15/2016. határozat (2016.04.13.): Nemzeti Bajnokságok rendszere 2016-tól
(módosítva: 05.12. – a változtatások a szövegben jelölve)
(módosítva: 06.02. – a változtatások a szövegben jelölve)

A Díjlovagló Szakbizottság felülvizsgálta, átdolgozta és egységes szerkezetbe foglalta a Nemzeti Bajnokságok 2016os versenyévtől érvényes szabályozását, melyen jelen határozat 1. számú melléklete tartalmaz.

1. számú melléklet
DÍJLOVAGLÓ NEMZETI BAJNOKSÁGOK
A Nemzeti Bajnokságokra a jelen Szabályzatban leírtakat kell alkalmazni, az adott Bajnokságra vonatkozó speciális
szabályok figyelembe vételével.
Mind az öt nemzeti bajnokságra érvényes szabályok:
1. Nemzeti Bajnokságok megnevezései
1. Magyar Bajnokság
2. Korosztályos Bajnokság
3. Fiatal Lovak Bajnoksága
4. U25 Bajnokság
5. Talentum Országos Bajnokság
A Nemzeti Bajnokságok kiemelt fontossággal bíró versenyek.
A Nemzeti Bajnokságokat szabadtéren kell rendezni, hacsak az időjárási körülmények meg nem követelik a fedett
pályán való versenyzést.
2. Versenyszámok:
1. A Szakbizottság köteles minden év elején meghatározni a Nemzeti Bajnokság versenyszámait és azt a
hivatalos honlapon közzétenni.
2. A rendező kérésére a Díjlovagló Szakbizottság jóváhagyásával kiírhatók kísérő lovas versenyszámok is.
3. A Nemzeti Bajnokságok hivatalos programjait minden versenyző elejétől végéig köteles fejből lovagolni, és
annak minden feladatát az előírt sorrendben végrehajtani.
3. Részvétel
1. A nemzeti bajnokságon való részvétel nyitott minden magyar állampolgár számára. A nemzeti bajnokságok
versenyszámaiért külföldi versenyzők is elindulhatnak, de eredményük nem számít a nemzeti bajnokságok
eredményébe.
2. Startlista elkészítése: A bajnokságok első és második napján a startlista gépi sorsolással készül. A Magyar
Bajnokság három napos, a harmadik nap startlistáját úgy kell elkészíteni, hogy az a bajnokság állásának
fordított sorrendje legyen.
3. Amennyiben egy lovas 1 kategóriában több lovat lovagol, akkor az utolsó előtti versenynap végéig döntenie
kell, hogy melyik lóval megy az adott bajnoksági kategóriáért. Amennyiben 1 lovas a lovával több kategóriában
is indul, akkor a technikai értekezleten döntenie kell, hogy melyik kategóriában indul a bajnokságért.
4. Lovak képzése
1. Nemzeti Bajnokságokon egy lovat csak egy versenyző lovagolhat. A helyszínre való érkezés után, illetve az
egész esemény ideje alatt kizárás terhe mellett a lovat senki más nem lovagolhatja, mint a versenyző (a
szabály alól kivételt képez az U25 és a Talentum OB).
2. A helyszínre való érkezés után csak a versenyző használhat pálcát (1 db maximum 120 cm-est, póni esetében
100 cm-est) lovagláshoz, sétáltatáshoz, a ló vezetéséhez és futószárazásához (ehhez futószáras ostor
használható). Bárki más is sétáltathatja, vezetheti és futószárazhatja a lovat a fent leírt módon. Egyszerre több
pálcával lovagolni tilos, kizárást von maga után. Földről a lovat pálcával idomítani/segíteni tilos, kizárást von
maga után. A ló semmilyen körülmények között nem képezhető az istállóban.
3. A Nemzeti Bajnokságok zárt versenynek minősülnek, ezért a Bajnokságban induló ló semmilyen esetben sem
hagyhatja el a rendezőség által kijelölt zárt területet, egy, a versenyen hivatalos személy beleegyezése nélkül,
vagy a ló jóléte és egészsége érdekében helyszínen lévő állatorvos engedélye nélkül. A verseny rendezője
köteles kijelölni a zárt területet.
4. Amennyiben a Bajnoksággal egy időben a bajnokság helyszínén a Bajnokságba nem számító
versenyszámokat is kiírnak, akkor a lovak képzésénél leírtak érvényesek, azzal a kivétellel, hogy a ló
elhagyhatja a verseny hivatalos helyszínét.
5. Eredményhirdetés, eredményközlés
1. Minden kategóriában külön egyéni bajnokot kell hirdetni. A végső sorrend megállapítása a bajnokság
versenynapjai alatt elért százalékos eredmények összesítésével történik. Egyenlőség esetén az utolsó napi
versenyszámában elért eredmény a döntő, amennyiben még mindig egyenlőség van, úgy az a jobb, akinek a
bajnokság versenynapjai alatt elért legalacsonyabb százalékos eredménye magasabb.
2. Nemzeti Bajnokságokon, a következő minimális mennyiségű díj átadása kötelező:
- Szalag az 1-6. versenyzőnek versenyszámonként.
- Dísztakaró az egyéni bajnokság kategória győzteseinek.
- Érem az Egyéni Bajnokság 1-3. helyezettjének minden kategóriában
- Amennyiben van Csapat Bajnokság, érem az 1-3. helyezett minden tagjának

3. Bajnokságokon a díjátadó ünnepségnek nagy jelentőséget kell tulajdonítani, és a versenypályán kell
megtartani.
4. Minden CDN verseny rendezője köteles feltölteni minden egyes versenyszám eredménylistáját a MLSZ
hivatalos Nevezési rendszerébe az utolsó versenynapot követő első munkanap 24:00. órájáig, valamint köteles
először a hivatalos honlapon megjelentetni az eredményeket. Nemzeti Bajnokságok esetében az előbb
említetteken túl, a rendező köteles a verseny vezetőbírója részére átadni minden egyes versenyszám
eredménylistáját a pontösszesítő lapok másolatával.
5. A verseny vezetőbírója köteles az előbb említett anyagokat az MLSZ Székhelyére eljuttatni.
6. Bírók
1. Nemzeti Bajnokságokon csak olyan bíró bírálhat, aki rendelkezik az adott bírálandó szint szerinti minősítéssel.
A versenybíróság elnöke legalább S1 minősítésű bíró legyen.
2. Nemzeti Bajnokságokra az MLSZ Díjlovagló Szakbizottsága jelöli ki a Versenybíróság Elnökét és tagjait.
Nemzeti Bajnokságra egy Technikai Küldött kijelölése kötelező ajánlott. Bármely aktív vagy visszavonult
díjlovas bíró lehet Fellebbviteli Bíró vagy Technikai Delegált, de ők az adott versenyen nem lehetnek a bírói
testület tagjai. Technikai Delegált feladatköre: A technikai küldött a Díjlovagló Szakbizottság képviseletében
biztosítja a szabályok betartását. Segíti a rendezőt, hogy a verseny szakszerűen legyen előkészítve és
lebonyolítva. Segíti megoldani a felmerülő problémákat. Panasz esetén a Vezetőbíróval egyeztetve megoldást
javasol. Jogosult a szabálytalankodókat szóban figyelmeztetni, súlyosabb esetben javaslatot tehet sárgalap
kiosztására, bármilyen szabálytalankodás esetén a vezetőbírót tájékoztatnia kell.
7. Lovak kora:
1. L kategória, gyermek, utánpótlás póni: minimum 5 éves
2. M kategória, póni: minimum 6 éves
3. S kategória, Intermediaire I., fiatal lovas: minimum 7 éves
4. Intermediaire I. feletti versenyszámokban: minimum 8 éves
8. Egyéb
1. Nemzeti Bajnokságokon a Díjlovagló Szakbizottság előírhat állatorvosi szemlét. Ebben az esetben a díjlovagló
Szakbizottság köteles kijelölni a hivatalos állatorvost az MLSZ állatorvosi listáról. A kijelölésnek összhangban
kell állnia az Állatorvosi Szabályzattal.
2. Kobak kötelező az alábbi esetekben:
• korosztályos lovas esetében annak a naptári évnek a végéig, melyben a 18. életévét betölti
• 6 éves vagy annál fiatalabb ló lovaglása esetén
• abban az esetben, ha a lovas nem arra a versenyszámra melegít, amiben a lovaglását követően starthoz áll
• a versenyt megelőző melegítő napon
A ló lovaglásához mindig kötelező valamilyen fejfedő (kobak, vagy cilinder).

MAGYAR BAJNOKSÁG
A Magyar Bajnokság (CDN-OB) a legmagasabb szintű hazai verseny. Az OB-t háromnapos versenyként kell
megrendezni.
1. Részvétel
1. Az a ló-lovas páros indulhat a Magyar Bajnokságon, aki
• Minimum 2 db hivatalos versenyen részt vett (hazai vagy külföldi CDN-A és az Amatőr kategóriához CDNA/B vagy B), és
• ezeken minimum két alkalommal minimum 55%-ot lovagolt.
2. Amennyiben a fenti feltételeket teljesítette, akkor a páros a következő kategóriákban indulhat (a „lókizárás”
szabályát is figyelembe véve): amiben a minősülését megszerezte, vagy egy kategóriával alatta.
3. Azok a ló-lovas párosok, akik nem minősültek az OB-ra, azok szabad kártyát vásárolhatnak 100.000 Forintért,
amelyből ¼ a rendezőt illeti meg, ¾ pedig a Szakbizottság pénzügyi keretét növeli. A Magyar Bajnokságon a
korosztályos lovasok nem vásárolhatnak szabad kártyát, ők csak a minősülés teljesítésével indulhatnak.
4. Magyar Bajnokságon „L”, azaz Amatőr kategóriában csak II. licencű lovasok indulhatnak
5. Egy lovas több kategória címért is versenyezhet, de mindegyikért másik lóval.
6. Minősülés az OB 3. versenynapjára (döntőbe kerülés):
• L, M, S kategóriákban az első két nap eredményéből az egyiknek legalább 60%-nak kell lennie a döntőbe
kerüléshez.
• A nagydíj szinten a két nap eredményéből legalább az egyiknek 58 %-nak kell lennie a döntőbe kerüléshez.
2. Versenyszámok bírálata
Magyar Bajnokságokon a 20x60m négyszögben lovagolandó programoknál 5 tagú a versenybíróság.
3. Eredményhirdetés
1. A Magyar Bajnokságon minden évben Kategória bajnoki címekért lehet indulni a következő szinteken:
•Könnyűosztályú (L): Amatőr kategória Bajnoka 20XX,
•Középosztályú (M):
Közép kategória Bajnoka 20XX,
•Nehézosztályú (S1): Nehéz kategória Bajnoka 20XX,
•Nagydíj (S2) szinten: Díjlovagló Magyar Bajnok 20XX
2. Kategória bajnokság abban a kategóriában tartandó, amelyben a végleges nevezési határidő lezárultakor
legalább 3 nevezés van.
Amennyiben nincs 3 nevezés a Nagydíj kategóriában, akkor a Magyar Bajnoknak minden évben a
legmagasabb kategória győztesét kell kihirdetni.
3. Az OB-n a lovasoknak semmilyen korosztályonkénti értékelése nem megengedett.
4. Egyéb:
1. A Magyar Bajnokságon is megengedett, hogy versenyszámonként egy lovas 2 lóval induljon, de a napi időterv
folyamatossága érdekében a rendezőség élhet azzal a lehetőséggel, hogy csak 40 percet biztosít a lovas
startjai között.
2. A Magyar Bajnokság 3. versenynapjának startlistáját úgy kell elkészíteni, hogy az a bajnokság állásának
fordított sorrendje legyen.

FIATAL LOVAK BAJNOKSÁGA
Fiatal Lovak Bajnokságán 4-5-6 éves lovak vehetnek részt.
1.Bajnokságra való minősülés:
A hazai Fiatal lovak Bajnokságára a minősüléshez minimum egy CDN-A vagy B versenyen - korosztályának megfelelő
vagy annál magasabb- fiatal lovak részére kiírt versenyszámban legalább 5.8 pontot kell elérnie a lónak.
2. Bajnokság versenyszámai, bírálatuk
4 éves lovak : FEI 4 éves fiatal díjló program mindkét nap
5 éves lovak : 5 éves fiatal díjlovak programja A3 (2011)
5 éves fiatal díjlovak programja A4 (2011)
6 éves lovak : 6 éves fiatal díjlovak programja 1(FEI 5 éves minősítő)
6 éves fiatal díjlovak programja 2(FEI 5 éves döntő)
A versenyszámokat összevontan 2 bíró bírálja.
3. Szerszámozás, öltözet
• Csikókantár
• Zakó
• Hárompontos biztonsági kobak kötelező
Egyebekben a Magyar Díjlovagló Szabályzatban leírtak.
4. Versenyszámok lebonyolítása
1. A versenyrendezők kötelesek a versenyszámot a következőképpen lebonyolítani:
• versenyszámonként külön eredményhirdetés (lovas licence alapján nem kell)
• eredményhirdetéskor bemondani: győztes a …ló, … lovagolta
• ló származásának szakszerű ismertetése
• tenyésztő és tulajdonos ismertetése
Példa: „A 4 éves fiatal díjlovak részére kiírt versenyszám győztese: Z ló, XY lovagolta. Z apja: , anyai
nagyapja: , tenyésztője: , tulajdonosa: ”
2. A rendezőnek jogában áll az évközi versenyszámokat nyitottá tenni 4-5-6 éves lovak részére, viszont a
Bajnokságon évjáratonként kell a versenyszámokat kiírni.
3. A Fiatal Lovak Bajnokságára nem kötelező a Technikai Delegált kijelölése.
5. Egyéb
1. A „Szabad kártya" kiváltása engedélyezett a Fiatal ló kategóriákban is. Azok a ló-lovas párosok, akik nem
minősültek az OB-ra, szabad kártyát vásárolhatnak 100.000 Forintért, amelyből ¼ a rendezőt illeti meg, ¾
pedig a Szakbizottság pénzügyi keretét növeli.

KOROSZTÁLYOS BAJNOKSÁG
1. Verseny megnevezések:
CDN-P-OB Póni lovasok korosztályos magyar bajnoksága
CDN-PA-OB Utánpótlás póni lovasok korosztályos magyar bajnoksága
CDN-GY-OB Gyermek lovasok korosztályos magyar bajnoksága
CDN-J-OB Junior lovasok korosztályos magyar bajnoksága
CDN-FL-OB Fiatal lovasok korosztályos magyar bajnoksága
A Korosztályos Bajnokságokat abban az esetben lehet megrendezni, ha az adott kategóriában legalább három
versenyző van.
2. Kategóriák elnevezése
• Póni Korosztály
• Utánpótlás Póni Korosztály
• Gyermek korosztály
• Junior Korosztály
• Fiatal Lovas Korosztály
3. Korosztály (kategória) meghatározása
• Póni lovasként versenyezhet egy versenyző attól a naptári év kezdetétől, amelyben betölti a 12. életévét
annak a naptári évnek a végéig, melyben a 16. életévét tölti be. A versenyzés feltétele: a lovas rendelkezzen
sikeres rajtengedély vizsgával.
• Utánpótlás póni lovasként versenyezhet egy versenyző attól a naptári év kezdetétől, amelyben letette a
rajtengedély vizsgát annak a naptári évnek a végéig, melyben a 16. életévét tölti be.
• Gyermek lovasként versenyezhet egy versenyző attól a naptári év kezdetétől, amelyben letette a rajtengedély
vizsgát annak a naptári évnek a végéig, melyben a 16. életévét tölti be. A gyermek lovas a gyermek lovas
kategóriájában nem indulhat pónival, csak nagylóval.
• Junior lovasként versenyezhet egy lovas attól a naptan év kezdetétől, amelyben betölti a 14. életévét annak a
naptári évnek a végéig, melyben a 18. életévét tölti be.
• Fiatal lovasként versenyezhet egy lovas attól a naptári évtől kezdve, amelyben betölti a 16. életévét annak a
naptári évnek a végéig, melyben a 21. életévét tölti be.
A verseny rendezője köteles a verseny vezetőbírójának kérésére a születési évet a startlistán szerepeltetni és minden
esetben az indulási jogosultságot ellenőrizni. Hibás nevezés esetén a verseny rendezője köteles a versenyzőt és a
Díjlovagló Szakbizottságot értesíteni.
4. Lovasok részvétele
1. Az utánpótlás póni-, póni-, gyermek-, junior és fiatal lovasok licenc megkülönböztetés nélkül versenyezhetnek
a Korosztályos bajnokságukon.
2. Az utánpótlás póni-, póni-, gyermek-, junior és fiatal lovasok ugyanabban az évben versenyezhetnek a
Korosztályos bajnokságukon és a Magyar Országos Bajnokságon is. A Magyar Országos Bajnokságon nem
válthatnak ki fehér kártyát, a versenyre minősülniük kell.
3. Döntés:
• A korosztályos bajnokságon a korosztályos lovas csak egy kategóriában indulhat a bajnoki címért. A
versenyző legkésőbb az első nap technikai értekezletén köteles dönteni, hogy melyik kategória bajnokságért
indul. Azokban a versenyszámokban, ahol nem vonatkozik rá semmilyen kizárás, ott a versenyszámért
versenyezhet.
• A gyermek lovas a gyermek lovas kategóriájában nem indulhat pónival, csak nagylóval.
• A junior lovasok - attól az évtől kezdődően, melyben betöltik a 16. életévüket – versenyezhetnek Fiatal Lovas
Bajnokságon, de egy adott évben csak egy kategóriában vehetnek részt a Korosztályos Bajnokságban. A
versenyző legkésőbb az első nap technikai értekezletén köteles dönteni, hogy melyik kategória bajnokságért
indul. Ha egy versenyző egyszer már részt vett egy Fiatal Lovas Országos Bajnokságon, akkor ezt követően
már nem indulhat Junior Országos Bajnokságon ugyanazzal a lóval.
• A gyermek lovasok - attól az évtől kezdődően, melyben betöltik a 14. életévüket – versenyezhetnek Junior
Lovas Bajnokságon, de egy adott évben csak egy kategóriában vehetnek részt a Korosztályos Bajnokságban.
A versenyző legkésőbb az első nap technikai értekezletén kötelesek dönteni, hogy melyik kategória
bajnokságért indul. Ha egy versenyző egyszer már részt vett egy Junior Országos Bajnokságon, akkor ezt
követően már nem indulhat Gyermek Országos Bajnokságon ugyanazzal a lóval.
4. A Versenybíróság visszalépésre szólíthatja fel még a versenyszám kezdete előtt, vagy a program lovaglása
közben azt a gyermeket, mely nem tudja ellenőrzés alatt tartani a lovát. Ez a felszólítás az adott lóval az egész
versenyre kiterjedhet.

5. Lovak részvétele
1. A lovak „M” osztálytól felfelé 6 évesek vagy idősebbek.
2. A lovak „S” osztálytól felfelé 7 évesek vagy idősebbek.
3. A Korosztályos bajnokságon a „lókizárás” szabályát nem kell alkalmazni.
6. Versenyszámok
1. A Korosztályos Magyar Bajnokságon a póni-, gyermek-, junior, és fiatal lovas kategóriákban a FEI hivatalos
(póni, gyermek, junior, fiatal lovas) programjait kell kiírni.
2. Korosztályos Bajnokságon a versenybíróság Póni, Junior és Fiatal lovas versenyszámoknál 5 tagú, a Póni A
és Gyermek kategória versenyszámainál legalább 3 tagú.
7. Eredményhirdetés
1. A Korosztályos Bajnokság által meghatározott korosztályokon kívül más értékelés nem engedélyezett.
8. A Korosztályos Magyar Bajnokságon az egyes kategóriákban elérhető címek:
•Póni Magyar Bajnok
•Utánpótlás Póni Magyar Bajnok
•Gyermek Magyar Bajnok
•Junior Magyar Bajnok
•Fiatal Lovas Magyar Bajnok
9. Csapatverseny
1. A versenyen kötelező Csapat versenyszámot kiírni. A Szakbizottság köteles minden év elején meghatározni a
Csapatok Bajnoksága versenyszámát és azt a hivatalos honlapon közzétenni.
2. A csapatverseny nyitott minden lovas számára, aki bármely kategóriában jogosult a Korosztályos Országos
Bajnokságon való részvételre.
3. A Csapatok maximum négy (4), minimum három (3) fősek, korosztály szerint bármilyen összetételű lehet.
Tartalék kombináció nem engedélyezett. A négy versenyzőből álló csapat esetében a csapat eredményéhez a
három legjobb lovas pontszámai kerülnek beszámításra.
4. Csapatok bajnokságában fakultatív összetételű csapatok alkothatók. Nincs klub korlátozás!
Csapatbajnokságért egy lovas csak egy lovat lovagolhat.
5. Egy lovas csak egy csapatért lovagolhat.
6. Azok a lovasok, akik a fent felsorolt szempontok figyelembevételével nem tudnak csapatot alkotni, egyéni
indulóként versenyezhetnek a csapatversenyszámban. Ő(k) a startlista elején indul(nak).
7. A csapatok összetételét és a csapat nevét legkésőbb az első nap technikai értekezletén meg kell adni.
8. Csapat eredményhirdetés:
9. A győztes csapat az, melynek három legeredményesebb lovasa a legmagasabb összesített százalékot érte el
mindkét nap százalékos eredményeinek összesítése után, a második az, aki a második legmagasabb
összesített százalékot és így tovább.
10. Holtverseny esetén: Amennyiben az első három helyezett valamelyikén százalék egyenlőség áll elő, a győztes
csapat az, akinek a harmadik helyen rangsorolt lovasa jobb eredményt ért el. Ha még mindig egyenlőség van,
akkor a második legalacsonyabb eredményt elért versenyzőt kell figyelembe venni a győzelemhez.
10. Egyéb
1. A Korosztályos Országos Bajnokság bajnokságért meghirdetett versenyszámaiban nem kell a licencbesorolást
figyelembe venni, valamint nem kell I. és II. kategóriánként eredményt hirdetni, továbbá nem kell alkalmazni a
„lókizárás” elvét.
2. A Bajnokságokat, ha van rá mód, akkor egy hosszú iskolai szünet alatt kell megrendezni, két vagy három
napos versenyként
3. A Korosztályos Bajnokság utolsó versenynapjának startlistáját úgy kell elkészíteni, hogy az a bajnokság
állásának fordított sorrendje legyen.
4. A Korosztályos Bajnokságba résztvevő lovat csak egy versenyző lovagolhatja. A helyszínre való érkezés után,
illetve az egész esemény ideje alatt kizárás terhe mellett a lovat senki más nem lovagolhatja, mint a versenyző
(Nemzeti Bajnokságok 4/1.pontja).
11. Póni Bajnokság
1. Póni lovasként versenyezhet egy versenyző attól a naptári év kezdetétől, amelyben betölti a 12. életévét annak
a naptári évnek a végéig, melyben a 16. életévét tölti be. A versenyzés feltétele: a lovas rendelkezzen sikeres
rajtengedély vizsgával.
2. Póni lovas – amennyiben a kora alapján alkalmas – indulhat Junior és/vagy Fiatal lovasok bajnokságán, (de
nem ugyanabban a naptári évben) anélkül, hogy Póni lovas státuszát elvesztené.
3. Lovagláshoz hárompontos biztonsági kobak kötelező. Sarkantyú választható, de csak 3,5 cm-nél nem
hosszabb tompa végű fém sarkantyú használható. Tarajos sarkantyú nem engedélyezett. Pálca 1 db max 100
cm-es lehet. Egyebekben a Magyar Díjlovagló Szabályzatban leírtak. FEI póni számban a ló minimum életkora
6 év.

4. A póni egy kis ló, mely sima felületen, patkó nélkül mérve marmagasságban nem haladhatja meg a 148 cm-t.
Lásd: Állatorvosi Szabályzat, a pónik mérése.
12. Utánpótlás Póni Bajnokság:
1. Utánpótlás póni lovasként versenyezhet egy versenyző attól a naptári év kezdetétől, amelyben letette a
rajtengedély vizsgát annak a naptári évnek a végéig, melyben a 16. életévét tölti be.
2. Az utánpótlás póni bajnokságban nem indulhat az a ló-lovas páros, aki a bajnokság évében bármilyen hazai
vagy külföldi versenyen indult FEI póni versenyszámban, LM szinten vagy a felett versenyzett.
3. Lovagláshoz hárompontos biztonsági kobak kötelező. Sarkantyú választható, de csak 3,5 cm-nél nem
hosszabb tompa végű fém sarkantyú használható. Tarajos sarkantyú nem engedélyezett. Pálca 1 db max 100
cm-es lehet. Egyebekben a Magyar Díjlovagló Szabályzatban leírtak.
4. A póni mérete utánpótlás póni kategóriában patkóval, sima felületen mérve marmagasságban nem haladhatja
meg a 148 cm-t. Lásd: Állatorvosi Szabályzat, a pónik mérése.
5. Ha egy versenyző egyszer már részt vett a Póni Bajnokságban, akkor nem vehet részt az Utánpótlás Póni
Bajnokságban ugyanazzal a lóval.

U25 BAJNOKSÁG
Az U25 Bajnokság - Lovas klubok Díjlovagló Országos Egyéni és Csapatbajnoksága, 25 év alatti lovasok számára.
Bajnokság fiatal díjlovasok három korosztályának, és lovas klubokból szerveződő csapatok számára.
1. Egyéni bajnoksági kategóriák:
• U 16: az adott versenyévben 16. életévüket betöltő vagy annál fiatalabb lovasok számára
• U 21: az adott versenyévben 21. életévüket betöltő vagy annál fiatalabb, de 16 évnél idősebb lovasok
számára.
• U 25: az adott versenyévben 25. életévüket betöltő vagy annál fiatalabb, 21 évnél idősebb lovasok
számára.
1. Minden kategóriában külön egyéni bajnokot kell hirdetni.
2. A végső sorrend megállapítása a bajnokság versenynapjai alatt elért százalékos eredmények összesítésével
történik. Egyenlőség esetén a második napi versenyszámában elért eredmény a döntő, amennyiben még mindig
egyenlőség van, úgy az a jobb, akinek a bajnokság versenynapjai alatt elért legalacsonyabb százalékos
eredménye magasabb.
3. Az U25 Bajnokságokon, a következő minimális mennyiségű díj átadása kötelező:
- szalag az 1-6 v.ersenyzőnek versenyszámonként.
- Érem az Egyéni Bajnokság 1-3. helyezettjének minden kategóriában.
- Dísztakaró az egyéni bajnokság kategória győzteseinek.
- A csapatbajnokságnál érem az 1-3. helyezett csapat minden tagjának.
4. A lovasok maguk választhatnak a - kiírásra kerülő - különböző nehézségű feladatok közül „A”, „L”(”LM”) és „M”
szinten. A versenyszámokban elért eredmények százalékait a következő szorzó számokkal kell megszorozni és
így figyelembe venni a végső eredmény kiszámításánál:
- az „A” kategóriát választó lovasok esetén 1
- az „L” kategóriát választó lovasok esetén 1.05
- az „M”kategóriát választó lovasok esetén 1.085
5. Bármely lovas bármilyen nehézségű feladatot választhat, kivétel az I.-es licencű versenyzők, akik csak az „M”
kategóriából választhatnak feladatokat.
6. A lovasoknak meg kell adni a nevezéskor, hogy milyen szintű feladatokat szeretnének lovagolni és attól a két nap
alatt nem térhetnek el.
7. A Bajnokságért minden lovas csak egy programot lovagolhat naponta.
2. U25 Csapatbajnokság
1. A csapatbajnokságért csak azok indulhatnak, akik jogosultak az egyéni bajnokságért indulni (tehát 25 éves
vagy annál fiatalabb lovasok)
2. 2-3 fős csapatok alakíthatók az azonos klubba tartozó lovasokból. Ha egy egyesület több csapatot is kiállít,
akkor a verseny előtt –legkésőbb az első nap technikai értekezletén - köteles a csapatokat és az abba tartozó
csapattagokat is megjelölni.
3. A Csapatbajnokság két napos. Mindennap a jobb eredményt elért 2 (két) lovas pontjait kell figyelembe venni. A
Csapatbajnokság kiszámítása a Nemzeti Bajnokságra vonatkozóak szerint.
3. Versenyszámok bírálata
U25 Bajnokságokon a versenyszámokat külön bírálva, minden versenyszámnál legalább 3 tagú bírói testület bírálja.
4. Egyéb
1. Az U25 egyéni és csapat díjlovagló bajnokságára nem vonatkozik a „lókizárás” szabálya.
2. Az U25 Bajnokság által meghatározott kategóriákon kívül más értékelés nem engedélyezett.
3. Ha az U25 Bajnokságot együtt rendezik meg a Talentum Döntővel, akkor a Díjlovagló Nemzeti Bajnokságok
4.1)-es pontja itt nem alkalmazandó (Nemzeti Bajnokságokon egy lovat csak egy versenyző lovagolhat), de a
versenyen induló lovat csak az adott lóval a hétvégén versenyző lovasok lovagolhatják.
4. U25 bajnokságon a közös bíráskodás nem engedélyezett.

TALENTUM KUPA ORSZÁGOS BAJNOKSÁG:

1.Részvételi feltételek:
1. A Talentum Kupa Országos Bajnokságon minden olyan lovas elindulhat az egyéni számokban, aki az évad során
részt vett legalább egy Talentum Kupa fordulón és ott teljesítménye legalább 50% vagy 5.0 pont volt az adott
kategóriában.
2. A Talentum Kupa Országos Bajnokságba II.-es licenccel rendelkező lovasok juthatnak be (póni klub és az „E”
versenyszámokban indulóknál nem feltétel a licenc).
2. A Talentum Kupa Országos Bajnokságon versenyszámai:
1.A Magyar Díjlovagló Szakbizottság hivatalos díjlovagló program-gyűjteményének "E"," A", "L", "M" (csak a Licenc
szerző versenyszámok) programjai közül a valamelyik. A versenyszámok végleges kijelölésére csak a Talentum Kupa
Országos Bajnokság kiírásában kerül sor.
2.A Talentum Kupa Országos Bajnokságon az Egyéni-, és a Csapatok Bajnoksága is meghirdetésre kerül.
3. Egyéni Bajnokság
1. Az Egyéni Bajnokság döntőjében egy ló-lovas páros csak egy kategória bajnokságért indulhat és csak abban a
kategóriában, amiben teljesítették a minősülési kritériumokat. Egy lovas több lóval is jogosult részt venni a döntőn.
2. Az egyéni bajnokságban a döntőben "Ifjúsági" (18 év alatti lovasok), és "Felnőtt" kategóriában van
eredményhirdetés.
3. A fentiek alapján az alábbi címek kerülnek kiosztásra:
• „E” kategória Ifjúsági-, és Felnőtt Egyéni Bajnoka
• „A” kategória Ifjúsági-, és Felnőtt Egyéni Bajnoka
• „L” kategória Ifjúsági-, és Felnőtt Egyéni Bajnoka
• „M” kategória Ifjúsági-, és Felnőtt Egyéni Bajnoka

4.Csapatok Bajnoksága
1.Egy régió jogosult több csapatot is nevezni az országos döntőre. A csapatokat a régió felelősök állítják össze.
2. Egy régiós csapat minimum három, maximum négy főből állhat.
3.A Csapatok bajnokságának sorrendje egy csapat naponkénti legjobb három lovasának százalékos, vagy összevont
bírálat esetén összpontszámos eredményét figyelembe véve alakul ki.
4. A csapattagok eredményeiket bármely kategóriából hozhatják, de az első nap technikai értekezletén véglegesíteni
kell a csapatvezetőnek, hogy lovasonként melyik az a kategória, amelyből a lovas az eredményét hozza.
5. A versenyszámban elért eredmény százalékát az alábbi szorzószámmal kell megszorozni és így figyelembe venni a
végső eredmény kiszámításánál:
"E" kategóriát választó lovas esetén a szorzó 0.9
"A" kategóriát választó lovas esetén a szorzó 1
"L" kategóriát választó lovas esetén a szorzó 1.05
"M" kategóriát választó lovas esetén a szorzó 1.085
6.Díjazás
A Talentum Kupa Országos Bajnokság adott évi díjazását a Magyar Díjlovagló Szakbizottság határozatával
szabályozza.

1. számú melléklet
„Lókizárás” elve
Azonos lovassal egy versenyévadon belül.
Ha a ló már indult:
Nagydíj szintű versenyszámban
S szintű versenyszámban
M szintű versenyszámban
L szintű versenyszámban

Akkor nem indulhat:
M szintű versenyszámban vagy az alatt
L szintű versenyszámban vagy az alatt
A szintű versenyszámban vagy az alatt
E szintű versenyszámban vagy az alatt

Amennyiben a lovas megsérti a „lókizárás” elvét, attól a lovastól el kell venni a versenyszámban elért helyezést és a
minősítő pontot és amennyiben a helyszínen nem került rá sor, akkor az észrevételt követő 30 napon belül
a versenyiroda köteles írásban értesíteni a versenyszámban érintetteket a változásról.

