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CSMLSZ Szabadidős versenysorozat kiírás 2021 
 

Szabadidős Lovasverseny Sorozat  
a Berente Sándor Kupáért  

 2021.05.19. 
 
 

1. Általános szabályok 
1.1. A Csongrád Megyei Lovas Szövetség a 2021. évben szabadidős 

lovasverseny sorozatot szervez, melynek célja  
1.1.1. a fiatal- és kezdő lovasok számára olyan versenyrendszert 

működtetni, amely segíti és ösztönzi a biztonságos lovastudás 
elsajátítását, a lovassportokra való felkészítést, a 
versenysportok alapjainak megismerését  

1.1.2. lehetőséget biztosít a hivatalos versenysportban bármilyen 
okból részt venni nem kívánó szabadidő lovasok számára a 
lovas versenyeken való részvételre 

1.2. A versenysorozat minősítő versenyekből és a döntőből áll.  
1.3. A versenysorozat állomásai: a CSMLSZ honlápján a szabadidős 

versenynaptárban „Berente Kupa” megjelöléssel ellátott versenyek 
1.4. A versenyzők korcsoportonkénti besorolását az adott évben (2021) 

betöltött kor alapján kell meghatározni (lásd a Korcsoport2021 
mellékletet!) 

1.5.  A versenysorozat egyes versenyein megrendezhető versenyszámok: 
1.5.1. a 3. pontban meghatározott valamennyi versenyszámot 

kötelező kiírni 
1.5.2. kivétel (ajánlott versenyszámok): 

1.5.2.1.  az Ü2c csapat-versenyt 
1.5.2.2. az Ü0 felkészítő ügyességi 
1.5.2.3. és az D0 felkészítő díjugrató versenyszámot 

1.5.3. egyéb versenyszámok is megrendezhetőek (pld pontszerző) 
amennyiben azok megrendezése nem veszélyezteti a 
kötelezően kiírandó versenyszámok megtartását.  

1.6.  A versenysorozat állomásain a 3. pontban meghatározott korcsoportos 
bontást kötelező alkalmazni (Lásd a Korcsoport2021 mellékletet!). 

1.7. A versenysorozat minősítő versenyszámaiban a CSMLSZ „Lovas 
szabadidős rendezvények lebonyolítása” című szabályzatának 6.sz. 
mellékletében leírt akadálytípusokat ajánlott alkalmazni. 

1.8. Edző jelenléte, külső segítség 
1.8.1. A versenyző edzője a versenysorozat állomásain és a döntőn is 

csak az Ü0, Ü1 és Ü2 kategória esetében tartózkodhat a pályán 
a pálya lovaglása közben 

1.8.2. Az előző esetben is csak szóbeli utasításokat adhat, 
közvetlenül nem érhet sem a lóhoz sem a lovashoz, nem 
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vezetheti a lovat. Ez utóbbi esetek illetéktelen 
segítségnyújtásnak számítanak. 

1.8.3. A D1K díjlovas program, az E és az SZ díjlovas program 
lovaglásakor az edző felolvashatja a programot a lovas 
számára. A program felolvasásán kívül egyéb utasításokat az 
edző nem adhat, ez illetéktelen segítségnek számít. 

1.8.4. Az illetéktelen segítség esetén a versenyzőt a versenyszámból 
ki kell zárni 

1.9. Amennyiben egy versenyzőt a versenyszámból bármilyen ok miatt ki kell 
zárni, a zsűri engedélyezheti a pálya versenyen kívüli befejezését 
tapasztalatszerzés céljából. 

1.10.  A versenysorozat versenyein egyébként a Magyar Lovas Szövetség 
„Szabadidős lovas rendezvények szabályzatát”, valamint a „CSMLSZ 
Szabadidős Szabályzat” rendelkezéseit kell alkalmazni 

1.11. A versenysorozat minősítő versenyének megrendezéséhez szükséges 
biztonsági feltételek: 

1.11.1. Ugrást tartalmazó versenyszámokban az oxerek hátsó 
rúdjainál a biztonság akadálykanál alkalmazása kötelező! 

 
1.12. A versenysorozat minősítő versenyein a következő nevezési- és 

startdíjakat kell alkalmazni: 
1.12.1. Startdíj: 3000 Ft/start, ügyességi, díjugrató- és díjlovas 

versenyszámokban 
1.12.2. Startdíj: 1500 Ft/ló-lovas páros csapatverseny esetén 
1.12.3. A minősítő forduló versenyein rendezett, de nem minősítő 

versenyszámban ettől eltérő startdíjat is meghatározhat a 
rendező. 

 

2. A versenysorozat döntője  
2.1. A döntő nyílt verseny, a versenyszámokban a döntőre minősült 

versenyzőkön kívül is lehet nevezni.  
2.2. A versenysorozat döntőjében a „Kupáért” csak olyan lovas indulhat, akinek 

egyesülete a Csongrád Megyei Lovas Szövetség tagja és az éves tagdíjat 
befizette. (A Szabadidő Lovasok Sportegyesületi tagság önmagában nem 
jogosít a döntőn való részvételre!) 

2.3. A sorozat döntőjére az adott kategória 2 (különböző versenyen) befejezett 
pályájával lehet minősülni, kivéve az „Ügyességi Csapat Kupa” 
versenyszámot, amelyre nincs külön minősülés. 

2.4. Az „Ügyességi Csapat Kupa” döntőre a csapatokba olyan lovasok 
nevezhetők, akik egyénileg minősültek az Ü2 vagy Ü3 Kupa döntőjére. 

2.5. Ügyességi (Ü) és ugró (D) versenytípusonként egy lovas összesen két, 
egymást követő kategóriában és egy díjlovas kategóriában nevezhet a 
„Versenysorozat Kupá”-ért. Azok a lovasok, akik „D (díjugrató)” 
versenyszámokban indulnak a Kupáért, nem indulhatnak az Ü1 és Ü2 
versenyszámok Kupájáért. A versenyeken (így a döntőn is) azonban a 
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versenyszámért tetszőleges számú versenyszámban indulhat a „CSMLSZ 
Szabadidős szabályzat” figyelembevétele mellett. 

2.6. A sorozat döntőjén minden minősült lovas „tiszta lappal”, azaz hozott 
eredmény nélkül indul. 

2.7. A versenysorozat döntőjén az egy versenyszámban több lóval induló 
minősült versenyzőnek meg kell jelölnie, hogy melyik lóval versenyez a 
„Kupáért”, és ezzel a lóval kell az első startját teljesítni. 

2.8. Amennyiben az 2.7. szerinti megjelölést elmulasztják, automatikusan az 
első startja lesz a „Kupáért” figyelembe véve! 

2.9. A versenysorozat győztese az adott kategória „Kupa” győztese címet 
kapja 

2.10. A kategóriák 1-6. helyezettje tárgyjutalmat, első három helyezettje arany-, 
ezüst- ill. bronzérmet kap. 
 

3. A versenysorozat kategóriái 

 
3.1. Ügyességi Kupa 

3.1.1. Kezdő Ügyességi Kupa (minősülés: Ü1 versenyben) 
3.1.2. Haladó Ügyességi Stílus Kupa (minősülés: Ü2a versenyben) 
3.1.3. Haladó Ügyességi Nyitott Kupa (minősülés: Ü2b versenyben) 
3.1.4. Ügyességi Csapat Kupa (egyéni minősülés: lásd 2.4.) 
3.1.5. Ugró Ügyességi Kupa (minősülés: Ü3 versenyben) 

 
3.2. Díjugrató Kupa 

3.2.1. Előkészítő kategória (minősülés: D1K versenyben) 
3.2.2. Könnyű kategória (minősülés: D2 versenyben) 
3.2.3. Nehéz kategória (minősülés: D3 versenyben) 

 
3.3. Díjlovas Kupa 

3.3.1. Előkészítő Kupa (minősülés: SZ versenyben) 
3.3.2. Haladó Kupa (minősülés: E versenyben) 

 
3.4. Korcsoportok (egységesen 3.1.-3.3.-ig)  

3.4.1. I. korcsoport 11 éves korig 
3.4.2. II. korcsoport 12-18 éves korig 
3.4.3. III. korcsoport: 18 év felett 

 

4. A versenyszámok leírása 
4.1. Ü: Ügyességi versenyszámok 

4.1.1. Ü0: Előkészítő ügyességi 
Max 10 db, rudakból, kitörőkből és bójákból épített akadályokból 
álló ügyességi pálya, 100 cm széles bójakapukkal. 
Egyszerű vonalvezetéssel, könnyített akadályokkal. 
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Csak lépés és ügetés jármódban teljesíthető a pálya. 
Elbírálás: stílus verseny szóbeli értékeléssel. Minden induló 
díjazásban részesül! 

4.1.2. Ü1: Kezdő ügyességi  
Max 12db, rudakból, kitörőkből és bójákból épített akadályokból 
álló ügyességi pálya, 100 cm széles bójakapukkal. 
Egyszerű vonalvezetéssel, könnyített akadályokkal. 
Csak lépés és ügetés jármódban teljesíthető a pálya. 
Iram: 120 m/perc 
Elbírálás: stílus verseny alapidővel 
Korcsoportos bontás: 3.4. szerint kötelező! 

4.1.3. Ü2a: Haladó ügyességi - stílus 
1.fázis: max 10 db, rudakból, kitörőkből és bójákból épített 
akadályokból álló ügyességi pálya, 90 cm széles kapukkal, 
jármód: lépés-ügetés-vágta 
2.fázis: 3 vagy 4 db vágta-folyosó (az Ü3 pálya ugró akadályainak 
helyén és vonalvezetésével) 
jármód: vágta 
iram: 180 m/perc 

közepesen nehéz vonalvezetéssel, a „Kezdő” versenyszámhoz 
képest nehezített akadályokkal. 

Elbírálás: stílus verseny alapidővel + a legjobb 25% összevet 
Összevetés: 1.fázis: min 3 és 2.fázis min 3 akadály 
Korcsoportos bontás: 3.4. szerint kötelező! 

4.1.4. Ü2b: Haladó ügyességi – nyitott 
Az előzővel (Ü2a) azonos pálya. 
Elbírálás: 238.§ 2.1 hiba-idő 
jármód: tetszőleges 
iram: 180 m/perc 
vagy 263. § (Vadász)  
Korosztályos bontás a minősítő versenyeken nem kötelező! 

4.1.5. Ü2c: Haladó ügyességi – Csapat 
Az előzővel (Ü2a) azonos pálya. 3 tagú csapatok (váltók) 
indulhatnak. A három lovas lovagolhat 2 lovat is, de ebben az 
esetben a kétszer induló ló az első és a harmadik a csapatban 
A csapatok indulási sorrendjét sorsolással határozzák meg. 
A csapatok a sorsolási sorrendben, egymást követve, staféta-
lovaglással teljesítik a pályát. A rendező által biztosított „staféta 
botot” a célvonalon áthaladó lovas átadja a következő indulónak, 
aki csak a staféta bot birtokában lovagolhat át a startvonalon. A 
csapat idejének mérése az első lovas startjától az utolsó lovas 
célba éréséig folyamatosan történik. 
Elbírálás: Vadászugratás 263.§  szerint  
A csapatok összidő-eredménye alapján kerül a sorrend 
megállapításra. 
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4.1.6. Ü3: Ugró ügyességi 

1. fázis: max 10 db, rudakból, kitörőkből és bójákból épített 
akadályokból álló ügyességi pálya, 90 cm széles kapukkal, 
jármód: lépés-ügetés-vágta Fordulókkal és átmenetekkel 
nehezített pályavezetés. 
2. fázis: 3 vagy 4 db ugró akadály, 2 vagy 3 „X” és max 2 „X”-es 
oxer 
jármód: vágta 
 
iram: 200 m/perc 
Összevetés: I fázis: min 3 és 2.fázis min 3 akadály 
Elbírálás: 245.§ 3. („azonnali” összevetés) 
 
Korcsoportos bontás: 3.4. szerint kötelező! 

 
4.2. D: Díjugrató versenyszámok 

4.2.1. D0: felkészítő versenyszám 
Max 9 db X-es akadály, melyből 0-3 db X-es oxer lehet, magasság 
50-60 cm, szélesség max 60 cm. 
Iram: 300 m/perc  
Elbírálás:  238.§ 1.1 versenyszám csak alapidővel 

4.2.2. D1K: (előkészítő) kombinált versenyszám, összevont értékeléssel 
4.2.2.1. Díjlovas rész 

E kat. díjlovas program lovaglása 20 x 40 m-es díjlovas 
négyszögben 
Elbírálás: stílusbírálat (max 10 pont) 

4.2.2.2. Díjugrató rész 
8 db . (50% 60cm és 50% 70cm magas, max 70 cm 
széles)  akadályból álló pálya, összetett ugrás nélkül 
Iram: 325 m/perc 
Elbírálás: stílusbírálat (max 10 pont) 

4.2.2.3. Összevont érték: az a, és b, rész összege 
Korcsoportos bontás: 3.4. szerint kötelező! 

4.2.3. D2: (könnyű) versenyszám 
Max 10 db max. (50% 70 cm és 50% 80cm magas, max 80 cm 
széles) akadályból álló pálya, összetett ugrás nélkül 
Iram: 325 m/perc  
Elbírálás:  238.§ 1.1 versenyszám csak alapidővel   

    238.§ 1.4 versenyszám ideális időre 
    274.§ 2.5 két fázis megszakítás nélkül 
    238.§ 2.2 egyszeri összevetés 

Korcsoportos bontás: 3.4. szerint kötelező! 
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4.2.4. D3: (Nehéz) versenyszám – (CSMLSZ Szabadidős szab. 

12.2.bek. „Nyílt” versenyszáma) 
Max 10 db max. (50% 85 cm és 50% 90cm magas, max 90 cm 
széles) akadályból álló pálya, 1 db összetett ugrással 
Iram: 325 m/perc  
Elbírálás:  274.§ 2.5 két fázis megszakítás nélkül 

    238.§ 1.4 versenyszám ideális időre 
                 238.§ 2.2 egyszeri összevetés 
Korcsoportos bontás: 3.4. szerint kötelező! 
 

4.3. Díjlovas versenyszámok  
4.3.1. SZ versenyszám 

Sz kat. díjlovas program lovaglása 20 x 40 m-es díjlovas 
négyszögben 
Elbírálás: részfeladatok pontozásos bírálata (max 100%) 

4.3.2. E versenyszám 
E kat. díjlovas program lovaglása 20 x 40 m-es díjlovas 
négyszögben 
Elbírálás: részfeladatok pontozásos bírálata (max 100%) 

Korcsoportos bontás: 3.4. szerint kötelező! 
 

5. Az egyes versenyszámokban való indulás feltételei 
 

5.1. Ü2b versenyszámban csak olyan lovas indulhat, aki ugyanazon a 
versenyen az Ü2a versenyszámot kizárás nélkül teljesítette. 
 

5.2. Ü3 versenyszámban csak olyan lovas indulhat, aki 
5.2.1. ugyanazon a versenyen az Ü2a versenyszámot kizárás nélkül 

teljesítette 
5.2.2. vagy korábban legalább három Ü2-es pályát teljesített 

 
5.3. D2 és D3 versenyszámokban csak olyan lovas indulhat 

5.3.1. aki már legalább három D1K pályát teljesített kizárás nélkül 
5.3.2. vagy aki díjugrató rajtengedély vizsgával rendelkezik 

 
 

6. Kizáró feltételek a Versenysorozatból (lásd az 3.sz. mellékletet!) 
 

6.1. Díjugrató rajtengedély vizsgával rendelkező lovas nem indulhat az 
Ügyességi kategóriákban (Ü1-Ü3) a „Kupáért”. 

6.2. Nem nevezhet a versenysorozat Ü1-Ü3 és D1, D2 kategóriájában a 
„Kupáért” az a lovas, aki díjugrató versenyen R100 (100cm) kategóriában 
már befejezett pályát teljesített. (Vagyis az a lovas, aki rajtengedély vizsgával 
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rendelkezik és R-es versenyen már indult 100 cm-en, kizárólag D3 
versenyszámban indulhat a Kupáért. ) 

6.3. Nem nevezhet a versenysorozat D3 kategóriájában sem a „Kupáért” az a 
lovas, aki díjugrató versenyen R110 (110cm) vagy a feletti kategóriában 
már befejezett pályát teljesített. (Ugyanakkor az ilyen lovas olyan lóval, 
amelyikkel még nem versenyzett 110cm-en vagy a felett, D3-kategóriában 
indulhat, kizárólag az adott versenyen a versenyszámért [CSMLSZ Szabadidős 
szabályzat 12.2.].) 

6.4. Nem nevezhet a versenysorozat Díjlovas versenyszámaiban a „Kupáért” 
az a lovas, aki díjlovas versenyen „E” kategória felett már versenyzett. 

6.5. Nem nevezhet a versenysorozat „SZ” kategóriájú versenyszámában az a 
lovas, aki díjlovas versenyen „E” kategória felett már versenyzett. 

6.6. Nem nevezhet a versenysorozat „SZ” és „E” kategóriájú versenyszámában 
az a ló-lovas páros, amely díjlovas versenyen „E” kategória felett már 
versenyzett. (Tehát az a lovas, aki „E” kategória felett már versenyzett, a 
„Kupáért” nem, de a versenyszámért indulhat az „E” kategóriában olyan lóval, 
akivel még nem indult „E” kategória felett) 

 
Balástya, 2021. május 19. 
Ferenci Richárd 
elnök 
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