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Csongrád Megyei Fedeles Díjugrató Kupa-sorozat
Versenykiírás 2019 – 2020.
(ver.: 2020.02.13.)

A Csongrád Megyei Lovas Szövetség (CSMLSZ) a 2019-2020. évi fedeles
szezonban Fedeles Díjugrató Kupa (FDK) sorozatot hirdet, melynek célja a lovasok
számára a folyamatos versenyzési lehetőség biztosítása illetve felkészülési
lehetőség biztosítása az országos fedeles bajnokság versenyeire. A Sorozat négy
fordulóból áll 2019. november - 2020. márciusi 31. közötti A Kupa-sorozatban a
lovasok az egyes fordulókban megszerzett eredményeikkel vesznek részt.
I. Kategóriák
Az alábbi kategóriákban kerül sor az FDK kiírására:
1) Egyéni lovas kategóriák:
a. Kezdő lovas
b. Ifjúsági
c. Amatőr
d. Felnőtt
2) Egyéb kategóriák:
e. Csapat
II. Az FDK fordulói:
A Sorozat 4 fordulóból áll, a versenyhelyszínek:
1, Mórahalom
2, Balástya
III. Általános szabályok
1. Egy lovas csak egy egyéni lovas kategóriában indulhat a Kupáért
2. A Kupáért csak az a lovas indulhat, aki olyan egyesület igazolt versenyzője,
amely rendes- vagy pártoló tagja a Csongrád Megyei Lovas Szövetségnek és a
2019. éves tagdíjat befizették.
3. A Sorozat végeredménye szempontjából – a csapatversenyt kivéve - csak olyan
lovas vehető figyelembe, aki legalább két fordulón részt vett és az adott
kategóriában kizárás nélküli pályát teljesített.
4. Az FDK valamennyi versenye nyitott, azon a Sorozatba nevezett versenyzőkön
kívül is lehet nevezni.
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5. Nevezés a versenysorozat Kupájáért
a. Egyéni nevezés:
i. a Sorozatban a CSMLSZ tagszervezeteinek lovasai a
versenyekre történő nevezéssel automatikusan részt
vesznek, külön nevezni nem kell
ii. az a lovas, aki több versenyszámban is minősül az első két
forduló után, legkésőbb a harmadik forduló első startjáig meg
kell jelölje, hogy melyik versenyszámban indul a Kupáért
b. Csapat nevezés:
i. a Kupa-sorozatban résztvevő csapatoknak maximum a
sorozat első vagy második fordulójának napján a „Kezdő
lovas” versenyszám kezdetéig le kell adniuk a csapatok
nevezését
(csapatnév,
csapattagok
kategóriánként,
csapatvezető).
ii. A csapatok a későbbi fordulókban az eredetileg megadott
csapattagok
közül
egy
csapattagot
cserélhetnek
fordulónként.
iii. Egy lovas azonban csak egy csapatban szerepelhet az egész
Sorozat alatt.
6. A Sorozat egyes fordulóiban a Kupára nevezett lovasok lovagolhatnak másik
lovat is, mint a korábbi forduló(k)ban. Azonban amennyiben egy fordulón több
lóval indulnak egy versenyszámban a Kupáért való összesítésbe csak egy
eredményével (automatikusan a jobb helyezésével) lesz figyelembe véve.
7. A Sorozatban végeredményt hirdetni (Kupa-győztes, helyezett) egyéni
számban és a csapatversenyben is minimum 3 induló esetén lehet!
(„Indulónak” csapatok esetében az első ill. második fordulóra leadott
nevezéseket kell tekinteni, egyéni kategóriákban a harmadik fordulóig
minősült lovasokat).
IV.

Indulási feltételek az egyes kategóriáiban
1. Kezdő lovas: aki a Magyar Lovas Szövetség 2019. évi Díjugrató
Szabályzata szerint Kezdő lovas kategóriában indulhat az FDK sorozat
versenyein (tehát 2020-ban is!).
2. Ifjúsági kategóriában olyan lovas indulhat, aki a Magyar Lovas
Szövetség 2019. évi Díjugrató Szabályzata szerint Ifjúsági lovas
kategóriában indulhat az FDK sorozat versenyein (tehát 2020-ban is!).
3. Amatőr kategóriában olyan ló – lovas páros indulhat, aki a Magyar Lovas
Szövetség 2019. évi Díjugrató Szabályzata szerint R100 ill R105
versenyszámban indulhat.
4. Felnőtt kategóriában olyan ló – lovas páros indulhat, aki a Magyar Lovas
Szövetség 2019. évi Díjugrató Szabályzata szerint R110 versenyszámban
indulhat.
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5. Az egyes kategóriák nem „átjárhatók”, azaz az azonos magasságon kiírt
versenyszámok esetében (kezdő lovas – amatőr, ifjúsági – felnőtt) sem
vehetők figyelembe a Kupa szempontjából a másik kategóriában elért
eredmények.
6. Csapat (nem külön versenyszám, csak az FDK versenyszámban elért
eredmények összesítése!)
a. A csapatok a lovas egyesületétől függetlenül, szabadon állíthatóak
össze, de a csapat valamennyi lovasának meg kell felelnie a III.2.
pontnak!
b. A csapatok 4 (vagy 3) főből állnak
c. A csapatok összeállítása: a csapatok szabadon állíthatóak össze az
alábbi feltételekkel:
i. egy csapatba maximum két „Felnőtt” lovas nevezhető
ii. legalább egy 100 cm-en induló (kezdő vagy amatőr) lovas
d. A csapatba nevezett lovasok eredményei az adott fordulónál leadott
„Csapat nevezésl”-ben meghatározott versenyszámban lesznek
figyelembe véve. Ez független attól, hogy a csapattag melyik egyéni
kategóriában indul a Kupáért.
e. Csapat neve a képviselt lovas-egyesület neve, település-név vagy a
csapatot támogató szponzor neve lehet.
V.

VI.

A FDK pályáinak magassága és elbírálása versenyszámonként:
Kategória
Magasság (cm)
Elbírálás
Kezdő lovas
100
Stílusverseny
Amatőr
1-2. ford:100
238.§ 1.4. vrsz. ideális időre
3-4. ford:105
vagy
238.§ 2.2. egyszeri összevetés
vagy
274.§ 1.5.3. normál kétfázisos
vagy
238.§ 2.1 hiba-idő
Ifjúsági

110

Felnőtt

110

238.§ 2.2. egyszeri összevetés
vagy
274.§ 2.5. két fázis
megszakítás nélkül
238.§ 2.2. egyszeri összevetés
274.§ 1.5.3. normál kétfázisos
274.§ 2.5. két fázis
megszakítás nélkül

A Sorozat győzteseinek meghatározása és díjazása
1) A Kupa-győztes cím és a helyezések meghatározása
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a. A Kupa-sorozatban az egyes fordulókon Helyezési pontok gyűjthetők,
a végső sorrendet az egyes versenynapokon szerzett Helyezési
pontok összesítése alapján állapítjuk meg.
b. Összesített pontszám egyéni kategóriákban:
i. Az összesített eredménybe minden (de legalább kettő és
versenynaponként csak egy) eredményt kell figyelembe venni.
ii. A Helyezési pontokat a lovas versenyszámban elért helyezése
alapján a VIII. fejezetben szereplő táblázat alapján kell
meghatározni.
iii. A helyezések meghatározásánál a versenyszám hivatalos
eredménye alapján kell a pontszámokat meghatározni, tehát
valamennyi résztvevő lovast (nem csak a Kupáért indultakat)
figyelembe kell venni.
Összesített pontszám csapatversenyben:
iv. Az összesített eredménybe minden (de legalább két) eredményt
kell figyelembe venni.
v. Egy versenynapon a csapat összpontszámát és helyezését a
csapatba nevezett lovasok alappályáinak „A” szabály szerinti
hibapont-összege alapján határozzák meg. Négy fős csapat
esetén a legrosszabb eredmény kiesik.
vi. Kétfázisos versenyszám esetén:
1. 274.§ 1.5.3. az „A” pálya hibapontja számít
2. 274.§ 2.5. az „A” és „B” pálya hibapontjainak összege
szám
vii. A Csapatversenyben a kizárt versenyző az adott fordulóban a
csapatversenyben figyelembe vett összes pontszám közül a
legrosszabb pontszám kétszeresét kapja.
viii. Azonos összpontszám esetén a versenynapon a sorrendet a
csapatban szereplő lovasok Helyezési pontjaink összege
alapján döntik el (csak a három legjobb számít). Amennyiben ez
is azonos, holtversenyt kell hirdetni.
ix. A Csapat Helyezési Pontokat a versenynapon elért helyezés
alapján a VIII. fejezetben szereplő táblázat alapján kell
meghatározni.
x. A Sorozat csapatverseny összesítésben azonos pontszám
esetén a helyezéseket a csapatban szereplő lovasok Helyezési
pontjaink összege alapján döntik el (csak a három legjobb
számít). Amennyiben ez is azonos, holtversenyt kell hirdetni
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2) Díjazás (a CSMLSZ 2019. évzáró ünnepségén):
1-3 helyezett kupa, 1-6 helyezett emléklap
VII.

Vis major
a. Amennyiben az FDK fordulóját az eredeti kiírás szerinti hétvégén a
kedvezőtlen időjárás vagy egyéb ok miatt nem lehet megrendezni, az
adott versenyt új időpontra ismételten ki kell írni.
b. Amennyiben az FDK sorozatban legalább három forduló nem kerül
megrendezésre, a Kupa-sorozatban nem lehet eredményt hirdetni.

VIII. Helyezési pontszámok meghatározása
Helyezés:
1. hely
2. hely
3. hely
4. hely
5. hely
6. hely
7. hely
8. hely
9. hely
10. hely

Helyezési pont:
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Holtverseny esetén az azonos helyen végzett lovasok vagy csapatok az érintett
helyezésekhez tartozó pontszámok átlagát kapják.
Például holtverseny a 4-5. helyen: mindkét versenyző 6,5 pontot kap, hiszen [6+7]/2=6,5.

