
 

 

A szövetségi kapitány új szakmai terve 2020.-ra 
 

 

A 2020-as évben a megváltozott helyzet miatt (koronavírus járvány) az év elején 

kiadott és elfogadott szakmai tervben jelentős változásokat kellett hoznom. 

A versenyek elmaradása és átszerveződése miatt kialakult helyzet nagy mértékű 

rugalmasságot kíván. 

 

 A Korosztályos, U25 és Póni Európabajnokságoknak az áthelyezése 

Pilisjászfalura megkönnyíti lovasaink helyzetét, mint utazási, mint 

költségszempontból, viszont felelősséget is jelent, hogy itthon rendezendő 

Kontinensviadalakon a legjobb párosainkat tudjuk bemutatni. 

 A Fiatal Lovak Világbajnoksága későbbi időpontba került. 

 A 2021.-ben Budapestre tervezett Felnőtt Európabajnokság elmarad, az 

Olimpia 2021-re tolódása miatt. 

 

 

 

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! 

 

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. Pilisjászfalu Gyermek, Junior, Fiatal lovas, U25 és Póni Eb 

 

Az idei helyzet miatt az FEI nem írt elő minősülést, a résztvevők kijelölése az 

adott országok szövetségi kapitányainak felelőssége. 

 

Gyermek és Junior EB augusztus 9-14., nevezési határidő július 20. 

Fiatal lovas és U25 EB augusztus 17-22., nevezési határidő július 27. 

Póni EB augusztus 25-30., nevezési határidő előreláthatólag augusztus 3. 

 

A Korosztályos és Póni Európa Bajnokságokra készülőknek csak 

Máriakálnokon volt lehetőségük a nemzetközi megmérettetésre. (Az év elején 

egy U25 lovasunk vett részt egy másik nemzetközi versenyen.) Azért, 

hogy egységes képet kapjak a készülő lovasokról, július 14.-én az 

Európa Bajnokságok leendő helyszínén szeretném látni még egyszer a 

potenciális párosokat. A végleges keret kijelölése az idei verseny 

eredmények és a válogatón nyújtott teljesítmény összesített 

értékelésében kerül kijelölésre. 

 

A válogatóra az alábbi lovasok jelentkezhetnek: 

2020.-ban CDNA versenyen az adott korosztályban legalább egy 66%-os 

eredmény csapat vagy egyéni feladatból (gyermek korosztályban 68%) 

és/vagy 

2020.-ban CDI versenyen az adott korosztályban legalább egy 65%-os 

eredmény csapat vagy egyéni feladatból (gyermek korosztályban 67%) 

 

A válogató nap menete: 

Monique Peutz 4* nemzetközi bíró előtt minden lovas pálca nélkül, 

verseny felszerelésben az adott korosztály csapatfeladatát 

lelovagolja. 

Dr. Jármy Miklós FEI állatorvos előtt egy szabályos állatorvosi 

felvezetést hajt végre. 

Horváth-Lukics Gabriella FEI 2* Steward a felszerelést ellenőrzi, és 

felügyeli a lovasok melegítését. 

 

A válogató nap után az ott bemutatott program, az állatorvos és 

steward javaslata, és az eddigi versenyeredmények együttesen fogják a 

végleges EB résztvevői kört kiadni. Az eddigiektől eltérően és az FEI 

idei utasításával megegyezően kizárólag a szövetségi kapitány döntése 

alapján mehetnek a lovasok az EB-re. 

Az U25 korosztály lovasai, lévén a többség külföldi tartózkodása miatt az Eb-re 

a nemzetközi és nemzeti eredményeik függvényében kerülnek kiválasztásra. 



 

Mindannyiunk érdeke, hogy a legjobb lovasainkkal képviseljük hazánkat!   

 

Fiatal lovak VB, Verden december 9-13. 

 

Előzetes nevezés: október 26. 

Végleges nevezés: november 16. 

 

Minősülés az FEI részéről:  

- 5-6 éves lovak: minimum 1x 75% nemzeti vagy nemzetközi versenyről 

- 7 éves lovak: minimum 1x 70% nemzeti vagy nemzetközi versenyről 

 

A lovak kiutazása az MSLT egyesület elnökségének döntése alapján: 

Az FEI 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 

lovak kiválasztása az idei versenyeredményeik tükrében kerül kijelölésre. 

 

 

2020. július                                                                      Dallos Zsófia 

             szövetségi kapitány 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


