
Szövetségi kapitányi terv a 2022.-es évre 

 

A szakmai program elkészítésének főbb szempontjai: 

- függetlenség: mindenki azzal a szakemberrel/edzővel dolgozik, akit céljai 

eléréséhez a legalkalmasabbnak tart. 

- objektív értékelés és válogatási rendszer: meghatározott elvek szerint, ami 

mindenki számára követhető. A versenyeken elért eredmények a 

meghatározóak. 

   

 

 

Fő célkitűzések: 

 Részvétel a Junior, Fiatal lovas, Gyermek, U25 és Póni Európa 

Bajnokságon, ehhez minél több lovasnak nemzetközi minősülést és 

tapasztalatot szerezni. 

 Felnőtt lovasainkat ösztönözni a nemzetközi versenyeken való 

részvételre, eredményességre. A 2022.-es VB-re további  

minősülések megszerzése. Nemzetek Díja versenyeken való 

részvétel. 

 A Fiatal lovak Világ Bajnokságán minél több korosztályban 

szerepelni. 

 Fiatal és tehetséges versenyzők munkájának és fejlődésének 

figyelemmel kísérése és lehetőség szerinti segítése. 

 

 

 

 

Válogatott keret: 
 

 

 

Felnőtt lovasok: 

 -   aki minősül a 2022.-es Világbajnokságra, azaz két CDI3*/4*/5*/W/O 

versenyen minimum 66%-os Nagydíj lovaglása, ahol a 2 különböző nemzetiségű 

5*bírónál (aki nem magyar) is 66% felett teljesít 2021. január 1-től. 

 

Felnőtt lovasok „B” keret: 

-     azon ló-lovas párosok tartoznak ide, akik a két szükséges minősülésből egyet 

megszereznek az idei VB-re, illetve nemzetközi versenyen 64% átlagszázalék 

felett teljesítenek a kötelező versenyszámokban. 

 



 

U25 lovasok: 

-    aki rendelkezik legalább 2 különböző nemzetközi versenyről (CDIU25) 

minimum 2 versenyeredménnyel, ahol a kötelező versenyszámokban 65%, vagy 

magasabb átlagot ér el. 

 

Póni, Junior és Fiatal lovasok: 

-    aki rendelkezik a saját korosztályában legalább 2 különböző nemzetközi 

versenyről (CDIP/J/YR) minimum 2 versenyeredménnyel, ahol a kötelező 

versenyszámokban 66%, vagy magasabb átlagot ér el. 

 

Gyermek lovasok: 

-       aki rendelkezik a saját korosztályában legalább 2 különböző nemzetközi 

versenyről (CDICh) minimum 2 versenyeredménnyel, ahol 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. 2021. január 1.-től kezdődően 

veszem figyelembe a versenyeredményeket.  

A kereteket havonta frissítem. A kezdő keret 2022. 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 Nagy díj, vagy U25 ND) 

minimum 64%-ot teljesít. 

 



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 67%, 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 (2021.) a fentiek szerint már megszerezte 

az idei évre (2022.) az  adott kategóriában meghatározott minősülést vagy annak 

egy részét, az automatikusan áthozza eredményét erre az évre.  

A 2021.-es évtől 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 

Leipzig (GER) április 6-10. Világkupa Döntő 

Az áprilisi döntőre a Közép-Európa-i Ligából a két legjobb lovas utazhat. Jelenleg 

Szokola Csaba – Enying párosunk a 3. helyen áll. A régiónkban még lesz egy 

forduló, ahol remélhetően meg tudja Csaba szerezni a kijutáshoz szükséges 

pontokat. 

 

Hartpury (GBR) július 25-31. Junior és Fiatal Lovas EB 

Minősülés az FEI részéről: 

Junior korosztályban az adott páros a saját korosztályában csapat vagy egyéni versenyszámból legalább 64% 

elérése egy CDI versenyről/előző évi EB-ről 2021. január 1-től az előzetes nevezésig. 

Fiatal lovasok: a páros legalább 64%-os eredménye csapat vagy egyéni versenyszámból egy CDI versenyről/előző 

évi EB-ről, vagy 64%-os eredmény Szt. György Díjból CDI-n 2021. január 1-től. Korosztályt váltó párosoknál junior 

csapat/egyéni programokból CDIJ-n, vagy az előző évi Junior EB-ről legalább 64% a 2021-as évből. 

 

Magyar lovasok minősülése az EB-re: 

Az előzetes nevezési határidő előreláthatólag: június 25. 

A lovasok elsősorban az „A” keretből mehetnek ki. 

Mindkét korosztályban legalább két nemzetközi eredményt kérnék az idei évből. 

2 kötelező verseny kerül kijelölésre, amiből egyen mindenképp részt kell venni. 

Aki részt vesz mind a két versenyen, annak nem kell választható versenyen is 

indulnia. 

Kötelező versenyek (ezekből legalább egyet kell teljesíteni): 

Máriakálnok 2022.05.05-08. 

Pilisjászfalu  2022.05.12-15. 



 

Amennyiben valaki a két kötelező versenyből, csak egyen tud részt venni, úgy 

legalább még egy minimum 3*-os CDI versenyen részt kell, hogy vegyen az 

előzetes nevezés határidejéig. 

 

Az EB keretnél 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. 

Terveim közt szerepel június 14-19. között Hagenbe a Future Stars Nemzetek 

Díjában részt venni korosztályos lovasainkkal.  

 

Strzegom (POL) augusztus 3-7. Póni EB 

Minősülés a FEI részéről: 

Póni korosztályban az adott páros a saját korosztályában csapat vagy egyéni versenyszámból legalább 64% 

elérése egy CDI versenyről/előző évi EB-ről 2021. január 1-től az előzetes nevezésig. 

 

Magyar lovasok minősülése az EB-re: 

Az előzetes nevezési határidő előreláthatólag: július 3. 

A lovasok elsősorban az „A” keretből mehetnek ki. 

Legalább két nemzetközi eredményt kérnék az idei évből. 2 kötelező verseny 

kerül kijelölésre, amiből egyen mindenképp részt kell venni. Aki részt vesz mind 

a két versenyen, annak nem kell választható versenyen is indulnia. 

Kötelező versenyek (ezekből egyet kell teljesíteni): 

Máriakálnok 2022.05.05-08. 

Pilisjászfalu  2022.05.12-15. 

Az EB keretnél 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. 



 

Herning (DEN) augusztus 6-14. Felnőtt VB 

Minősülés az FEI részéről: 

 -   két CDI3*/4*/5*/W/O versenyen minimum 66%-os Nagydíj lovaglása, ahol a 2 különböző 

nemzetiségű 5*bírónál (aki nem magyar) is 66% felett teljesít 2021. január 1-től az előzetes nevezésig. 

Magyar lovasok minősülése a VB-re: 

A hazai minősülés megegyezik az FEI minősülési rendszerrel. 2021.-ben már 4 

lovasunk megszerezte a minősülést: Losonczy Anikó – Dior S, Szalai Nikolett – 

Willi the Hit, Pachl Benedek – Donna Friderika és Szokola Csaba – Enying. 

A lovasok minél magasabb szintű versenyeken való részvétele elvárt, és még 

további minősülések megszerzése. Fontos a Nemzetek Díja versenyeken való 

részvétel, mindenekelőtt Máriakálnokon. 

 

Pilisjászfalu augusztus 24-28. Gyermek és U25 EB 

Minősülés az FEI részéről: Legalább egy 64% -os eredmény egy CDICh versenyről, vagy Gyermek EB-ről 

csapat vagy egyéni versenyszámból 2021. január 1.-től az előzetes nevezésig. 

Minősülés az FEI részéről: Legalább egy 64% -os eredmény egy CDIU25 versenyről, vagy U25 EB-ről 

Intermediaire II vagy U25 Nagydíj versenyszámból 2021. január 1.-től az előzetes nevezésig. 

 

Magyar lovasok minősülése az EB-re: 

Az előzetes nevezési határidő előreláthatólag: július 24. 

A lovasok elsősorban az EB-re az „A” keretből mehetnek ki. 

Mindkét korosztályban legalább két nemzetközi eredményt kérnék az idei évből. 

2 kötelező verseny kerül kijelölésre, amiből egyen mindenképp részt kell venni. 

Aki részt vesz mind a két versenyen, annak nem kell választható versenyen is 

indulnia. 

Kötelező versenyek (ezekből legalább egyet kell teljesíteni): 

Máriakálnok 2022.05.05-08. 

Pilisjászfalu  2022.05.12-15. 

 



Amennyiben valaki a két kötelező versenyből, csak egyen tud részt venni, úgy 

legalább még egy minimum 3*-os CDI versenyen részt kell, hogy vegyen az 

előzetes nevezés határidejéig.  

Azon párosokkal, akik külföldön tartózkodnak, és nincs lehetőségük a kötelező 

versenyekre hazautazniuk, előre leegyeztetem a versenytervet. Az ő 

teljesítményük és versenyeredményeik is számításba kerülnek. 

Az U25 kategóriában Máriakálnokon megrendezésre kerülő Nemzetek díjában 

mindenképpen csapatot szeretnék indítani. 

 

Ermelo szeptember 8-11. Fiatal Lovak Világbajnoksága 

 

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. 

 

Magyarországról minősülés a VB-re: 

Az előzetes nevezési határidő előreláthatólag: augusztus 8. 

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%. 

Máriakálnok  2022.05.05-08. 

Pilisjászfalu   2022.05.12-15. 

St. Margarethen (AUT) 2022.06.30-07.03. 

 

A lovak kiutazása az MSLT egyesület elnökségének döntése alapján: 

A szakág által kiírt minősülési feltételt elérő párosok közül az alábbi szempontok 

alapján delegálják a párosokat: 



I.  A minősült ló az MSLT törzskönyvében regisztrált. /magyar sportló vagy 

magyar sportfélvér fajta/ 

II. A minősült mén az MSLT ménvizsgáján kapott tenyésztési engedélyt. 

III. A minősült kanca az MSLT törzskönyvében szerepel és a tulajdonos aktív tagja 

az egyesületnek. 

Amennyiben a minősült lovak nem tartoznak a fenti kategóriákba, akkor tölthető 

fel a korosztályonkénti 2-2 kvóta más méneskönyvvel rendelkező lovakkal.  

 

 

 

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! 

 

 

2022. január 1. 

                                                                        

         Dallos Zsófia 

             szövetségi kapitány 

 

 


