
 

 

 

 

A szövetségi kapitány szakmai terve 2020.-ra 
 
 

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 lehetőleg csapattal, ehhez minél több lovasnak nemzetközi 

minősülést és tapasztalatot szerezni. 

 Felnőtt lovasainkat ösztönözni a nemzetközi versenyeken való 

részvételre, eredményességre. Világ Kupa fordulókon a Közép Európai 

Liga ranglistáján előkelő helyezéseket elérni. A 2021.-es EB-re a 

minősülések megszerzése. 

 A Fiatal lovak Világ Bajnokságán minél több korosztályban szerepelni. 

 Fiatal és tehetséges versenyzők munkájának és fejlődésének figyelemmel 

kísérése és lehetőség szerinti segítése. 

 

 

 

 

 

Minősülés nemzetközi versenyekre: 
 

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

 

1.) Póni/Gyermek/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. 

Gyermek korosztályban, aki az új értékelési módban (2020-tól) csapat vagy egyéni 

feladatban minimum 67%-ot ér el.  

Minden korosztályban, ha a lovas a csapat vagy egyéni programban csak egy 

eredményt szerez, de az magasabb, mint 68%, azzal megszerezte a minősülést. 

 

 

 



 

 

2.) Felnőtt korosztályban 

a) Kiskör kategóriában: hivatalos hazai vagy külföldi CDN-A versenyen 2 

versenyfeladatban megszerezte a minimum 64%-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. 

 

3.) U25 korosztályban: hivatalos hazai vagy külföldi CDN-A versenyen Intermediaire 

II, U25 Nagydíj, vagy Nagydíjban 2 versenyszámban,(amiből legalább az egyik 

eredménye Nagy díj, vagy U25 ND) minimum 64%-ot teljesít. 

 

4.) 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 (2019.) a fentiek szerint már megszerezte az 

idei évre (2020.) adott kategóriában az idei évre meghatározott minősülést vagy annak 

egy részét, az automatikusan áthozza eredményét erre az évre.  

 

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! 

 

 

 

 



 

 

 

 

Válogatott keret: 
 

„A” keret 

 

Ebbe a kategóriába azok a ló-lovas párosok tartoznak, akik teljesítik az idei (felnőttek 

esetében a jövő évi) kontinensviadalokra a szövetségi kapitány által előírt minősülési 

feltételeket. 

 

Felnőtt lovasok: 

 -   aki minősül a 2021.-es Európa Bajnokságra, azaz két CDI3*/4*/5*/W/O versenyen 

minimum 65%-os Nagydíj lovaglása, ahol a 2 különböző nemzetiségű 5*bírónál (aki 

nem magyar) is 65% felett teljesít 2020. január 1-től. 

 

U25 lovasok: 

-    aki CDIU25 versenyen a kötelező számokból 64%-os, vagy magasabb átlagot ér el 

a kötelező versenyszámokban 

 

Póni, Junior és Fiatal lovasok: 

- mindhárom korosztálynak 2 kötelező és egy választható versenyen részt kell vennie 

- ezeken a versenyeken (a saját korosztályának megfelelő előírt CDIP/J/Y versenyen) 

a kötelező versenyszámokból 66%-os, vagy magasabb átlagot ér el 

 

Gyermek lovasok: 

- az előírt két kötelező versenyen és egy választható versenyen részt kell vennie 

-  ezeken a versenyeken 67%-os vagy magasabb átlagot ér el 

 

 

„B” keret: 
 

Felnőtt lovasok: azon ló-lovas párosok tartoznak ide, akik a két szükséges 

minősülésből egyet megszereznek a következő évi EB-re, illetve nemzetközi 

versenyen 64% átlagszázalék felett teljesítenek a kötelező versenyszámokban. 

 

U25: azon ló-lovas párosok, akik nemzetközi versenyen nem tudták teljesíteni az ”A” 

kerethez szükséges feltételeket, de teljesítményük ezeken a versenyeken meghaladja a 

63%-os átlagot a kötelező versenyszámokban. 

 

Póni, Junior és Fiatal lovasok: azok a ló-lovas párosok tartoznak ide, akik nem 

teljesítik az ”A” kerethez szükséges feltételeket, de részt vesznek nemzetközi 

versenyeken és az ott elért átlagszázalékuk meghaladja a 65%-ot a kötelező 

feladatokból. 

 



 

 

Gyermek lovasok: azok a ló-lovas párosok tartoznak ide, akik nem teljesítik az ”A” 

kerethez szükséges feltételeket, de részt vesznek nemzetközi versenyeken és az ott elért 

átlagszázalékuk meghaladja a 66%-ot. 

 

A keretbe kerülés minden esetben ló-lovas párosra vonatkozik. A teljesítésbe csak a 

kötelező feladatok számítanak, a kűrök nem. 2020. január 1.-től kezdődően veszem 

figyelembe a versenyeredményeket.  

 

Azok a lovasok, akik nem tudják teljesíteni egy nemzetközi versenyen a 61%-os 

átlagot, akkor indulhatnak újra CDI versenyen, ha hivatalos CDN-A versenyen újból 

minősülnek a nemzetközi versenyekre. 

 

 

 

 

 

A 2020. év fő versenyei: 
 

2020. július 15-19. Strzegom (POL) Póni EB 

 
Minősülési feltételek az FEI részéről: 

A ló/lovas páros legalább 62% feletti teljesítménye CDI-P versenyen csapat vagy egyéni feladatban, a 2019. 

EB is számít 2019. január 1-től a nevezésig. 

 

Az előzetes nevezési határidő előreláthatólag: június 15. 
 

Minősülés hazai szabályozása: 

 Az erősödő mezőny miatt az „A” keretbe kerülés százaléka emelkedett. 

 A lovasok elsősorban az „A” keretből mehetnek ki. 

 A lovasoknak 2 kötelező minősítő verseny és egy választható verseny került 

kijelölésre: 

Kötelező verseny: 1. április 30-május 5. St. Margarethen (AUT) CDIP 

2. május 13-17. Pilisjászfalu CDIP  

 

 

Választható versenyek, melyek közül egyen mindenképp részt kell venni: 

- április 17-19. Zakrzow (POL) CDIP 

- május 28-31. Lipica (SLO) CDIP 

- június 9-14. Hagen (GER) CDIP 

 

 A 3 verseny kötelező feladatainak átlagszázaléka alapján kerül kijelölésre a 

kiutazó csapat. Amennyiben a lovas több választható versenyen is részt vesz, a 

legsikeresebb versenye adódik a kötelező versenyekhez. 

 A szövetségi kapitány döntése alapján, indokolt esetben a „B” keretből is be 

lehet kerülni a csapatba. 

 



 

 

 

 

2020. július 27-augusztus 2. Hartpury (GBR) Junior és fiatal lovas EB 

 
Minősülési feltételek az FEI részéről: 

Fiatal lovas: 

A ló/lovas páros legalább 62%-ot tudjon teljesíteni CDIY –n csapatban vagy egyéniben, CDI-n Szent 

Györgyben 2019. január 1.-től a nevezésig. 

Amennyiben ez a lovas első FL éve akkor egy 62% feletti CDIJ vagy EB eredmény is számít 2019. január 1.-

december 31. közti időszakból. 

Junior: 

A ló/lovas páros legalább 62 %-ot tudjon lovagolni CDIJ versenyen csapat vagy egyéni feladatban beleértve 

az EB-t is 2019. január 1-től a nevezésig. 

 

Az előzetes nevezési határidő előreláthatólag: június 29. 

 

 

Minősülés hazai szabályozása: 

 Az erősödő mezőny miatt az „A” keretbe kerülés százaléka emelkedett.  

 A lovasok elsősorban az „A” keretből kerülnek kiválasztásra.  

 A lovasoknak 2 kötelező és egy választható verseny került kijelölésre. 

Kötelező verseny:  1. május 13-17. Pilisjászfalu CDIJ/Y * 

2. június 25-28. Máriakálnok CDIJ/Y (CDIOJ/Y) 

 

Választható versenyek, melyek közül egyen mindenképp részt kell venni: 

- április 30-május 5. St. Margarethen (AUT) CDIJ/Y  

- május 28-31. Lipica (SLO) CDIJ/Y 

- június 11-14. Achleiten (AUT) CDIJ/Y 

 

 *: akik a pilisjászfalui verseny idején érettségiznek, azok írásban jelezzék ezt a 

szövetségi kapitánynak időben, és a választható versenyek közül menjenek el 

még egyre. Amennyiben teljesítik a feltételeket „A” keretben maradhatnak. 

 A 3 verseny kötelező feladatainak százalékos átlageredménye alapján kerül 

kijelölésre a kiutazó csapat. Amennyiben a lovas több választható versenyen is 

részt vesz, a legsikeresebb versenye adódik a kötelező versenyekhez. 

 A szövetségi kapitány döntése alapján, indokolt esetben a „B” keretből is be 

lehet kerülni a csapatba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2020. augusztus 18-23. Pilisjászfalu Gyermek és U25 EB 

 

 
Minősülési feltételek az FEI részéről: 

U25: 

A ló/lovas páros legalább 60%-os teljesítménye CDI-U25 Intermediaire II. vagy a 16-25 évesek Nagy 

Díjában 2019. január 1-től a nevezésig.  

Gyermek: 

A ló/lovas páros legalább 60%-os teljesítménye CDI-Ch versenyen (EB is) csapat vagy egyéni 

feladatban 2019. január 1-től a nevezésig. 

 

Az előzetes nevezési határidő előreláthatólag: július 18. 

 

Minősülés hazai szabályozása: 

 Nagyon fontosnak tartom, hogy a hazai rendezésű Eb-n mindkét korosztályban 

megfelelő minőségű lovasokkal képviseljük hazánkat.  

 Lovasaink elsősorban az „A” keretből mehetnek az EB-re.  

 

 A Gyermek lovasoknak 2 kötelező és egy választható versenyen kell részt 

venniük: 

Kötelező versenyek: 1. június 25-28. Máriakálnok CDICh   

   2. július 9-12. Pilisjászfalu CDICh 

 

Választható versenyek, melyek közül egyen mindenképp részt kell venni:  

- április 30-május 3. St. Margarethen (AUT) CDICh 

- május 13-17. Pilisjászfalu CDICh 

- május 28-31. Lipica (SLO) CDICh 

 

 A 3 előírt verseny versenyszámainak összegzése tükrében kerül kijelölésre a 

csapat. Amennyiben a lovas több választható versenyen is részt vesz, a 

legsikeresebb versenye adódik a kötelező versenyekhez. 

 A szövetségi kapitány döntése alapján, indokolt esetben a „B” keretből is be 

lehet kerülni a csapatba. 

 

 

 

 Az U25 lovasok a 2020-as évben legalább két CDIU25 versenyen (legalább 3*) 

vegyenek részt, és a két legmagasabb átlagszázalékot elért verseny (a kötelező 

feladatokból) rangsorolja a lovasokat. 

Ajánlott versenyek:    - május 13-17. Pilisjászfalu CDIU25 

        - június 25-28. Máriakálnok CDIU25 

- július 9-12. Pilisjászfalu CDIU25 

Megkérném a lovasokat, hogy jelezzék, hogy melyik versenyeket tervezik! 

 

 

 



 

 

 

 

2020. augusztus 5-8. Verden (GER) Fiatal lovak VB 

 

 
Minősülési feltételek az FEI részéről: 

5, 6, 7 éves lovak. Az 5 és 6 éves lovak legalább egy nemzetközi versenyen 75% felett, a 7 éves lovak 70% 

felett minősülhetnek a saját FEI kategóriájukban. Ló-lovas páros számít. 

 

Az előzetes nevezés előrelátható időpontja: július 6. 

 

Minősülés hazai szabályozása: 

Az idei évben 2 nemzetközi versenyre elmenni és ott a FEI által kért minősülést elérni.  

Ajánlott versenyek:  

- április 3-5. Ebreichsdorf (AUT) 

- április 4-május 3. St. Margarethen (AUT) 

- május13-17. Pilisjászfalu 

- május 28-31. Lipica (SLO) 

- június 25-28. Máriakálnok 

- július 9-12. Pilisjászfalu 

 

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. Ezen lovaknál 

a 2 legjobb nemzetközi versenyen elért eredmény rangsorol. 

 

 

 

 

A szövetségi kapitány indokolt esetben a változtatás jogát fenntartja, annak érdekében, 

hogy a nemzetközi versenyeken, az EB-ken és a VB-n a legjobb lovasaink képviseljék 

hazánkat! 

 

 

2020. február                                                                 Dallos Zsófia 

             szövetségi kapitány 

 

 



 

 

 

 

 


