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Megyei Csapatbajnokság Szabályai
1. Csapatok
A csapatok lehetőleg egy egyesülethez (klubcsapat), vagy azonos településhez
tartozó egyesületben versenyző lovasokból álljanak, de ettől eltérő összetételű
csapat is összeállítható, azonban csapatnévként kizárólag csongrád megyei
település vagy a Csongrád Megyei Lovas Szövetséghez tartozó egyesület neve
adható.
2. Versenyzők
A résztvevő teljes csapat négy vagy három versenyzőből áll, akik közül mindegyik a
saját lován lovagolja végig a versenyszámot. Minden négyfős csapat mind a négy
versenyzőjenek indulnia kell az első fordulóban.
3. Lovak
3.1. Indulhatnak azok a lovak, amelyek a Magyar Lovas Szöv. Díjugrató Szabályzata
alapján indulhatnak c2 kategóriában.
4. Pálya
Kétfordulós versenyszám. A pálya mindkét fordulóban azonos.
Paraméterek: Min. 8 akadály, magasság: C2-nek megfelelő.
5. Indulási sorrend
5.1. A csapatok első fordulóban való indulási sorrendjét sorsolás útján határozzák
meg.
5.2. Ennek megfelelően először minden csapat első versenyzője indul, majd minden
csapat második versenyzője,és így tovább.
5.3. A második fordulóban a csapatok indulása az első fordulóban a csapatok
legjobb három versenyzője által szerzett összesített hibapontszám alapján kialakult
eredmény fordított sorrendjében történik. Hibapontszám-egyenlőség eseten a
csapatok megtartják az első forduló indulási sorrendjét.
5.4. A versenyzők a csapaton belül az első fordulóéval azonos sorrendben indulnak.
5.5. A második fordulóba az első fordulóban szerzett hibapontok alapján az első 6
csapat jut be. A 6 helyen azonos hibaponttal álló csapatok mindegyike bejut.
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6. Elbírálás
6.1. Minden egyes csapatnak az első fordulóban legkevesebb hibapontot szerző
három versenyzőjenek a hibapontszámát kell hozzáadni a második fordulóban
legkevesebb hibapontot szerző három versenyző hibapontszámához.
6.2. Ha az első helyen több csapat végez azonos hibaponttal, összevetést kell
rendezni, melyben csapatonként egy versenyző indul. A csapatvezető határozza
meg, hogy melyik versenyzője indul az összevetésben, de ez a lovas csak a második
fordulót kizárás nélkül teljesítő lovas lehet.
6.3. Az összevetést időre, minimum hat akadályon rendezik, indulási sorrend a
csapatok második fordulóbeli indulási sorrendje
6.4. Ha az összevetés után az első helyen többen végeznek azonos
hibapontszámmal és időeredménnyel, a csapatok között holtversenyt kell kihirdetni.
6.5. Az egyéb helyeken azonos hibapontszám eseten holtversenyt kell hirdetni.
7. Kizárás és visszalépés
7.1. Ha egy négytagú csapat két vagy több tagját kizárják vagy azok bármilyen okból
nem fejezik be a pályát az első vagy a második fordulóban, a teljes csapatot kizárják.
7.2. Ha egy háromtagú csapat egy versenyzőjét kizárják vagy bármilyen okból nem
fejezi be a pályát az első vagy a második fordulóban, a teljes csapatot kizárják.
7.3. Ha egy csapat minősült a második fordulóra, az első fordulóban kizárt versenyző
indulhat a második fordulóban.
7.4. A második fordulóra minősült csapat csak a versenybíróság engedélyével lephet
vissza az indulástól. Ebben az esetben a csapat nem kap pénzdíjat. Az így kiesett
csapatot nem szabad helyettesíteni.

