
Szövetségi kapitányi terv a 2023-as évre

A szakmai program elk  é  szít  é  s  é  nek főbb szempontjai:  
- függetlens  é  g  : mindenki azzal a szakemberrel/edzővel dolgozik, akit céljai

eléréséhez a legalkalmasabbnak tart.
- objektív   é  rt  é  kel  é  s   é  s válogatási rendszer  : meghatározott elvek szerint, ami

mindenki  számára  követhető.  A  versenyeken  elért  eredmények  a
meghatározóak.

Fő c  é  lkitűz  é  sek:  

Felnőtt lovasainkkal:
 A Riesenbeck-i Európa-bajnokságon csapattal való részvétel.
 A 2024-es Párizs-i  Olimpiára minősülés megszerzése,  elsősorban

csapattal.  Ennek  egyik  fő  állomása  a  júniusban  Pilisjászfalun
megrendezésre kerülő csoportkvalifikációs verseny.

 Nemzetek díja versenyeken való részvétel.
 A Világkupa rangsorban előkelő helyeken végezni.
 Nemzetközi versenyeken való eredményes részvétel.

Korosztályos lovasainkkal:

 Részvétel  a  Kronberg-i  Gyermek  és  Junior  Európa-bajnokságon
lehetőleg csapattal.

 Részvétel a Pilisjászfalu-i Fiatal lovas és U25 Európa-bajnokságon.
Fiatal  lovas  kategóriában  csapattal,  lehetőség  szerint  az  U25
kategóriában is csapattal.

 Részvétel  a  Le  Mans-i  Póni  Európa-bajnokságon  lehetőleg
csapattal.

 Minden  kategóriában  nemzetközi  versenyeken  való  eredményes
részvétel és tapasztalatok szerzése.

Fiatal lovak:

 A  Fiatal  lovak  Vilábajnokságán  minél  több  korosztályban
szerepelni.

Paradíjlovaglás:

 A Riesenbeck-i Európa-bajnokságon való részvétel.



 A 2024-es Párizs-i Olimpiára minősülést szerezni, ehhez minél több
nemzetközi versenyen való részvétel.

Válogatott keret:

Felnőtt lovasok:
 -    aki  minősül  a 2023.-es Európa-bajnokságra,  azaz  két  CDI3*/4*/5*/W/O
versenyen  minimum  66%-os  Nagydíj  lovaglása,  valamint  2  különböző
nemzetiségű 5*bírónál (aki nem magyar) is 66% felett teljesíteni 2022. január 1-
től.

Felnőtt lovasok „B” keret:
-     azon ló-lovas párosok tartoznak ide, akik a két szükséges minősülésből
egyet megszereznek az idei EB-re.

U25 lovasok:
-     aki  rendelkezik  legalább  2  különböző  nemzetközi  versenyről  (CDIU25)
minimum 2 versenyeredménnyel, ahol a kötelező versenyszámokban 65%, vagy
magasabb átlagot ér el.

Gyermek, Póni, Junior és Fiatal lovasok:
-    aki rendelkezik a saját korosztályában legalább 2 különböző nemzetközi
versenyről (CDICh/P/J/YR) minimum 2 versenyeredménnyel,  ahol a kötelező
versenyszámokban 66%, vagy magasabb átlagot ér el.

A keretbe kerülés minden esetben ló-lovas párosra vonatkozik. A teljesítésbe
csak a kötelező feladatok számítanak, a kűrök nem. Azon lovasoknál, akik nem
váltanak  korosztályt,  az  EB-k  eredménye  is  számít. 2022.  január  1.-től
kezdődően veszem figyelembe a versenyeredményeket. 
A kezdő keret 2023. január 1.-től számít.



Minősülés nemzetközi versenyekre:

Nemzetközi (CDI) versenyeken azok a lovasok jogosultak indulni, akik  

1.)  Póni,  Junior  és Fiatal lovas korosztályban hivatalos hazai  vagy külföldi
CDN-A  versenyen  a  saját  korosztályában  csapat  vagy  egyéni  feladatban  2
programot minimum 64%-kal teljesít.
2.) Gyermek korosztályban, aki csapat vagy egyéni feladatban minimum 65%-
ot ér el. 

Minden korosztályban, ha a lovas a csapat vagy egyéni programban csak egy
eredményt ér el, de az magasabb, mint 68%, azzal megszerezte a minősülést.

3.)  U25  korosztályban:  hivatalos  hazai  vagy  külföldi  CDN-A  versenyen
Intermediaire  II,  U25  Nagydíj,  Rövidített  Nagydíj  vagy  Nagydíjban  2
versenyszámban,(amiből legalább az egyik eredménye „Nagydíjas” /Rövidített
Nagydíj, Nagydíj, vagy U25 ND) minimum 64%-ot teljesít.
Ha a lovasnak csak egy Nagydíjas eredménye vagy, de az magasabb, mint 66%,
azzal megszerezte a minősülést.

4.) Felnőtt korosztályban
a)  Kiskör  kategóriában:  hivatalos  hazai  vagy  külföldi  CDN-A  versenyen  2
versenyfeladatban  megszerezte  a  minimum  65%-os  minősülést:  Szt.
György/Fiatal  lovas  egyéni  és  Intermediaire  I.  versenyszámban  (az  egyik
minősülés  legalább  Intermediaire  I.  versenyszám  legyen).  Továbbá,  ha  a
minősülést  csak  Szent  György Díjban szerzi  meg,  akkor  csak  Szent  György
Díjban  jogosult  indulni. Amennyiben  csak  egy  eredménye  van  a  lovasnak
Intermediaire  I.  szinten,  de  az  magasabb,  mint  68%,  azzal  megszerezte  a
minősülést.

b)  Nagykör kategóriában:  hivatalos hazai  vagy külföldi  CDN-A versenyen 2
versenyszámban megszerezte a minimum 64 %-os minősülést: Intermediaire II.
és  Nagydíj,  U25  Nagydíj,  Rövidített  Nagydíj  és  Nagydíj  Special
versenyszámokban. (az egyik minősülés mindenképp Nagydíjas versenyszámból
legyen) 
Amennyiben  csak  egy  eredménye  van  a  lovasnak  a  Nagydíj  szintű
versenyszámokból, de az magasabb, mint 66%, azzal megszerezte a minősülést.

c) Középkör: hivatalos hazai vagy külföldi CDN-A versenyen 2 versenyszámban
megszerezte a min. 64%-os minősülést: Intermediaire II., A vagy B-ben.



5.) Fiatal díjló kategóriában: az 5 és 6 éves lovak hivatalos hazai vagy külföldi
CDN-A  versenyen  a  saját  korosztályának  megfelelő  FEI  kategóriában   2
versenyszámban minimum 7,5 pontot teljesítenek. A 7 éves lovak az FEI 7 éves
lovak programjában hazai vagy külföldi CDN-A versenyen 2 alkalommal 70%
felett teljesítenek, vagy S kategóriában 67 % felett.

A minősülés feltételeinek teljesítésekor a ló-lovas párosok eredményeit veszem
figyelembe.
Azon  ló-lovas  páros,  aki  a  tavalyi  évben  (2022.)  a  fentiek  szerint  már
megszerezte  az  idei  évre  (2023.)  az   adott  kategóriában  meghatározott
minősülést vagy annak egy részét, az automatikusan áthozza eredményét erre az
évre.
 
A  nemzetközi  versenyekre  minősülést  szerezni  a  CDNA  kategóriájú
versenyekről tudnak, ahol a minősülésbe számító programokat pálca nélkül kell
lelovagolniuk. Akik a minősülést külföldi rendezésű CDNA versenyen kívánják
megtenni, azok videóval tudják bizonyítani a pálca nélküli lovaglást.

A nemzetközi (CDI) versenyekre való nevezés a szövetségi kapitányon keresztül
történik,  aki  továbbítja  az  MLSZ felé.  Kérem a  lovasokat,  hogy  írásban,  és
időben  jelezzék  nevezési  szándékukat.  A  végleges  nevezési  határidő  utáni
lemondásokat  megfelelő indokkal  ellátva  írásban kérem.  Ebben az  esetben a
versenyrendezők jogosultak a nevezési díjra, boksz díjra, ami a lovast terheli.
Ameddig a lovassal szemben követelés áll fenn, addig a lovas nem nevezhető
nemzetközi versenyre!

Azok  a  párosok,  akik  nem  tudják  teljesíteni  nemzetközi  versenyen  két
alkalommal  a  62%-ot,  akkor  indulhatnak  újra  CDI  versenyen,  ha  hivatalos
CDN-A versenyen újból minősülnek a nemzetközi versenyekre.



Az év fő versenyei

Riesenbeck (GER) Felnőtt Európa-b  ajnokság  

Dátum: 2023. szeptember 4-10.

Nevezési  határidő előreláthatólag:  előzetes:  augusztus 6.,  végleges:  augusztus
21.

Minősülés az FEI részéről:

 -   a ló-lovas páros legalább 2 alkalommal 66% felett teljesít egy 4-es szintű (5*) bírónál (aki
nem magyar), és a versenyszám végeredményében CDI3*/4*/5*/W/O versenyen Nagydíjban
vagy rövidített Nagydíjban 2022. január 1-től az előzetes nevezésig.

Magyar lovasok minősülése az EB-re:

A hazai minősülés megegyezik az FEI minősülési rendszerrel. 2022.-ben már 3
lovasunk  megszerezte  a  minősülést,  és  további  3  lovasunknak  már  van  egy
minősülése.

A lovasok minél magasabb szintű versenyeken való részvétele elvárt, és még
további minősülések megszerzése.  Fontos a Nemzetek Díja versenyeken való
részvétel.

Kiemelt  fontosságú  verseny  a  Pilisjászfalun  június  7-11.  között
megrendezésre kerülő Nemzetek Díja verseny, amely egyben a csoportunk
olimpiai kvalifikáló versenye.

Riesenbeck (GER) Paradíjlovaglás EB

Dátum: 2023. szeptember 4-10.

Nevezési  határidő előreláthatólag:  előzetes:  augusztus 6.,  végleges:  augusztus
21.

Minősülés az FEI részéről: 

A páros legalább 64%-os eredménye csapat vagy egyéni versenyszámból legalább egy CPEDI
3* vagy magasabb versenyről/előző évi VB-ről 2022. január 1-től az előzetes nevezésig a
kategorizált szintjén.



Magyar lovasok minősülése az EB-re:

A hazai minősülés megegyezik az FEI minősülési rendszerrel. 2022.-ben már 1
lovasunk megszerezte a minősülést.

Kiemelt  fontosságú  verseny  a  Pilisjászfalun  június  7-11.  között
megrendezésre kerülő 3*-os verseny.

Pilisjászfalu Fiatal lovas és U25 EB

Dátum: 2023. július 12-16.

Nevezési határidő előreláthatólag: előzetes: június 11., végleges: június 26.

Minősülés az FEI részéről:

Fiatal lovasok: a páros legalább 64%-os eredménye csapat vagy egyéni versenyszámból egy
CDIY versenyről/előző évi EB-ről 2022. január 1-től az előzetes nevezésig.

U25 lovasok: a páros legalább 64%-os eredménye CDIU25 versenyről, vagy az előző évi U25
EB-ről Intermediaire II. vagy U25 Nagydíj versenyszámból 2022. január 1.-től az előzetes
nevezésig.

Magyar lovasok minősülése az Eb-re: 

A lovasok elsősorban az „A” keretből mehetnek ki.

Fiatal Lovasoknál:

Az idei évben legalább 2 nemzetközi versenyen való részvételt kérnék.

Kötelező verseny (Magyarországon rendezendő 3 nemzetközi versenyből kettőn
részt kell venni):

- Szilvásvárad (március 17-19.)

- Máriakálnok (május 25-28.)

- Pilisjászfalu (június 7-11.)

Legfontosabb  felkészülő  verseny  a  Máriakálnokon  (május  25-28.)
megrendezésre kerülő Nemzetek díja! 

U25 lovasoknál:

Az idei évben legalább 2 nemzetközi versenyen való részvételt kérnék.

Kötelező verseny (a két verseny közül az egyiken részt kell venni):

- Máriakálnok (május 25-28.)

- Pilisjászfalu (június 7-11.)



Kronberg (GER) Gyermek és Junior EB

Dátum: 2023.július 18-22.

Nevezési határidő előreláthatólag: előzetes: június 19., végleges: július 3.

Minősülés az FEI részéről:

Gyermek lovasok: a páros legalább 64%-os eredménye csapat vagy egyéni versenyszámból
egy CDICh versenyről/előző évi EB-ről 2022. január 1-től az előzetes nevezésig.

Junior lovasok: a páros legalább 64%-os eredménye csapat vagy egyéni versenyszámból egy
CDIJ versenyről/előző évi Junior EB-ről 2022. január 1.-től az előzetes nevezésig.

Magyar lovasok minősülése az Eb-re: 

A lovasok elsősorban az „A” keretből mehetnek ki.

Mindkét  korosztálytól  az  idei  évben  legalább  2  nemzetközi  versenyen  való
részvételt kérnék.

Kötelező verseny (Magyarországon rendezendő 3 nemzetközi versenyből kettőn
részt kell venni):

- Szilvásvárad (március 17-19.)

- Máriakálnok (május 25-28.)

- Pilisjászfalu (június 7-11.)

Mindkét  korosztály  legfontosabb  felkészülő  versenye  a  Máriakálnokon
(május 25-28.) megrendezésre kerülő Nemzetek díja! 

Le Mans (FRA) Póni EB

Dátum: 2023. július 25-30.

Nevezési határidő előreláthatólag: előzetes: június 25., végleges: július 10.

Minősülés az FEI részéről:



A  páros  legalább  64%-os  eredménye  csapat  vagy  egyéni  versenyszámból  egy  CDIP
versenyről/előző évi EB-ről 2022. január 1-től az előzetes nevezésig.

Magyar lovasok minősülése az Eb-re: 

A lovasok elsősorban az „A” keretből mehetnek ki.

Az idei évben legalább 2 nemzetközi versenyen való részvételt kérnék.

Kötelező verseny (Magyarországon rendezendő 3 nemzetközi versenyből kettőn
részt kell venni):

- Szilvásvárad (március 17-19.)

- Máriakálnok (május 25-28.)

- Pilisjászfalu (június 7-11.)

A korosztályos lovasok (Gyermek, Póni, Junior, Fiatal Lovas) EB kereteinél a
döntés  egyik  legfontosabb  szempontja  a  2  verseny  kötelező  feladatainak
átlagszázaléka. Amennyiben a lovas több választható versenyen is részt vesz,
a legsikeresebb versenye adódik a kötelező versenyekhez. 

Azon  párosokkal,  akik  külföldön  tartózkodnak,  és  nincs  lehetőségük  a
kötelező versenyekre hazautazniuk, előre leegyeztetem a versenytervet. Az ő
teljesítményük és versenyeredményeik is számításba kerülnek.

Ermelo (NED) Fiatal Lovak Világbajnoksága

Dátum: 2023. augusztus 3-6.

Nevezési határidő előreláthatólag: előzetes: július 10., végleges: július 24.

Minősülés az FEI részéről:

 5 és 6 éves lovak: min 75%
 7 éves lovak: min 70%

elérése  legalább  1  CDIYH,  vagy  nemzeti  kiválasztási  rendszerből.  A  ló-lovas  páros  számít.
Minden kategóriában csak egy páros indulhat Magyarországról. Elsősorban a hazai tenyésztésű
lovak indulhatnak.

Magyarországról minősülés a VB-re:

A párosoknak 2 nemzetközi versenyre el kell menniük, és ott legalább az FEI
által előírt százalékokat teljesíteniük kell, azaz 

- 5 és 6 éves lovak minimum 75%



- 7 éves lovak minimum 70%.

Az idei évben legalább 2 nemzetközi versenyen való részvételt kérnék.

Kötelező verseny (Magyarországon rendezendő 3 nemzetközi versenyből kettőn
részt kell venni):

- Szilvásvárad (március 17-19.)

- Máriakálnok (május 25-28.)

- Pilisjászfalu (június 7-11.)

A szövetségi kapitány indokolt esetben a változtatás jogát fenntartja, annak
érdekében,  hogy  a  nemzetközi  versenyeken,  az  EB-ken  és  a  VB-ken  a
legjobb lovasaink képviseljék hazánkat!

2023. január 1.

                                                           
      

Dallos Zsófia

     szövetségi kapitány


