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Megyei Csapatbajnokság Szabályai
1. Csapatok összeállítása
1.1. A csapatok lehetőleg egy egyesülethez (klubcsapat), vagy azonos településhez
tartozó egyesületben versenyző lovasokból álljanak, de ettől eltérő összetételű
csapat is összeállítható.
1.2. A csapat négy vagy három versenyzőből állhat, de egy lovas csak egy lóval és
csak egy csapatban vehet részt a versenyszámban.
1.3. A csapatoknak meg kell jelölniük a nevezéskor a „Csapatvezető” személyt.
2. A csapatok megnevezése
Csapatnévként kizárólag Csongrád megyei település vagy a Csongrád Megyei Lovas
Szövetséghez tartozó egyesület neve adható.
3. Nevezési feltétel
A versenyszámba csak olyan ló-lovas párosok nevezhetnek, amelyek a Magyar
Lovas Szöv. Díjugrató Szabályzata szerint indulhatnak R110 kategóriában.
4. A versenyszám kiírása
Egyfordulós: 274.§ 5.6. két fázis megszakítás nélkül
Pálya: 6 + 6 akadály, magasság: 110cm.
5. Indulási sorrend
5.1. A csapatok indulási sorrendjét a Csapatvezetők jelenlétében megtartott sorsolás
útján határozzák meg.
5.2. A csapaton belüli indulási sorrendet a Csapatvezető határozza meg.
5.3. Először minden 4 fős csapat első versenyzője indul, majd minden 4 fős csapat
második és a 3 fős csapat(ok) első versenyzője, majd minden 4 fős csapat harmadik
és a 3 fős csapat(ok) második versenyzője, végül a 4 fős csapatok negyedik és a 3
fős csapatok harmadik versenyzője.
6. Elbírálás
6.1. Minden egyes csapatnál fázisonként a legkevesebb hibapontot szerző három
versenyző hibapontszámát kell összeadni. (Tehát a legrosszabb eredmény a 4 fős
csapat esetén mindkét fázisban kiesik).
6.2. Ha az első három hely bármelyikén több csapat végez azonos hibaponttal,
összevetést kell rendezni, a további helyeken azonos hibapont esetén holtversenyt
kell hirdetni.
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6.3. Az összevetésben csapatonként egy versenyző indul. A csapatvezető határozza
meg, hogy melyik versenyzője indul az összevetésben, de ez a lovas csak olyan
lovas lehet, aki mindkét fázist kizárás nélkül teljesítette.
6.4. Az összevetést időre, minimum hat akadályon rendezik, indulási sorrend a
csapatok eredeti indulási sorrendje.
6.5. Ha az összevetés után az első helyen többen végeznek azonos
hibapontszámmal és időeredménnyel, a csapatok között holtversenyt kell kihirdetni.
7. Kizárás és visszalépés
7.1. Ha egy négytagú csapat két vagy több tagját kizárják, vagy azok bármilyen okból
nem fejezik be a pályát, a teljes csapatot kizárják.
7.2. Ha egy háromtagú csapat egy vagy több versenyzőjét kizárják, vagy bármilyen
okból nem fejezi(k) be a pályát, a teljes csapatot kizárják.
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