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DSZ.2009.XII.10/1.) A versenyhelyszínek értékelésének alapjául szolgáló pontozólap felkerül a szakági 
honlapra, a Díjugrató Szabályzat mellékletében és minden megye is megkapja levélben, így minden 
érdekelt megtudja, mely szempontok milyen súlyozással számítanak az elbírálásnál. 
 
DSZ.2009.XI.12./1.) Kezdő lovas a 8. pálya teljesítésének naptári évében még kezdőnek minősül, de 
minden lovas csak egyszer indulhat a Megyei Kezdő Lovasoknak kiírt döntőn. Kivételt képez a 10 és 11 
éves gyermek.  
 
DSZ.2009.XI.12./2.) 100cm-es pálya teljesítése is ad minősítő pontot, a táblázat szerint. A minősítő 
pontszámítás alapja továbbra is egy naptári év. 
Határozatnak megfelelően a ponttáblázat átdolgozásra kerül.  
 
DSZ.2009.XI.12./3.) a teljes fedeles szezonban, az indulási jogosultságokat egységesen, a korábbi év 
(november, december) szabályai alapján kell megállapítani.  
 
DSZ.2009.XI.12./4.) Szakági Éves Közgyűlés: Időpont: 2010. január 22. péntek 10 óra.  
Helyszín: Fülöpszállás, Biczó Csárda    
 
DSZ.2009.X.13./1.) Minden versenyen legyen eredmény (csak alapidővel elbírálást törölni kell). 
 
DSZ.2009.X.13./2.) Minden versenyen kell eredményhirdetést tartani, a versenyek alatt melegítőpálya bíró 
jelenléte kötelező. 
 
DSZ.2009.IX.22./1.) Fedeles minősítő verseny rendezésére, az a rendező jogosult, aki az előző szezonban 
már rendezett versenyt és minősítette a helyszínt. 
 
DSZ.2009.IX.22./2.) December 5-én és 6-án az Aréna időpontjában nem lehet az országban versenyt 
rendezni, és December 26-27. –én sem. 
 
DSZ.2009.IX.08./1.) Fedeles verseny csak fedeles bajnokságra minősít, szabadtéri versenyek csak 
szabadtéri bajnokságokra. Külföldi is! 
 
DSZ.2009.IX.08./2.) Minősítő pontot a fedeles verseny is ad, hasonlóan a szabadtéri versenyekhez. 
 
DSZ.2009.IX.08./3.) Megszűnik a kezdő ló kategória, mind a fedeles, mind a szabadéri versenyeken. 
 
DSZ.2009.V.26./1.) Korosztályos Championátuson pónik részvételi díja: 17eFt. 
 
DSZ.2009.V.26./2.) CSN támogatás Szakági alapból 500eFt / verseny. Verseny bejelentési díj van, 500Ft-
ok nincs! 
 
DSZ.2009.IV.14./1.) 8db kezdő lovas pályába, beleszámítanak a fedett pályás szezon F/1a versenyszámai 
is.  
 
DSZ.2009.III.07./1.) azon a versenynapon, melyen Aranyos Kupa Ifjúsági versenyszámot írnak ki, B/2 
ifjúsági versenyszám már nem rendezhető, csak B/2 nyitott.   
 
DSZ.2009.III.05./1.) a Díjugrató Szakbizottság a kaposvári és a kiskunhalasi nemzetközi gyermek és 
ifjúsági versenyeket 500-500e Ft Bruttó összeggel támogatja.  
 
DSZ.2009.III.05./2.) A Díjugrató Szakbizottság megyei hatáskörbe utalja a megyei versenynaptár 
összeállítását, a versenyhelyszínek szakmai ellenőrzését talaj, akadálypark, környezet, stb., és a megyei 
versenynaptárak felterjesztését Szakbizottsági jóváhagyásra. 
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DSZ.2009.III.05./3.) A Díjugrató Szakbizottság átdolgozásra visszaküldi a Pest megyei versenynaptárt, 
azzal a megjegyzéssel, hogy a Szabadtéri verseny szezonban, a megyében (tekintettel az egyenletes 
elosztásra) 1-1 helyszínen, a kiemelt versenyeken és döntőkön (megyei döntő is) kívül, csak 2-2 megyei 
verseny rendezhető. 
 
DSZ.2009.III.05./4.) Díjugrató Szabályzat módosításai: 
 

• a lovak bajnokságának minősülési pálya száma 6-ról 4-re csökken, míg bármely lovas bajnokság 
minősülési pálya száma 4-ről 3-ra. (Az ifjúsági OB-nál 2 db A/2* és 1 db A/2**, a junior OB-nál 2 
db A/2** és 1 db A/3*.) 

• A 2009-es évtől az amatőr országos bajnokság az ifi/junior/felnőtt OB-val együtt kerül 
megrendezésre. Hasonlóan más lovas bajnokságokhoz, 3 pálya alapján a legjobb 30 lovas jut be, 3 
befejezett A/1 vagy annak megfelelő vagy magasabb kategóriájú versenyszám alappályáján szerzett 
hibapont után. (Amatőr lovas: aki saját vagy egyenes ági rokonának, illetve saját cégének vagy 
egyenes ági rokona cégének tulajdonában álló lovat lovagolja – irányadó a lóútlevélben szereplő 
adat -, 2008-ban vagy az adott évben nem indult A/3-ban vagy annak megfelelő vagy magasabb 
hazai vagy külföldi versenyszámban.) 
Az 1986. óta élő Aranyos Kupa versenysorozat, mint emlékverseny (de nem amatőr OB!) 
természetesen tovább él – a 2008. évi kiíráshoz képest a változás: a döntő magassága: első forduló 
110 cm, a második forduló 115 cm. Az Aranyos Kupa Championja csak az a lovas lehet, aki a döntő 
két pályáját befejezte.  
Az amatőr országos bajnokság és az Aranyos Kupa döntő pénzdíját a Díjugrató Szakág pénzdíj 
alapja biztosítja, kiegészülve a döntők versenyrendezőivel. 

     
• A B2 ifi, B3 ifi versenyszámok elbírálását az 5-6 éves lovak minősítő versenyszámához hasonlóan 

stílusversennyel és a legjobb 25% összevetésével kell kiírni.  
• A championátusra való minősülésnél a Díjugrató Szabályzat által megadott pályák mellett a 

magasabb pályákon elért eredmények is beszámításra kerülnek. 
A championátus eddigi kiírásából kikerül: „az a lovas, aki A/3 vagy annak megfelelő pályán való 
indulás miatt nem vehet részt a championátus versenysorozatában”. Tehát csak az OB. Vasárnapi 
startja zár ki. 

• A tenyészverseny döntőjének elő- és középdöntőjében az 5-6 éves lovak versenyszámában az 
eredményhirdetés az alappályán megszerzett stíluspontok alapján történik.  

• A B/2 nyitott és az Aranyos Kupa versenyszámokban a kétfázisos elbírálási forma 10+6 helyett 
8+5. 

• A B/1-ben akadályok 8 db. 
• Iramváltozások: a póni championátusnál: 300-ról 325 m/p,  

B/1 vagy annak megfelelőben: 325 m/p, július1-től 350 m/p,  
B/2 vagy annak megfelelő: 325-ről 350 m/p. 

• A 2009-es díjugrató szabályzatban a pályaépítői függeléket Erdélyi Magdolna pályaépítői referens 
módosítja. 

• Általános szabály: Stílus versenyben (levonások után) 6 pont alatti teljesítmény alatt díjazás 
NINCS. (Kupa szalag nem kerülhet kiosztásra.) 

 

DSZ.2009.III.05./5.) a Díjugrató Szakbizottság az I. oszt. Bírók automatikus stílusbírói minősítését a mai 
napon visszavonja. A stílusbírói képzésről és vizsgázási lehetőségről a későbbiekben tájékoztatást tesz 
közzé. 
 
DSZ.2009.III.05./6.) 
Utánpótlás Szövetségi kapitány: Szotyori Nagy Kristóf – díjazása 75eFt/hó 
Utánpótlás szakági edző: Balogh Gyula – költségtérítésben részesül.   
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DSZ.2009.II.16. /1.) határozata: Kiemelt hazai versenyekre kiírt pályázat nyertesei: 

Időpontok, helyszínek, technikai kiküldöttek, megjegyzések 
1. április 17-19. Kecskemét – Airvent korosztályos minősítő: Pataki Mihály 
2. április 24-26. Dánszentmiklós – Wekerle Major korosztályos minősítő: Fábiáncsics Gábor, A3 nem 

kötelező 
3. május 8-10. Tápiószentmárton – Kincsempark korosztályos minősítő: Erdélyi Magdolna 
4. május 15-17. Nyíregyháza – Timpex korosztályos minősítő: Balogh Gyula, A3 nem kötelező  
5. május 22-24. Budapest – CSN Széchenyi –BLK: Stróbl Dorottya 
6. június 12-14. Kecskemét – Airvent CSN: Bács Béla 
7. június 19-21. Mezőhegyes Mén-kanca+ korosztályos minősítő: Szebényi Dániel 
8. június 26-28. Esztergom korosztályos minősítő: Szotyori Nagy Kristóf, A3 nem kötelező 
9. július 3-5. Budapest – Tattersall- BLK korosztályos minősítő: Stróbl Dorottya 
10. július 10-12. Székesfehérvár – Kunos lovarda korosztályos minősítő: Erdélyi Magdolna 
11. július 17-19. Kaposvár Am, Ifi, Junior, Felnőtt OB.: Szotyori Nagy Kristóf 
12. július 24-26. Kaposvár Gy-CH I. ford.: Fábiáncsics Gábor 
13. augusztus 7-9. Simonpuszta Gy-CH II. ford.: Bács Béla 
14. augusztus 14-16. Kaposvár korosztályos minősítő: Szebényi Dániel 
15. augusztus 21-23. Kiskunhalas korosztályos minősítő: Balogh Gyula 
16. augusztus 28-30. Tápiószentmárton – Kincsempark Gy-CH III. ford.: Szotyori Nagy Kristóf 
17. szeptember 4-6. Mezőhegyes Tenyészverseny: Szebényi Dániel 
18. október 10. Páty – Bellandor Aranyos Kupa Döntő: Paár Béla 

 
DSZ.2009.II.5/1.) A Díjugrató Szakbizottság az Aranyos Kupa Döntőjének időpontját 2009. október 10. 
napjában határozza meg. 
 
DSZ.2009.I.27/1.) A Díjugrató Szakbizottság a 2009. évben az Országos Díjugrató bajnokságot kiterjeszti 
az Amatőr versenyzőkre is, a fedeles versenyrendszerben leírtakhoz hasonlóan. 
 
DSZ.2009.I.16/1.) A Díjugrató Szakbizottság a 2009. évi szabadtéri kiemelt versenyekre – Korosztályos 
minősítő, Korosztályos Championátus, CSN, OB, Aranyos Kupa Döntő – pályázatot ír ki 
 
 


