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Csongrád Megyei Díjugrató Bajnokság
Versenykiírás – 2018.
(ver.: 2018.05.01.)

I. Kategóriák
2018. évben az alábbi kategóriákban kerül Megyei Bajnokság kiírásra:
1) Egyéni lovas kategóriák:
a. Kezdő lovas
b. Amatőr
c. Ifjúsági
d. Felnőtt
2) Egyéb kategóriák:
e. Kezdő ló
f. Csapat
II. Megyei bajnokság minősítő fordulói
A 2018. évi Megyei Bajnokság döntőjére valamennyi, Csongrád megyében 2018-ban
rendezett regionális szabadtéri versenyen minősülni lehet.
A bajnoki fordulókon, a döntőn és a fedeles versenysorozat fordulóin a lovasok
ranglista pontokat szereznek. Lásd az V. fejezetet!
III. A Megyei Bajnokság döntőjén való indulás feltételei
1) Általános szabályok
a. Egy lovas csak egy egyéni lovas kategóriában indulhat a megyei bajnoki
címért
b. A megyei bajnokságért csak az a lovas indulhat, aki olyan egyesület igazolt
versenyzője, amely rendes- vagy pártoló tagja a Csongrád Megyei Lovas
Szövetségnek és az éves tagdíjat az Alapszabályban meghatározott
határidőre - de legkésőbb a Megyei Döntőn - befizették
c. A Megyei Bajnokság döntőjén részt vehetnek azok a lovasok is, akik a
minősülés idején még nem, de a döntő megkezdésének időpontjában már
megfelelnek az előző pontban meghatározott követelménynek,
amennyiben a minősülés egyéb feltételeit teljesítik
2) Indulási feltételek az egyes kategóriákban
a. Kezdő lovas: aki a Magyar Lovas Szövetség 2019. évi Díjugrató
Szabályzata szerint Kezdő lovas kategóriában indulhat 2018. évben.
Az a kezdő lovas, aki 2018. 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 R100
nyitott kategóriában is történhet.
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b. Kezdő ló: Kezdő lónak minősül az a ló, amely:
a. első versenyét 2017. január 01. után teljesítette
b. a 2017.évi megyei bajnoki döntőn nem indult a „Kezdő ló”
bajnokságért
c. a 2018.évi megyei bajnoki döntő előtt 110 cm-nél nagyobb
magasságra kiírt versenyt nem teljesített,
d. 2012-ben vagy ezután született
c. Amatőr
a. Lovasok: Azok a lovasok, akik a Magyar Lovassport Szövetség
Díjugrató Szabályzat 2018. szerint amatőr lovasnak minősülnek.
b. Lovak: Ló kizárás nélkül
d. Ifjúsági kategóriában olyan lovas indulhat, aki a Magyar Lovas
Szövetség 2018. évi Díjugrató Szabályzata szerint az adott évben ifjúsági
versenyző.
e. Felnőtt kategóriában olyan ló – lovas páros indulhat, aki a Magyar Lovas
Szövetség 2018. évi Díjugrató Szabályzata szerint R125 versenyszámban
indulhat.
f. Csapat: olyan ló-lovas párosok nevezhetnek, akik a Díjugrató Szabályzat
szerint R110 vagy R115cm-es versenyszámban indulhatnak.
3) Minősülés feltételei a Megyei Döntőre
a. Kezdő lovas: 3 befejezett pálya 3 különböző megyei regionális
versenyen 100 vagy 105cm-re kiírt kezdő lovas, nyitott vagy
Aranypatkó Csapatverseny versenyszámokban.
b. Kezdő ló: 3 befejezett pálya 3 különböző megyei regionális versenyen
100, 105 vagy 110cm-re kiírt kezdő lovas, nyitott vagy Aranypatkó
Csapatverseny versenyszámokban.
c. Amatőr: 3 befejezett pálya 3 különböző megyei regionális versenyen
110 cm-re vagy e feletti magasságra kiírt ifjúsági vagy nyitott
versenyszámban
d. Ifjúsági: 3 befejezett pálya 3 különböző megyei regionális versenyen
110,115 vagy 120cm-re kiírt ifjúsági vagy nyitott versenyszámban
e. Felnőtt: 3 befejezett pálya 3 különböző megyei regionális versenyen
120,125 vagy 130cm-re kiírt nyitott versenyszámban. A háromból
maximum két pálya teljesíthető bármely országos vagy kiemelt minősítő
versenyen 120,125 vagy 130cm-re kiírt nyitott versenyszámban.
f. Csapat: Nincs minősülési feltétel, a Megyei Bajnokság döntőjén a
csapatok a IV.9. pontban meghatározottak szerint nevezhetnek.
IV . A Megyei Döntő
1) A Bajnokság döntőjét egyéni számban minimum 4, csapatversenyben
minimum 3 induló esetén lehet megrendezni! („Indulónak” a bajnokság
elődöntőjére nevezett lovasokat kell tekinteni)
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2) A Megyei Döntő időpontja: 2018. szeptember 29 - 30. 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
3) A Megyei döntő pályáinak magassága (cm) és a versenyszám:
Kategória
Kezdő ló
Kezdő lovas
Amatőr
Ifjúsági
Felnőtt
Csapat

Elődöntő
R100
R100 stílus
R110
R110
R125
-

Döntő
R105
R105 stílus
R110
R115
R125
R110

4) A Megyei döntő nyitott verseny, azon a döntőre minősült lovasokon kívül bárki
indulhat.
5) Az első napon egy lovas két lóval is indulhat az elődöntőn, de az első
versenynap zárásáig meg kell jelölnie azt a lovat, amellyel a második
napon a Bajnokságért indul.
6) A második napra megjelölt ló-lovas páros magával viszi a páros első napon
elért eredményét
7) Rajtsorrend
a. Az első napon a rajtsorrend a megyei ranglista pontok alapján számított
fordított rajtsorrend lesz
b. A második napon a rajtsorrend meghatározásánál az alábbiakat kell
figyelembe venni:
i. Először a bajnokságért versenyző lovasok, az első nap
eredménye alapján fordított rajtsorrendben (először a legtöbb
hibaponttal/helyezési számmal érkező lovas) indulnak
ii. Pontazonosság esetén az első napi versenyszámban elért
helyezés dönt
iii. Végül a nem a bajnokságért versenyző ló-lovas párosok
indulnak
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8) A Bajnoki cím és a helyezések meghatározása
a. A bajnokságban a sorrendet a két versenynap összesített pontszámai
alapján állapítják meg
b. Azonos pontszám esetén az 1, 2 és 3. helyek esetében összevetés
dönt, a további helyezések esetében a második nap pályáján elért
helyezés dönt
c. 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
d. A Kezdő ló kategória elbírálása: lovak stílusbírálata az R100 és R105
nyílt kategóriában – tehát nem külön versenyszámként – teljesített
pálya alapján. A helyezések megállapításánál a két nap stíluspontjainak
összegét kell figyelembe venni. (A stílusbírálat csak a bajnokság
eldöntése szempontjából számít, a versenyszám értékelésénél nem kell
figyelembe venni!)
e. A Kezdő lovas, az Amatőr és az Ifjúsági és a Felnőtt kategóriában a
két nap A szabály szerinti hibapontjainak összesítése alapján állapítjuk
meg a bajnokság sorrendjét.
f. A Kezdő lovas kategóriában a két nap összesített stíluspontjai alapján
a legeredményesebb lovas különdíjban részesül.
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 csapatok 4 (vagy 3) főből állnak
d. A csapatbajnokság döntője egyfordulós, a versenyszám kiírása:
274.§ 5.6. két fázis megszakítás nélkül. Részletes leírás az 1.sz.
mellékletben.
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10) Vis major esetek
a. Amennyiben a Megyei döntőt az adott hétvégén a kedvezőtlen időjárás
ill a pálya esetleges használhatatlansága vagy egyéb ok miatt nem
lehet megrendezni:
i. a Szövetség a lehető legrövidebb időn belül új időpontot és/vagy
helyszínt jelöl ki a döntő megrendezésére
ii. ilyen esetben a döntőt egy napos rendszerben kell lebonyolítani
(a 2. nap – Döntő megrendezésének szabályai alapján).
b. Amennyiben a második napot a kedvezőtlen időjárás ill a pálya
esetleges használhatatlansága vagy egyéb ok miatt nem lehet
megrendezni:
i. a Szövetség a lehető legrövidebb időn belül új időpontot jelöl ki a
döntő megrendezésére azonos helyszínen
ii. amennyiben az adott helyszínen nem lehet 30 napon belül a
döntőt megrendezni, akkor új időpontot jelöl ki a Szövetség új
helyszínen
c. Amennyiben a döntő bármelyik napját az előző pontok szerint
megismételt időpontban tartják, az azon való indulás feltételeinek (III.
bekezdés) az eredetileg kiírt döntő időpontjára kell teljesülnie.
d. Amennyiben a bajnokság döntőjét sem az eredeti sem a megismételt
időpontban nem lehet megrendezni:
i. a kezdő lovas, az ifjúsági, az amatőr és a felnőtt kategóriában a
Bajnokság minősítő versenyein szerzett ranglista pontok alapján
kell bajnokot hirdetni
ii. a kezdő ló kategóriában a III/3.pont szerinti minősítő versenyszámban A szabály szerint szerzett hibapontok alapján kell
bajnokot
hirdetni
(a
három
legjobb
eredmény
figyelembevételével)
iii. Csapatban nem hirdetünk bajnokot
11) Díjazás
a. A Megyei Döntőn az egyes kategóriák első három helyezettje a
Díjugrató szabályzatban meghatározott díjazáson felül az alábbiak
szerint kerül elismerésre:
Kategória
Kezdő ló
Kezdő lovas
Ifjúsági
Amatőr
Felnőtt
Csapat

Díjazás formája
Tárgyjutalom
Vásárlási utalvány
Vásárlási utalvány
Vásárlási utalvány
Pénzjutalom (Számla ellenében!)
Vásárlási utalvány
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b. A Megyei Döntő díjazásának kategóriánkénti értéke a Szövetség
honlapján (www.csmegyeilovasszovetseg.hu) lesz közzétéve.
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.

