
Verseny kategóriája Versenyzők életkora Lovak életkora 

Olimpiai Játékok/Világjátékok 18 éves kortól Minimum 9 éves 

Felnőtt kontinensbajnokságok 18 éves kortól Minimum 8 éves 

Regionális bajnokságok/játékok (minden régió, kivéve Latin-Amerika 18 éves kortól Minimum 8 éves 

Regionális bajnokságok/játékok Latin-Amerikában 

18 éves kortól 

16 éves kortól, ha az akadályok maximális magassága 140 cm (DSZ IX. 

függelék 6.1.) 

Minimum 8 éves 

Minimum 7 éves, ha az akadályok maximális magassága 140 cm 

(DSZ 254.1.1.) 

Világkupa-döntő 18 éves kortól Minimum 8 éves 

Nemzetek Díja Döntő 18 éves kortól Minimum 8 éves 

CSI-W 1*-5*/CSIO-W1*-5* 

Nagydíj, világkupa, Nemzetek Díja, ugróképességi versenyszámok, 

derby vagy a verseny legmagasabb pénzdíjú versenyszáma 

Egyéb versenyszámok  

Egyéb versenyszámok, ha a magasság max. 140 cm 

Egyéb versenyszámok, ha a magasság max. 130 cm 

 

 

18 éves kortól 

16 éves kortól, a nemzeti szövetségük engedélyével 

14 éves kortól, a nemzeti szövetségük engedélyével 

12 éves kortól, a nemzeti szövetségük engedélyével 

 

Minimum 7 éves 

 

CSI3*-5*/CSIO1*-5* 

Nagydíj, Nemzetek Díja, ugróképességi versenyszámok, derby vagy a 

verseny legmagasabb pénzdíjú versenyszáma 

Egyéb versenyszámok  

Egyéb versenyszámok, ha a magasság max. 140 cm 

Egyéb versenyszámok, ha a magasság max. 130 cm 

 

 

18 éves kortól 

16 éves kortól, a nemzeti szövetségük engedélyével 

14 éves kortól, a nemzeti szövetségük engedélyével 

12 éves kortól, a nemzeti szövetségük engedélyével 

Minimum 7 éves 

CSI2* 

ugróképességi versenyszámok vagy derby 

Egyéb versenyszámok 

Egyéb versenyszámok, ha a magasság max. 140 cm 

Egyéb versenyszámok, ha a magasság max. 130 cm 

 

18 éves kortól 

16 éves kortól, a nemzeti szövetségük engedélyével 

14 éves kortól, a nemzeti szövetségük engedélyével 

12 éves kortól, a nemzeti szövetségük engedélyével 

 

 

Minimum 6 éves 

CSI1* 

ugróképességi versenyszámok vagy derby 

Egyéb versenyszámok 

Egyéb versenyszámok, ha a magasság max. 130 cm 

 

18 éves kortól 

14 éves kortól, a nemzeti szövetségük engedélyével 

12 éves kortól, a nemzeti szövetségük engedélyével 

Minimum 6 éves 

CH-Y 16 éves kortól a 21. életév betöltésének év végéig Minimum 7 éves 

CSI/CSIO-Y 16 éves kortól a 21. életév betöltésének év végéig Minimum 7 éves 

CH-J 14 éves kortól a 18. életév betöltésének év végéig Minimum 7 éves 

CSI/CSIO-J 14 éves kortól a 18. életév betöltésének év végéig Minimum 6 éves 

CSI/CSIO-Ch/CH-Ch 12 éves kortól a 14. életév betöltésének év végéig Minimum 6 éves 

CSI/CSIOP/CH-P 12 éves kortól a 16. életév betöltésének év végéig  

a póninak póniként kell regisztrálva lennie a FEI rendszerben 
Minimum 6 éves 

CSIU-25 16 éves kortól a 25. életév betöltésének év végéig 

14 éves kortól, ha a magasság max. 140 cm 
Minimum 7 éves 

CSIV Nők 45 éves kortól és férfiak 49 éves kortól Minimum 6 éves 

CSIAm 12 éves kortól CSIAm-B 

14 éves kortól CSIAm-A 

A kategória: minimum 7 éves 

B kategória: minimum 6 éves 

CSIYH lásd. FEI DSZ 255.3 szerint Minimum 6 éves, maximum 8 éves 

CH-M-YH-S 18 éves kortól, vagy 16 éves kortól, ha a lovas ugyanazzal a lóval 

minősült 
5 éves/6 éves/7 éves 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


