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Szakmai terv 2019. 

 

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 

lehetőleg csapattal. Világ Kupa fordulókon a Közép Európai Liga 

ranglistáján előkelő helyezéseket elérni. 

- Az U25 Európa Bajnokságon részt venni. 

- A Fiatal lovak Világ Bajnokságán minél több korosztályban szerepelni. 

- Fiatal és tehetséges versenyzők munkájának és fejlődésének figyelemmel 

kísérése és lehetőség szerinti segítése. 
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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 teljesít; illetve, ha csak egy csapat vagy egyéni 
feladatban indult, de ott legalább 65%-ot elért, és van mellette egy előkészítő 
feladata legalább 63%-al. 
 
2.) Felnőtt korosztályban  
a) Kiskör kategóriában: hivatalos hazai vagy külföldi CDN-A versenyen 2 
alkalommal Intermediaire I. versenyszámot minimum 63%-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 63%-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. 63%), 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 63%-ot teljesít.  
3.) U25 korosztályban: hivatalos hazai vagy külföldi CDN-A versenyen 
Intermediaire II., vagy U25 Nagydíjban 2 alkalommal minimum 63%-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, vagy S kategóriában 67 
%-ot. 
 
A minősülés feltételeinek teljesítésekor a ló-lovas párosok eredményeit veszem 
figyelembe.  
Azon ló-lovas páros, aki a tavalyi évben (2018.) már megszerezte az idei évre 
(2019.) 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. Kérem a lovasokat, hogy 
írásban, és időben jelezzék nevezési szándékukat. A végleges nevezési 
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határidő utáni lemondásokat megfelelő indokkal ellátva írásban kérném. A 
versenyrendezők igénye a nevezési díjra, boxra stb. a lovast terheli. Ameddig 
a lovassal szemben követelés áll fenn, addig a lovas nem nevezhető 
nemzetközi versenyre! 
 
 

Válogatott keret: 
 
„A” keret:  
Felnőtt lovasok esetében az a ló-lovas páros: 
 -   aki minősül az Európa Bajnokságra 
 
U25 lovasok: 
-    aki a saját korosztályának megfelelő CDI versenyen a kötelező számokból 
64%-os, vagy magasabb átlagot ér el 
 
Gyermek, junior, fiatal lovas és póni lovasok esetében az a ló-lovas páros: 
-  aki a saját korosztályának megfelelő CDI versenyen a kötelező számokból 
65%-os, vagy magasabb átlagot ér el 
 
„B” keret: 
- azon felnőtt, korosztályos, U25 és póni lovasok tartoznak ide, akik teljesítették 
a minősülési feltételeket a nemzetközi versenyekre, de a nemzetközi versenyen 
nem tudják az „A” keret minősülési kritériumait teljesíteni. Az ő teljesítményük 
minden esetben meghaladja a CDI versenyeken az átlag 63%-ot.  
 
A keretbe kerülés minden esetben ló-lovas párosra vonatkozik. A teljesítésbe 
csak a kötelező feladatok számítanak, a kűrök nem. 2018. január 1.-től 
veszem figyelembe a versenyeredményeket. Ez alapján jelölöm ki a kereteket.  
Az “A” keretbe azok a lovasok automatikusan bekerülnek, akik az elmúlt év 
(2018) Európa Bajnokságán az adott korosztályban elérték a kötelező 
feladatokban a 65%os illetve feletti átlagot. Ezen lovasok akkor kerülnek ki az 
“A” keretből, amikor az Európa Bajnokság utáni átlaguk a nemzetközi 
versenyeken már nem éri el a kerethez szükséges teljesítményt. 
 
Azok a lovasok, akik nem tudják teljesíteni nemzetközi versenyen a 60%-ot, 
akkor indulhatnak újra CDI versenyen, ha hivatalos CDN-A versenyen újból 
minősülnek a nemzetközi versenyekre.  
 
 



4 
 

 

 

 

 

 

 

A 2019. év fő versenyei: 

 

2019. július 24-27. Korosztályos és U25 EB, San Giovanni in Marignano (ITA) 

Minősülési feltételek az FEI részéről (még nem publikált): 

U25: 

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

2018. január 1-től a nevezésig. 

Fiatal lovasok: 

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

2018. január 1.-től a nevezésig. 

Amennyiben ez a lovas első FL éve akkor egy 62% feletti CDIJ vagy EB eredmény is számít 2018. 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 2018. január 1-től a nevezésig. 

Gyermek: 

A ló/lovas páros legalább 60%-os teljesítménye CDI-Ch versenyen (EB is) csapat vagy egyéni feladatban 2018. 

január 1-től a nevezésig. 

 

Minősülés hazai szabályozása: 

Mindhárom korosztályban szeretném, ha lenne lovasunk, lehetőség szerint 

csapatunk.  A lovasok az „A” keretből mehetnek. Több potenciális lovas esetén 

a válogatás a nemzetközi eredmények alapján történik a 2018-as Európa 
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Bajnokság utáni időszakból. Aki az EB-re készül, minimum 2 nemzetközi 

versenyen vegyen részt az elmúlt évi Európa Bajnokság utáni időszaktól!  

 

 

 

 

 

2019. augusztus 1-4. Fiatal Lovak VB, Ermelo (NED): 

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. Ló-lovas páros számít. 

Minősülés hazai szabályozása: 

Csak az a ló-lovas páros indulhat a Világbajnokságon, aki az idei évben legalább 

1 nemzetközi versenyre elment, és ott teljesítette az FEI követelményeket.  

 

 

2019. augusztus 15-18. Póni EB, Strzegom (POL): 

Minősülési feltételek az FEI részéről (még nem publikált) 

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

2018 EB is számít 2018. január 1-től a nevezésig. 

Minősülés hazai szabályozása: 

Az Eb-re készülő lovasok legalább 2 nemzetközi versenyre menjenek el a 2018-

as évi EB utáni időszaktól a nevezési határidőig. A lovasok az „A” keretből 

utazhatnak az Európa Bajnokságra. 

 

2019. augusztus 19-25. Rotterdam (NED), Felnőtt EB 
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Minősülési feltételek az FEI részéről, ami egyben megegyezik a hazai minősülési 

feltételekkel: 

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 

2018. január 1.-től a versenyre való előzetes nevezésig tart. 

A főbb versenyekre minősítő versenyek listája megtalálható: 

https://data.fei.org/Calendar/Search.aspx 

 

Azokban a kategóriákban, ahol válogatni kell a lovasok között rangsor fog 

dönteni. A lovasok rangsora a két összetevőből fog összeállni: 

● pont a helyezésért (versenyszám indulóinak száma – a lovas helyezése) 

● pont az eredményért (%-os eredmény) Kűr esetében 3% levonásra kerül 

az eredményből 

Összpontszám = helyezésért járó pont + az eredmény pontja 

➢ Mindig a 6 legjobb eredmény számít (kűr is) 

➢ Az előző évi Európa Bajnokságok utáni időszaktól 

➢ A fiatal lovak esetében csak az idei eredményekből a 2 legjobb számít 

 

 

A szövetségi kapitány erősen indokolt esetben a változtatás jogát fenntartja. 

 Indokolt eset lehet például:  

- a ló nem megbízható egészségi állapota 

- erősen hanyatló forma 

- a lovas edzőjének javaslata 

- erősen javuló forma, egy korábbi nem sikerült verseny miatt nem éri el az „A” 

keret szintjét 
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- stabilan „A” keretben versenyző lovas új lovának csak egy versenyről való 

nagyon erős eredménye 

 

 

2019. január         Dallos Zsófia 

 

 

 

 

 

 

 

 


