
 

Valencia július 5-11. Korosztályos EB (Gyermek, Junior, Fiatal lovas) 

Minősülés az FEI részéről: 

Gyermek és Junior korosztályban az adott páros a saját korosztályában csapat vagy egyéni versenyszámból 

legalább 64% elérése egy CDI versenyről/előző évi EB-ről 2020. január 1-től az előzetes nevezésig. 

Fiatal lovasok: a páros legalább 62%-os eredménye csapat vagy egyéni versenyszámból egy CDI versenyről/előző 

évi EB-ről, vagy 64%-os eredmény Szt. György Díjból CDI-n 2020. január 1-től. Korosztályt váltó párosoknál junior 

csapat/egyéni programokból CDIJ-n, vagy az előző évi Junior EB-ről legalább 64% a 2020-as évből. 

 

Magyar lovasok minősülése az EB-re: 

Az előzetes nevezési határidő előreláthatólag: június 5. 

A lovasok elsősorban az „A” keretből mehetnek ki. 

A lovasoktól a jelen bizonytalan helyzetre való tekintettel 2 nemzetközi 

versenyen való részvételt kérek! 

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): 

Szilvásvárad  2021.04.16.-04.18. 

Máriakálnok 2021.05.06.-05.09. 

 

Választható versenyek (ezekből egyet teljesíteni kell, illetve ha a páros mindkét 

kötelező versenyen részt vesz, akkor abból egy a választhatónak is betudható): 

Weikersdorf (AUT)  2021.03.31.-04.05. 

Zakrzow (POL)  2021.04.23.-04.25. 

St.Margarethen (AUT) 2021.04.29.-05.02. 

Samorin (SVK)  2021.06.04.-06.06. 

 



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. 

 

Strzegom augusztus 11-15. 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 2020. január 1-től az előzetes nevezésig. 

 

Magyar lovasok minősülése az EB-re: 

Az előzetes nevezési határidő előreláthatólag: július 11. 

A lovasok elsősorban az „A” keretből mehetnek ki. 

A lovasoktól a jelen bizonytalan helyzetre való tekintettel 2 nemzetközi 

versenyen való részvételt kérek! 

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): 

Szilvásvárad  2021.04.16.-04.18. 

Máriakálnok 2021.05.06.-05.09. 

 

Választható versenyek (ezekből egyet teljesíteni kell, illetve ha a páros mindkét 

kötelező versenyen részt vesz, akkor abból egy választhatónak is betudható): 

Weikersdorf (AUT)  2021.03.31.-04.05. 

Zakrzow (POL)  2021.04.23.-04.25. 

St.Margarethen (AUT) 2021.04.29.-05.02. 

Samorin (SVK)  2021.06.04.-06.06. 

Brno (CZE)   2021.06.25.-06.27. 



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. 

 

Ermelo augusztus 26-29. Fiatal Lovak Világbajnoksága 

 

Minősülés az FEI részéről: 

 5 és 6 éves lovak: min 75% 

 7 éves lovak: min 70% 

elérése legalább 1 CDIYH, vagy CDNA versenyen, vagy nemzeti kiválasztási rendszerből. A ló-lovas 

páros számít. 

 

Magyarországról minősülés a VB-re: 

Az előzetes nevezési határidő előreláthatólag: július 26. 

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%. 

A kötelezően előírt 2 nemzetközi versenyből az alábbi versenyek közül az egyikre 

mindenképp el kell menni: 

Máriakálnok  2021.05.06.-05.09. 

Achleiten (AUT)  2021.06.10.-06.13.  

Pilisjászfalu   2021.07.20.-07.25. 

 

 

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.  

 

Hagen szeptember 7-12. Felnőtt EB 

Minősülés az FEI részéről: 

 -   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 az előzetes nevezésig. 

Az előzetes nevezési határidő előreláthatólag: augusztus 7. 

Magyar lovasok minősülése az EB-re: 

A hazai minősülés megegyezik az FEI minősülési rendszerrel. Losonczy Anikó – 

Dior S és Szokola Csaba – Enying már megszerezte a minősülést. Yom-Tov Jázmin 

– Zodinde, Ács Róbert – Fioretto, Losonczy Anikó - Mystery és Pachl Benedek – 

Donna Friderika már egy minősülést megszerzett. 

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

további minősülések megszerzése.  

Amennyiben az „A” keretbe további lovasaink is bekerülnek, úgy terveim között 

szerepel Nemzetek Díjában való részvétel. Fő cél: a június végén Aachenben 

tartandó CHIO Nemzetek Díjában részt venni. 

 

Hagen szeptember 7-12. U25 EB 

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

Intermediaire II vagy U25 Nagydíj versenyszámból 2020. január 1.-től az előzetes nevezésig. 

 

Az előzetes nevezési határidő előreláthatólag: augusztus 7. 

 



Magyar lovasok minősülése az EB-re: Ez a korosztályunk speciális abból a 

szempontból, hogy három „A” kerettagú lovasunk külföldön lakik jelenleg és ott 

készül a versenyekre. 

Ezen helyzet miatt az U25 lovasoknak nem írok ki kötelező versenyt, hanem 

legalább 2 nemzetközi versenyre kérem, hogy menjenek el a 2021-es évben. 

Ebből egy verseny mindenképp CDIU25 a másik lehet CDIU25 vagy CDI Nagydíj 

szint. 

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

 

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! 

 

2021.03.01. 


