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Csongrád Megyei Díjugrató Bajnokság
Versenykiírás – 2015.
(ver.: 2015.06.01.)

I. Kategóriák
2015. évben az alábbi kategóriákban kerül Megyei Bajnokság kiírásra:
a. Kezdő lovas (B1a)
b. Kezdő ló (B1c)
c. Amatőr (B2)
d. Ifjúsági (B2)
e. Felnőtt (Megyei fordulón B3 vagy B4, elődöntő B3, középdöntő és döntő B4)
f. Csapat (C2)
II. Megyei bajnokság minősítő fordulói
A Megyei Bajnokság 8 minősítő fordulóból és a kétnapos megyei döntőből áll. A
bajnokság fordulói:
Dátum
2015.05.16.
2015.06.14.
2015.07.04.
2015.07.11.
2015.08.01.
2015.08.15.
2015.08.29.
2015.09.05.
2015.09.20.
2015.09.27.
2015.09.28.

Helyszín
Zsombó MF
Balástya MF
Bordány MF
Domaszék MF
Domaszék MF
Algyő MF
Makó MF
Zsombó MF
Balástya MF
Megyei döntő
Megyei döntő

A bajnoki fordulókon, a döntőn és a fedeles versenysorozat fordulóin a lovasok
ranglista pontokat szereznek. Lásd az V. fejezetet!
III. A Megyei Bajnokságon való indulás feltételei
1) Általános szabályok
a. Egy lovas csak egy egyéni kategóriában indulhat a megyei bajnoki címért
b. A megyei bajnokságért csak olyan lovas indulhat, akinek egyesülete
rendes- vagy pártoló tagja a Csongrád Megyei Lovas Szövetségnek és az
éves tagdíjat az Alapszabályban meghatározott határidőre befizették
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2) A Megyei Bajnokság kategóriái
a. Kezdő lovas (B1a): aki a Magyar Lovas Szövetség 2015. évi Díjugrató
Szabályzata szerint Kezdő lovas kategóriában indulhat 2015. évben.
Az a kezdő lovas, aki 2015. évben a megyei döntő előtt éri el a 8. pályáját,
akkor indulhat kezdő lovasként a bajnokságban, ha a korábbi években
még nem szerepelt Megyei Döntőn. Ebben az esetben a minősülés a B1c
kategóriában is történhet.
b. Kezdő ló (B1c): Kezdő lónak minősül az a ló, amely:
a. első versenyét 2014. január 01. után teljesítette
b. a 2014. évi megyei bajnoki döntőn nem indult,
c. a 2015.évi megyei bajnoki döntő előtt 110 cm-nél magasabb versenyt nem
teljesített,
d. 2015. évben 6. évnél nem idősebb.
c. Amatőr (B2)
a. Lovasok: Azon lovasok kivételével, akik az adott vagy az előző 5
évben
országos
vagy
nemzetközi
versenyen
felnőtt
versenyszámban 130cm-re vagy ennél nagyobb magasságra kiírt
versenyszámban kizárás nélküli pályát teljesítettek
b. Lovak: Ló kizárás nélkül
d. Ifjúsági (B2) kategóriában olyan lovas indulhat, aki a Magyar Lovas
Szövetség 2015. évi Díjugrató Szabályzata szerint az adott évben ifjúsági
versenyző.
e. Felnőtt (B3- B4) kategóriában olyan ló – lovas páros indulhat, aki a
Magyar Lovas Szövetség 2015. évi Díjugrató Szabályzata szerint B3 vagy
B4 kategóriában indulhat. A minősülés a megyei fordulókon B3 vagy B4
kategóriában történhet.
f. Csapat (C2) bajnokság – a megyei döntőn kerül megrendezésre, a megyei
fordulókon nincs rendezési/részvételi kötelezettség. A megyei fordulók
rendezői számára ajánlott C2 csapat versenyszám megrendezése
3) Minősülés feltételei a Megyei Döntőre
a. Kezdő lovas: 3 befejezett pálya 3 különböző megyei bajnoki fordulón
B1a vagy B1c kategóriában
b. Kezdő ló: 3 befejezett pálya 3 különböző megyei bajnoki fordulón B1c
kategóriában
c. Amatőr: 3 befejezett pálya 3 különböző megyei bajnoki fordulón B2, B2
ifi vagy Aranyos Kupa versenyszámban
d. Ifjúsági: 3 befejezett pálya 3 különböző megyei bajnoki fordulón B2ifi
vagy B3, B3ifi kategóriában
e. Felnőtt: 3 befejezett pálya 3 különböző megyei bajnoki fordulón B3
vagy B4 versenyszámban, vagy 2 befejezett pálya 2 különböző megyei
bajnoki fordulón B3 vagy B4 versenyszámban és egy pálya bármely
országos „A” kategóriás minősítő versenyen B3 vagy ennél magasabb
versenyszámban
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f. Csapat: Nincs minősülési feltétel, a Megyei Bajnokság döntőjén a
csapatok a csapatok a IV.9. pontban meghatározottak szerint
nevezhetnek.
IV . A Megyei Döntő
1) A Megyei Döntő: 2015. szeptember 27-28, helyszíne később kerül
meghatározásra. A Bajnokság döntője két napos
a. Az első napon kerülnek megrendezésre az elődöntők és a Felnőtt
kategória középdöntője
b. A második napon kerül megrendezésre valamennyi kategória döntője
2) A Megyei döntő nyitott verseny, azon a döntőre minősült lovasokon kívül bárki
indulhat.
3) Az első napon egy lovas több lóval is indulhat az elő- és középdöntőn (felnőtt),
de az első versenynap zárásáig meg kell jelölnie azt a lovat, amellyel a
második napon a Bajnokságért indul.
4) Az első napon a rajsorrend a ranglista pontok alapján számított fordított
rajtsorrend lesz
5) A második napra megjelölt ló-lovas páros magával viszi a páros első napon
elért eredményét
6) A második napon a rajtsorrend meghatározásánál az alábbiakat kell
figyelembe venni:
a. Először a bajnokságért versenyző lovasok, az első nap eredménye
alapján fordított rajtsorrendben (először a legtöbb hibaponttal/helyezési
számmal érkező lovas) indulnak
b. Pontazonosság esetén az első napi versenyszámban elért helyezés
dönt
c. Végül a nem a bajnokságért versenyző ló-lovas párosok indulnak
7) A Bajnoki cím és a helyezések meghatározása
a. Bajnokot a Felnőtt és az Amatőr és az Ifjúsági kategóriában a két nap
A szabály szerinti hibapontjainak összesítése alapján hirdetünk.
Azonos pontszám esetén az 1, 2 és 3. helyek esetében összevetés
dönt, a további helyezések esetében a második nap pályáján elért
helyezés dönt
b. Amennyiben egy versenyszámban a bajnokságért és a versenyszámért
is összevetés dönt
i. Valamennyi összevetésben résztvevő azonos pályát teljesít
ii. Ha a két összevetés magassága nem lenne azonos, az
alappálya magasságán kell az összevetést megrendezni
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c. A Kezdő lovas kategóriákban mindkét napon a stíluspontok alapján

legjobb eredményt elérő 25%-a hiba-időre összevet. Az így kialakult
végleges sorrend alapján a helyezési számokat összesítjük, a Bajnok a
legkisebb helyezési számmal rendelkező lovas lesz. Azonos helyezési
szám esetében a második nap (tehát a Döntő napján) elért helyezés
dönt. Az összevetés csak a bajnokságért induló lovasokra történik és
lovasonként egy lóval lehet részt venni az összevetésben. Amennyiben
egy lovas két lóval kerülne az összevetésbe, megválaszthatja, hogy
melyik lóval teljesíti a pályát, azonban ekkor a második napon is ezzel a
lóval kell a bajnokságért versenyeznie. (* A helyezési szám meghatározásánál
nyitott versenyszám esetén csak a bajnokságért induló lovasok sorrendjét kell
figyelembe venni, a több lóval induló lovasok esetében csak a legjobb eredményt!)

d. A Kezdő ló kategória elbírálása a B1c nyílt kategóriában – tehát nem
külön versenyszámként – történik a lovak stílusbírálalata lapján a két
nap összesített eredményének alapján. Azonos összpontszám esetén a
második napon a B1c versenyszámban elért jobb helyezés dönt. A
stílusbírálat csak a bajnokság eldöntése szempontjából számít, a
versenyszám értékelésénél nincs jelentősége!
8) Felnőtt bajnokság
a. Az első napon kerül megrendezésre az elődöntő B3 és a középdöntő
B4 magasságon
b. A második napon rendezzük a döntőt B4 magasságon
9) Csapatbajnokság (C2)
a. A Csapatbajnokság döntőjére nevezni a döntő napján 9:00-ig, a
csapatban induló ló-lovas párosokat megnevezni a csapatbajnoki
döntőt megelőző versenyszám kezdetéig lehet.
b. A csapatok szabadon állíthatóak össze, de a csapat valamennyi
lovasának meg kell felelnie a III.1.b.pontnak!
c. A bajnokság csak akkor kerül megrendezésre, ha legalább 4 csapat
nevez a döntőre
d. A csapatok 4 (vagy 3) főből állnak
e. A csapatbajnokság döntője kétfordulós, a Megyei Döntő második
napján kerül megrendezésre. A második fordulóban maximum a
legjobb 6 csapat vesz részt. A csapatverseny kiírását a FEI Díjugrató
szabályzat 265.2. §-ának alapján („Egyéb csapatversenyek”) a 264. §
figyelembevételével („Nemzetek Díja”) készíti el a Megyei
Szövetség.(1.sz. melléklet)

Csongrád Megyei
Lovas Szövetség
6764 Balástya
Fehértó 28.

tel: +36 30 9431389
csmlsz@csmegyeilovasszovetseg.hu
www.csmegyeilovasszovetseg.hu

10) Díjazás a DSZ-ben meghatározott pénzdíjon felül összesen 350 eFt értékben
(vásárlási utalvány):
a. Kezdő lovas 30 eFt ért. tárgyjutalom
1.
15 eFt értékben
2.
10 eFt értékben
3.
5 eFt értékben
b. Ifjúsági
50 eFt ért. tárgyjutalom
1.
25 eFt értékben
2.
15 eFt értékben
3.
10 eFt értékben
c.
Amatőr
50 eFt ért. vásárlási utalvány
1.
25 eFt értékben
2.
15 eFt értékben
3.
10 eFt értékben
d. Felnőtt
160 eFt ért. vásárlási utalvány
1.
80 eFt értékben
2.
50 eFt értékben
3.
30 eFt értékben
e.
Felnőtt csapat
60 eFt ért. vásárlási utalvány
1.
3 x 20 vagy 4 x 15 eFt értékben
f.
Kezdő ló kategóriában bajnoki díjszalag és tárgynyeremény
(később meghatározott értékben)
V. Csongrád Megyei Ranglista
1) A megyei bajnokság minősítő fordulóin valamint a megyei fedeles versenysorozat
fordulóin a lovasok „Megyei ranglista” pontokat gyűjtenek
a)
kezdő lovas
b)
ifjúsági
c)
nyitott
kategóriában.
2) A ranglisták aktuális állását a szövetség a http://csmegyeilovasszovetseg.hu/
honlapon közzé teszi
3) A ranglista első 3 helyezettje az évzáró rendezvényen díjazásban részesül
4) A Megyei Döntő első napján a rajtsorrend a ranglista pontok alapján kerül
meghatározásra (fordított rajtsorrend).
5) Az egyes versenyeken megszerezhető ranglista pontokat a 2.sz. melléklet
tartalmazza.

