 
amivel a döntőn, a Bajnokságért indul.

A Régiós Bajnokság Döntője:
Két kategória kerül kiírásra (licenc besorolástól függetlenül)
-IFJÚSÁGI BAJNOK és helyezettek (18 év és az alatt)
-FELNŐTT BAJNOK és helyezettek (18 év felett)

A lovas a Döntőre nem hoz minősítő pontokat

A Döntőn teljesített programok százalékának súlyozott eredménye adja a Régiós 
Bajnokság
végeredményét, az alábbi szorzókkal:
E: 0,9x
A: l,x
L: l,03x
LM: l,05x
LSZ: 1,09x
M: l,12x
S1: 1,15x
S2. 1,2
FEI Gyermekprogramoknál (L) a lovaglás technikai pontszáma adja az eredményszámítás 
alapjául szolgáló százalékot.
Egy lóval legfeljebb két lovas indulhat, de külön kategóriában (kivéve az „E” kategória)
Pontegyenlőség esetén a magasabb osztályban induló lovas élvez elsőbbséget, amennyiben 
azonos kategóriában indultak, a vezetőbíró összbenyomása dönt.

Amennyiben egy lovas több lóval vagy egy lóval több versenyszámban indul, a lovasnak 
nyilatkoznia kell legkésőbb a verseny kezdetéig, mely lóval és mely programban indul a 
bajnoki címért. Amennyiben nem nyilatkozik, úgy az alacsonyabb pontot ért eredménye kerül
elszámolásra.

Minden egyéb esetben a Magyar Díjlovagló Szabályzat ad iránymutatást.

Díjazás:
Ifjúsági és Felnőtt kategóriában az 1-3. helyezett, ha nincs meg kategóriánként a 3 induló, 
akkor lehetőség van a két kategória összevonására, ebben az esetben az első 6 helyezett 
díjazandó.



A helyezettek tárgyjutalomban részesülnek, az első helyezettek hímzett takarót, a 2-3 
helyezettek értékes tárgyjutalmat kapnak.
Az eredményhirdetés lóval történik

Különdíjak:
„A Régió Fiatal Díjlova” — a Döntőn kiírásra kerülnek fiatal díjló számok is, azonban ezek 
nem kerülnek értékelésre a bajnokság szorzópontos rendszerében, így ők ezért a 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: FEl 6 éves fiatal díjló minősítő, FEI 6 éves fiatal díjló döntő

Díjazás: kategóriánként az 1-3 helyezett, ha nincs meg a 3 nevezett ló, akkor az 1.helyezett 
kerül
díjazásra.

„A Régió Legeredményesebb Egyesülete” — Az egyesület a döntőn két legeredményesebb 
lovasának
súlyozott százalékos eredménye összeadva adja a rangsort.
„Az Év Utánpótlás Díjlovasa”- aki a tárgyévben rajtengedély vizsgázott és a döntőn a 
legmagasabb
százalékot érte el.

Almásiné Somogyi Zsuzsa, régiófelelős


