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DSZ.2011.XII.06./1.) annak a stílusbírónak, aki egyébként nem tagja a versenybíróságnak, így csak a 
stílusversenyek elbírálásánál közreműködik, díjazása 10,000.- Ft/nap + útiköltség.  
 
 
DSZ.2011.X.27./1.) A Díjugrató Szakbizottság Sebők János nemzetközi eltiltását a hazai díjugrató 
versenyekre vonatkozóan 1 évre mérsékli, a büntetés megfizetése esetén. 
 
 
DSZ.2011.X.27./2.) Az informatikai rendszer korrekt működése érdekében a lovasok I., II,. III. osztályba 
sorolásához és az ifjúsági versenyzők Aranyjelvényes és Ezüstjelvényes besorolásához kötött nevezési 
szabályai egységesen érvényesek a fedett pályás versenyszezon végéig.  
 
  
DSZ.2011. X.27./3.) Versenyen az ifjúsági korú és kezdő lovas kizárólag a regisztrált edzőjével 
(továbbiakban: az edző) melegíthet. A lovas saját edzőjének távollétében helyettesítést kizárólag regisztrált 
edző láthat el. Ezt a melegítőpálya bíró köteles ellenőrizni.  
 
Kizárólag az a regisztrált edző tüntethető fel a lovas edzőjeként, aki ténylegesen és rendszeres edzőmunka 
keretében vesz részt a lovas versenyre való felkészítésében. Az az edző, aki tényleges munkakapcsolat 
nélkül, csupán névlegesen tünteti fel magát a lovas edzőjeként, fegyelmi vétség miatt felelősségre vonható. 
 
2012. jan. 1-től minden regisztrált díjugrató edzőnek évente legalább egy alkalommal kötelező részt venni 
a Díjugrató Szakbizottság és a Magyar Lovas Szövetség Edzői Bizottsága által szervezett edzői 
továbbképzésen. Időpontok a honlapon megtalálhatók. 
 
A díjugrató rajtengedély-vizsgán a vizsgázó regisztrált edzőjének kötelező megjelenni. Helyettesítést 
kizárólag regisztrált edző láthat el.  
 
 
DSZ.2011.X.27./4.) Díjugrató versenyeken minimum 6 helyezettet kell behívni szalagozásra, amennyiben 
a 6. helyezett eredménye nem több mint A-szabály szerinti 8 hibapont, illetve legalább 6 stíluspont. 
 
 
DSZ.2011.X.27./5.) Országos minősítő versenyeken és döntőkön, pályaépítő asszisztens foglalkoztatása is 
kötelező, aki a hivatalos pályaépítő listáról választható. Kiegészítve: 2011.XII.06./1. Díjazása 10,000.- 
Ft/nap + útiköltség. 
 
 
DSZ.2011.IX.27./1.) A szeptember 8.-i határozatot felülvizsgálva, újra tárgyalva a Szakbizottság a fedett 
pályás minősítők számát 8-ra emeli, figyelembe véve a földrajzi elhelyezkedést és a téli közlekedési 
viszonyokat is Kaposvár +1 minősítőt rendezhet.  
 
 
DSZ.2011.IX.27./2.) 2012-2013 fedett pályás szezontól kezdődően, minősítő verseny csak olyan 
helyszínen rendezhető, ahol legalább 2 fedeles pálya áll rendelkezésre. 
 
  
DSZ.2011.IX.08./1.) Magyar lovas által lovagolt, külföldi tenyésztésű lónak, amennyiben bejut a 2011-es 
lanakeni döntőbe, a Díjugrató Szakbizottság a nevezési díját megtéríti. 
 
 
DSZ.2011.IX.08./2.) a fedeles versenyek 5 éves, 6 éves lovak versenyében és a B2 ifi versenyszámban az 
alappálya stílusbírálata után NINCS összevetés, az eredményszámítás a stíluspontok alapján történik. 
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DSZ.2011.IX.08./3.) a 7 db Fedett pályás Országos Minősítő versenyből Gomba, Kecskemét, Kaposvár 1-
1, Budapest, Székesfehérvár 2-2 alkalom rendezési jogát kapja meg, a 2011-2012. évi fedett pályás 
szezonban. A szakmai közreműködőket a Díjugrató Szakbizottság jelöli ki. 
 
 
DSZ.2011.IX.08./4.) A Díjugrató Szakbizottság Zsidó Csabát 20,000.- Ft, azaz húszezer forint 
pénzbírsággal, és 6 havi versenyzéstől való eltiltással sújtja, a mezőhegyesi versenyen lovával szemben 
elkövetett, durva bánásmód miatt. A pénzbírságot október 01. napjáig a Magyar Lovassport Szövetség OTP 
banknál vezetett 11714006-20449438 számú bankszámlájára kell átutalni. Az eltiltás hat hónapra 
felfüggesztve. Amennyiben az összeg a határidőig nem érkezik meg, vagy újabb durvaságot követ el, az 
eltiltás életbe lép. 
 
 
DSZ.2011.II.08./1.) A Szakbizottság az alakuló Aranyos Kupa bizottság tagjainak  
Juhász Zoltán, Machay János, és Karádi László, urakat nevezi ki. 
 
 
DSZ.2011.II.08./2.) A Díjugrató Szakág a 2011. évben a hazai nemzetközi versenyek rendezési 
költségeihez 300e Ft-tal, azaz háromszázezer forinttal járul hozzá, versenyenként. 
 
 
DSZ.2011.I.06./1.) 2011. évtől az országos kiemelt versenyekre a Díjugrató Szakbizottság által delegált 
technikai kiküldöttek részére a Díjugrató Szakág saját keretéből szállásra és útiköltségre költségtérítést 
fizet, számla ellenében versenyenként maximum 30e Ft-ot.  
 
 
DSZ.2011.I.06./2.) 2011. évi országos kiemelt versenyekre kiírt pályázat nyertesei: 
 
időpont verseny típus helyszín rendező technikai kiküldött 
Április 15-17. Orsz. Min. Kecskemét Airvent LC Fábiáncsics Gábor 
Április 22-24. Orsz. Min. Kisbábolna Kisbábolna LK Szotyori Nagy Kristóf 
Május 06-08. Orsz. Min. Simonpuszta Simonpuszta LSE Stróbl Dorottya 
Május 27-29. Orsz. Min. Debrecen Sportcentrum KHT Szotyori Nagy Kristóf 
Június 03-05. Mén, kanca+OM Mezőhegyes Állami Ménes Kft Sándor Balázs 
Június 17-19. Orsz. Min. Kaposvár Somogy MLSZ Szebényi Dániel 
Június 24-26. Orsz. Min. Budapest N. L. Kft Fábiáncsics Gábor 
Július 01-03. Orsz. Min. Domaszék Equest Sport Alap. Zajzon András 
Július 15-17. Orsz. Min. Páty Bellandor LKSE Paár Béla 
Július 22-24. Orsz. Min. Székesfehérvár Kunos Lovarda Kft Fábiáncsics Gábor 

Július 29-31. 
Championátus 
I+OM 

Nyíregyháza Timpex LK Balogh Gyula 

Augusztus 12-
14. 

Championátus 
II+OM 

Tápiószentm. Kincsem Lovaspark  Szotyori Nagy Kristóf 

 


