
Szakmai terv 2017. 

 

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 és Póni Európa Bajnokságon 

lehetőleg csapattal, ehhez minél több lovasnak nemzetközi minősülést és 

tapasztalatot szerezni. 

- Felnőtt lovasainkat ösztönözni a nemzetközi versenyeken való 

részvételre, eredményességre. Az Európa Bajnokságon részt venni. Világ 

Kupa fordulókon a Közép Európai Liga ranglistáján előkelő helyezéseket 

elérni. 

- Az U25 Európa Bajnokságon részt venni. 

- A Fiatal lovak Világ Bajnokságán eredményesen szerepelni. 

- Fiatal és tehetséges versenyzők munkájának és fejlődésének figyelemmel 

kísérése és lehetőség szerinti segítése. 

 
 

 
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 63%-kal vagy 3 programot minimum 62%-kal teljesít, 
melyből legalább az egyik programnak egyéninek kell lennie;  
 
 
 
 



2.) Felnőtt korosztályban  
a) Kiskör kategóriában: hivatalos hazai vagy külföldi CDN-A versenyen 2 
alkalommal Intermediaire I. versenyszámot minimum 63%-kal vagy 3 
alkalommal minimum 62%-kal teljesít. Továbbá, ha a minősülést csak Szent 
György Díjban szerzi meg, akkor csak Szent György Díjban jogosult indulni.  
Amennyiben a lovas csak egy Intermediaire I. eredménnyel rendelkezik, abban 
az esetben jogosult nemzetközi versenyre menni, ha van legalább egy Szent 
György Díj eredménye is, melyben elérte a minősülési szintet (min. 63%), 
továbbá a meglévő Intermediaire I. feladatban legalább 65%-ot ért el a lovas. 
b) Nagykör kategóriában: hivatalos hazai vagy külföldi CDN-A versenyen 2 
alkalommal Nagydíjban minimum 62%-ot vagy 3 alkalommal minimum 61%-ot 
teljesít.  
Amennyiben a lovasnak csak egy Nagydíj eredménye van, abban az esetben 
jogosult nemzetközi versenyre menni, ha van legalább egy Intermediaire II. 
minősülése is, melyben elérte a minősülési szintet (min. 62%), továbbá a 
meglévő Nagydíj feladatban legalább 65%-ot ért el a lovas. 
c) Középkör: hivatalos hazai vagy külföldi CDN-A versenyen 2 alkalommal 
Intermediaire II., A vagy B-ben minimum 62%-ot vagy 3 alkalommal 61%-ot 
teljesít.  
3.) U25 korosztályban: hivatalos hazai vagy külföldi CDN-A versenyen 
Intermediaire II., vagy U25 Nagydíjban 2 alkalommal minimum 62%-ot vagy 3 
alkalommal minimum 61%-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 minimum 
7,5 pontot teljesítenek. A 7 éves lovak az FEI 7 éves lovak programjában hazai 
vagy külföldi CDN-A versenyen 70% felett teljesítenek. 
 
A minősülés feltételeinek teljesítésekor a ló-lovas párosok eredményeit veszem 
figyelembe.  
Azon ló-lovas páros, aki a tavalyi évben (2016.) már megszerezte az idei évre 
(2017.) adott kategóriában a megfelelő 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. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Válogatott keret: 
 
„A” keret:  
Felnőtt lovasok esetében az a ló-lovas páros: 
 -  aki Nagy körben (Inter II., Nagy Díj,ND Speciál) CDI versenyen 63%-ot, vagy 
felette lovagol. 
-   aki Közép körben (Inter A,B,II.) CDI versenyen 63%-ot, vagy felette lovagol. 
-   aki Kis körben (Szt. György, Inter I.) CDI versenyen 64%-ot, vagy felette 
lovagol.  
 Gyermek, junior, fiatal lovas, U25 és póni lovasok esetében az a ló-lovas 
páros: 

 aki a saját korosztályának megfelelő CDI versenyen 64%-ot, vagy felette 
lovagol. 

 
„B” keret: 
- azon felnőtt, korosztályos és póni lovasok tartoznak ide, akik teljesítették a 
minősülési feltételeket nemzetközi versenyekre, de a nemzetközi versenyen 
nem tudják az „A” keret minősülési kritériumait teljesíteni. Az ő teljesítményük 
minden esetben meghaladja a CDI versenyen a 60%-ot.  
 
A keretbe kerülés minden esetben ló-lovas párosra vonatkozik. A teljesítésbe 
csak a kötelező feladatok számítanak, a kűrök nem. 2016. január 1.-től  
veszem figyelembe a versenyeredményeket. Ez alapján jelölöm ki a kereteket. 
 
 A keretekből kikerül az a lovas, aki 2 versenyszámban nem tudta a szükséges 
kritériumot teljesíteni, azaz az „A” keretből visszakerül a „B” keretbe az a 
lovas, aki az előírt 63, illetve 64%-os szintet nem tudta lelovagolni (2x), illetve 
kiesik a „B” keretből az a lovas, aki 60% alatt lovagolt(2x). Ezek a lovasok csak 
úgy tudnak visszakerülni a „B” keretbe, ha hivatalos CDN-A versenyen újból 
minősülnek a nemzetközi versenyekre. Az „A” keretbe visszakerülés akkor 
lehetséges, ha a lovas újra elérte a kívánt százalékot. 
 



 

 

 

 

 

 

 

A 2017. év fő versenyei: 

2017. augusztus 22-27. Götheborg (SWE) Felnőtt Európa Bajnokság 

Minősülési feltételek az FEI részéről:  

A ló-lovas párosnak 65 % -os Nagydíj lovaglása legalább 2 alkalommal CDI 

3*/4*/5*, CDI-W, és CDIO versenyen, valamint a versenyszámban 2 nem 

magyar nemzetiségű 5*FEI bírónál is elérni a 65%-ot. A minősülési időszak 

2016. január 1.-től a versenyre való előzetes nevezésig tart. 

 

(A 2016. évben Ács Róbert sikeresen szerezte meg a minősülést Rasputinnal 

Zakrzowban és Brnoban. Szalai Nikolett Willy the Hit-tel Fóton egy minősülést 

már teljesített.) 

 

2017. július 25-30. Kaposvár Póni Európa Bajnokság 

Minősülési feltételek az FEI részéről:  

A ló/lovas páros legalább 62% feletti teljesítménye CDI-P versenyen csapat vagy 

egyéni feladatban, a 2016 EB is számít 2016. január 1-től a nevezésig. 

Az EB-re lehetőség szerint csapatot szeretnék kiállítani, a lovasokat az „A” keret 

tagjaiból szeretném összeállítani, a versenyeredmények függvényében. 

 

2017. augusztus 3-6. Ermelo (NED) Fiatal Lovak VB 



Minősülési feltételek az FEI részéről:  

5, 6, 7 éves lovak. Az 5 és 6 éves lovak nemzeti VAGY nemzetközi versenyen 

75% felett, a 7 éves lovak 70% felett minősülhetnek a saját FEI kategóriájukban. 

 

 

2017. augusztus 9-13. Roosendaal (NED) Korosztályos Európa Bajnokság 

Minősülési feltételek az FEI részéről: 

Fiatal lovasok: 

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

egyéniben, CDI-n Szent Györgyben 2016. január 1.-től a nevezésig. 

Amennyiben ez a lovas első FL éve akkor egy 62% feletti CDIJ vagy EB eredmény 

is számít 2016. 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 2016. január 1-től a nevezésig. 

Gyermek: 

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

vagy egyéni feladatban 2016. január 1-től a nevezésig. 

 

Mindhárom korosztályban szeretném, ha lenne lovasunk és csapatunk is. Ide is 

az „A” keret lovasaival tervezek. 

 

2017. augusztus 30-szeptember 3. Lamprechtshausen (AUT) U25 Bajnokság 

Minősülési feltételek az FEI részéről  

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

16-25 évesek Nagy Díjában 2016. január 1-től a nevezésig. 



 

 

 

 

 

Ajánlott nemzetközi versenyek: 

Caselle di Sommacompagna(ITA) március 16-19. CDI3*, CDI-Ch,-J,-Y,-P,-U25,-YH 

Stadl Paura(AUT) április 6-9. CDI3*,CDIYH 

Wiener Neustadt (AUT) április 10-17. CDI1*,CDI3*,CDI-Ch,-J,-Y,-P,-U25,-YH 

Máriakálnok (HUN) április 28.-május 1. CDI-W,1*,3*,CDI-Ch,-J,-Y,-P, CDIO-Ch,-

J,-Y,-P 

St.Margarethen (AUT) május 11-14. CDI-Ch,-J,-Y,-P,-U25,-YH 

Lipica (SLO) május 25-28. CDI-W, CDI3*,CDI-Ch,-J,-Y,-P,-YH 

Roosendaal (NED) május 31-június 4. CDI4*, CDI-J,-P,-Y,-U25 

Achleiten (AUT) június 8-11. CDI4*,CDI-J,-Y,-YH 

Hagen (GER) június 13-18. CDI-Ch,-J,-Y,-P, CDIO-Ch,-J,-Y,-P 

Brno (CZE) június 16-18. CDI-W,CDI3*,CDI-J,-P 

Riesenbeck (GER) június 22-25. CDIU25 

Fritzens (AUT) június 30.-július 2. CDI4* 

Samorin (SVK) július 25-30. CDI3*,CDI-Ch,-J,-Y,-P 

Lamprechtshausen (AUT) augusztus 30.-szeptember 3. U25 EB + CDI3*, CDI-J,-Y 

Wien (AUT) szeptember 14-17. CDI3*, CDI-J,-Y,-P,-U25,-YH 

Fót (HUN) szeptember 22-24. CDI3*, CDI-J,-P,-Y 

 



         Dallos Zsófia 

2017.január 

 

 

 


