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DSZ.2010.XII.07./1.) Díjugrató Szakág éves közgyűlés időpontja: 2011. január 15. szombat 9 óra.  
Amennyiben a közgyűlés nem szavazó képes, az ismételt közgyűlés időpontja: 2011. január 15. szombat 
10 óra. Helyszín: Anivet Kft UNIVERZOO áruház konferencia terme 2146 Mogyoród, Állatbarát utca 2. 
(M3-as autópálya mogyoródi pihenőhely)  
 
 
DSZ.2010.XII.07./2.) A díjugrató versenyek időbeosztásában (internetes napirend) csak a verseny kezdési 
időpontja rögzített, az összes többi időpont kizárólag tájékoztató jellegű, ezért azoktól való eltérésért sem 
a versenybíróság, sem a rendező felelősséget nem vállal. 
 
 
DSZ.2010.XI.02./1) a Díjugrató Szakbizottság Szász Sándornak a Kentucky VB szereplésének 
elismeréseként 2ezer Euró jutalmat ad. 
 
 
DSZ.2010.XI.02./2.) 2010. november 1-től a kezdő lovasoknak kortól függetlenül felelős edzővel kell 
rendelkeznie ahhoz, hogy rajtengedély vizsgán és versenyen indulhasson. 
  
 
DSZ.2010.XI.02./3.) 2011. évtől az a lovas, aki érvényes nevezése ellenére a versenyen nem jelenik meg, 
5000.-Ft/ló/verseny, büntetést fizet a versenyrendező részére. A bírság befizetéséig a lovas versenyzési 
jogát felfüggesztik. 
 
 
DSZ.2010.XI.02./4.) A Díjugrató Szakbizottság a benyújtott pályázatok alapján, Sándor Balázst választotta 
Utánpótlás Szövetségi Kapitánynak. 
  
 
DSZ.2010.XI.02./5.) Az Országos Díjugrató Bajnokság döntőjének napján nem lehet más helyszínen 
semmilyen díjugrató versenyt rendezni. 
 
 
DSZ.2010.VI.15./1.) Azok az amatőrök, akik nem rendelkeznek saját tulajdonú lóval, versenyezhetnek 
általuk bérelt lóval. A további feltételek változatlanok. 
 
 
DSZ.2010.III.18./1.) Aranyos Kupa kiírásának módosítása:  

- Ifjúsági minősítő és döntő nem kerül kiírásra  
- 19 éves kortól lehet versenyezni, Amatőr nyilatkozat kell, 130cm-ről.  
- B”-s versenyeken lehet kiírni  
- Döntő magassága 115 és 120cm. 
 

 
DSZ.2010.III.18./2.) Verseny helyszínek minősítési átsorolásáról, új helyszínek besorolásáról, (A, B, C) az 
adott megye elnökének, ill. elnökségének írásban tett szakmai javaslata alapján, a Díjugrató Szakbizottság 
dönt. 
 
 
DSZ.2010.III.04./1.) Díjugrató Szakág Rendkívüli Közgyűlés (elnökválasztás miatt)  
 
Időpont: 2010. április 09. péntek 15 óra.  
Helyszín: Budapest 14. ker. Istvánmezei út 1-3. Sportok Háza  
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Díjugrató Szakág megismételt Rendkívüli Közgyűlés (elnökválasztás miatt) 
 
Időpont: 2010. április 09. péntek 16 óra.  
Helyszín: Budapest 14. ker. Istvánmezei út 1-3. Sportok Háza  
 
Napirend:  

- időközi elnökválasztás 
- egyebek 
 

Jelölőbizottság: Elnök: Bencsik József +36 70 2768410 
               Tagok: Kunos Attila +36 20 4549299 
                                      Korbán Krisztián +36 70 4519289 
 
DSZ.2010.III.04./2.) 2010. március 04. napjától 2010. április 09. napjáig a Magyar Lovas Szövetség 
Díjugrató Szakbizottságának ügyvivő elnöke: Szotyori Nagy Kristóf, a Szakbizottság egyhangú szavazata 
alapján. 
 
DSZ.2010.III.04./3.) Azokban a versenyszámokban, ahol nincs pénzdíj a startdíjak mértéke: 1 000.-Ft. 
 
DSZ.2010.III.04./4.) Az amatőr versenyek kiírásához az amatőr státusz meghatározása elengedhetetlen 
feltétel. Ezért egy nyilatkozatot kell kitöltenie a versenyzőnek, aki élni kíván az amatőr státusszal. (minta, 
a Díjugrató Szabályzat mellékletben található) 
 
DSZ.2010.III.04./5.) A Díjugrató Szakbizottság állandó fegyelmi bizottsága: elnök dr. Paár Béla, tagok: 
Erdélyi Magdolna és Csontos Pál. 
 
DSZ.2010.III.04./6.) A Somogy Megyei Lovas Szövetséget, mint versenyrendezőt, a Díjugrató 
Szakbizottság a melegítőpálya bíró ismételt hiánya miatt, a kaposvári Fedettpályás versenyeken, 10 ezer Ft 
pénzbírsággal sújtja, és figyelmezteti a szabályok betartására. 
 
DSZ.2010.I.26./1.) minden hazai nemzetközi verseny megrendezéséhez a Szakbizottságnak hozzá kell 
járulni. 
 
DSZ.2010.I.26./2.) B3 ifjúsági versenyszámban kiírható stílus, de nem kötelező, más „A” szabály szerinti 
elbírálás is engedélyezett. Vadász nem. 


