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A bajnokság célja a díjlovaglás népszerűsítése, felkészülési és versenyzési lehetőség biztosítása a lovasok 
és lovak számára a magasabb szintű versenyekre. A versenysorozat mindenki számára nyitott, de a 
bajnokságért csak a PMLSZ egyesületeinek lovasai indulhatnak, amennyiben a döntő kezdetéig a PMLSZ 
tagsági díját befizették. 

A bajnokság lebonyolítása: 

 (tervezett) 8 forduló és a döntő  

 E-A-L-M-S versenyszámokkal a felnőtt (21 év felett) lovasok számára 

 E-A-L-M versenyszámokkal a fiatal (21 év alatt) lovasok számára 

 a versenyszámokban megfelelő számú induló esetén (min. 3 lovas) I és II licenc alapján hirdetünk 
eredményt 

 a döntőben azok a lovasok indulhatnak, akik a PM-i versenysorozatban megrendezett 4 forduló 
valamelyikén elindulnak és minimum 2 alkalommal 55% felett lovagolnak 

 Bajnoki címet csak az a lovas kaphat, aki a döntőben is indul 

 a több lóval induló versenyzők esetében a jobbik eredményt vesszük figyelembe, de a döntőben 
előre jelezni kell, hogy melyik lovával indul a bajnoki címért. 

 a bajnokság során mindenkor a FEI és a MLSZ Díjlovagló Szabályzatának előírásai érvényesek. 
 

A bajnokság értékelése 

 PM-i felnőtt díjlovagló bajnok (21 év felett) 

 PM-i fiatal lovas díjlovagló bajnok (18-21 év) 

 PM-i junior díjlovagló bajnok (18 év alatt) 
 

  az érvényben lévő minősítő pontrendszer szerint a fordulókban és a döntőben elért pontok 2x 
szorzóval 

 a fordulókból a lovas 2 legjobb teljesítménye kerül a döntőbe 

 a bajnokság értékeléséhez kategóriánként minimum 3 induló szükséges. Amennyiben nincs 
megfelelő számú induló, úgy a szomszédos kategóriával összevontan kerül értékelésre. Ebben az 
esetben a döntő kezdete előtt a lovasok tájékoztatást kapnak 

 a bajnokság győztese – mindhárom kategóriában- az a lovas, aki a bajnokság versenyszámaiban (a 
2 legjobb eredmény + a döntőben elért eredmény 2x) a legmagasabb pontszámot éri el. 

 egyenlő pontszám esetén a magasabb számban elért eredmény dönt. 

 E kategóriában licenc nélkül is lehet indulni, de minősítő pontot az E kategória nem ad. 
 

A bajnoki fordulók ideje és helyszíne: 

  2013. április 6-7. Sóskút (elmaradt) 

  2013. május 4-5. Simonpuszta (elmaradt) 

  2013. június 1-2. Sóskút  

  2013. június 9. Csömör 

  2013. június 15-16. Simonpuszta (elmaradt) 

  2013. július 6-7. Simonpuszta (elmaradt) 

  2013. szeptember 1 Csömör 

  2013. szeptember 28-29. Sóskút 

 DÖNTŐ: 2013. október 5-6. Sóskút 
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