
Csongrád Megyei Díjlovagló Bajnokság  2012 . (frissítve: 2012.10.15.) 
 

A bajnokság a díjlovaglás, idomítólovaglás népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása megyén és 

régión belül, felkészülési lehetőség magasabb szintű versenyekre. 

 

1. Bajnokság két korosztályban kerül kihirdetésre: A gyermek és junior kategóriák összevonásával 18 éves 

kor, vagy az alatt junior,a fiatal lovas és felnőtt kategóriák összevonásával felnőtt kategóriákban. 

 

2. Megyei bajnoki cím E, A, L és M kategóriákban kerül kiosztásra. Legalább 5 induló esetén 1-3. 

helyezettet, 5 induló alatt 1. helyezettet (bajnok) hirdetünk kategóriánként és korosztályonként a 

bajnokságban. Kategóriánként legalább 3 induló esetén tudunk bajnokot hirdetni! 

 

3. A lovasok kategóriánként minősülnek a döntőbe, amennyiben egy a megyében rendezett versenyen részt 

vettek és 50 % felett teljesítettek, ló kizárás nélkül.(összevont bírálat esetén: legalább 5,0 pont eredmény 

szükséges). A bajnokság eredményét a döntőn elért eredmény adja. A bajnoki címért csak azon egyesületek 

versenyzői indulhatnak, akik tagdíjukat rendezték a Csongrád Megyei Lovas Szövetség felé. A Döntőn A és 

L kategóriában két versenyszám kerül kiírásra. A versenyző amennyiben az adott kategória mindkét 

versenyszámában indul, a bajnoki címért a magasabb eredményét viheti. A bajnokságon, lókizárás nélkül 

lehet indulni abban a kategóriában, amibe a lovas az év során minősült. A versenyszám előtt legkésőbb egy 

órával kérjük jelezni a versenyiroda felé, melyik lóval, melyik kategóriában indul a versenyző. Egy lóval 

csak egy kategória bajnokságáért lehet indulni! 

 

4. Minden megyei verseny egyben Talentum kupa forduló is, a versenyszámok nyitottak minden nevező 

számára, ahol eredményt I. és II. licence alapján hirdetünk a versenyszámban és külön a megyei versenyzők 

részére. 

 

Minden nem rendezett kérdésben a Magyar Lovas Szövetség díjlovagló szabályzata a mérvadó. 

A fordulók helyszíne és időpontjai: 

2012. Április 14 CDNB* Szentes 

2012. Június 2. CDNB* Fábiánsebestyén 

2012. július 21. CDNB* Fábiánsebestyén 

2012. július 28. CDNB * Szentes 

2012. szeptember 8. CDNB*Szentes 

2012. október 27. CDNB* Szentes 

 

A versenyek minden esetben Talentum Kupa fordulók és Csongrád Megyei Bajnokság is. 

Minden versenyszám nyitott a bajnokságért nem induló lovasok számára is. 
 


