
A SZÖVETSÉGI KAPITÁNY SZAKMAI PROGRAMJA 

2016. ÉVRE 

 

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. A jövő évi Európa Bajnokságra minősülést 

szerezni. 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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Minősülés nemzetközi (CDI) versenyekre  
 
Nemzetközi (CDI) versenyeken azok a lovasok jogosultak indulni akik  
1.) a 2015. október 28-án közzétett válogatottak listáján szerepelnek, 
2.) vagy minősülnek az alábbi feltételek szerint:  
2.1.) 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;  
2.2.) Felnőtt korosztályban  
2.2.1) 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.  
2.2.2.) Nagykör kategóriában: hivatalos hazai vagy külföldi CDN-A versenyen 2 
alkalommal Nagydíjban minimum 62%-ot vagy 3 alkalommal minimum 61%-ot 
teljesít.  
2.2.3.) 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.  
2.3.) 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.  
2.4.) Fiatal díjló kategóriában: hivatalos hazai vagy külföldi CDN-A versenyen a 
saját korosztályának megfelelő FEI kategóriában minimum 7,2 pontot teljesít.  
 
 A minősülés feltételeinek teljesítésekor ló-lovas párosok eredményeit veszem 
figyelembe.  
Azon ló-lovas páros, aki a tavalyi évben (2015) már megszerezte az idei évre 
(2016) 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 tud 
lovagolni. 
-   aki Közép körben (Inter A,B,II.) CDI versenyen 63%-ot tud lovagolni. 
-   aki Kis körben (Szt. György, Inter I.) CDI versenyen 64%-ot tud lovagolni.  
 Gyermek, junior, fiatal lovas, U25 és póni lovasok esetében az a ló-lovas 
páros: 

 aki a saját korosztályának megfelelő CDI versenyen 64%-ot tud lovagolni. 
 
„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. 2015. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Junior, Fiatal Lovas és Gyermek Európa Bajnokság: 
Oliva, Valencia     (ESP)    2016.07.19-24. 
 
Lehetőség szerint minden korosztályban képviseltetni magunkat, akár csapattal 
is. 
FEI szabályozás: 

 FL. legalább 60%-os teljesítménye csapat vagy egyéni feladatban CDIY-n, 
EB FL, vagy CDI-n Szt. Györgyben idei év január 1-től a nevezési 
határidőig az adott lóval.  Aki most lett FL, annak az elmúlt évből a 
junior 60% feletti eredménye is beszámít. 

 Junior: legalább 60%-os teljesítmény CDIJ-n vagy junior EB-n. 

 Gyermek: legalább egy alkalommal egy CDI-Ch-n  részt venni. 
 
 
Póni EB  
Aarhus       (Dánia)     2016.08.17-21. 
 
Lehetőség szerint csapattal képviseltetni hazánkat. 
FEI szabályozás: 

 Ló-lovas páros 1x60% csapat vagy egyéniben CDI-P-n 2016.január 1-től 
vagy az EB tavalyi eredménnyel. 

 
U25  
Ankum     (GER)        2016.06.16-19. 
 
FEI szabályozás: 

 1x60% CDI-U25 Intermediaire II-ben 2016.január 1-től a nevezésig. 
 
Ajánlott nemzetközi versenyek az EB-kig: 
Zakrzow (POL) CDI3*,CDI- Ch,-J,-P,-U25,-Y  február 19-21. 
Zakrzow (POL) CDI3*, CDI-Ch,-J,-P,-U25,-Y február 26-28. 
Caselle di Som. (ITA) CDI3*,CDI-Ch,-J,-P,-U25,-Y,-YH március 3-6. 
Caselle di Som. (ITA) CDI3*,CDI-Ch,-J,-P,-U25,-Y,-YH március 10-13. 
Stadl Paura (AUT) CDI3*,CDI-J,-P,-Y március 22-28. 
Máriakálnok (HUN) CDI3*, CDI-Ch,-J,-P  április 28-május 1. 
Compiegne (FRA) CDI2*,3*,CDI-Ch,-J,-P,-U25,-Y  május 19-22. 
Lipica (SLO) CDI-W, CDI-J,-YH  május 27-29. 
Achleiten (AUT) CDI1*,-4*,-J,-Y  június 2-5. 
Hagen (GER) CDI-J,-P,-Y  június 7-12. 
Brno (CZE)  CDI-W,CDI3*,-J,-P   június 17-19. 



Fiatal lovak VB 
Ermelo     (NED)        2016.07.28-31. (5,6,7 éves lovak) 
 
 
Hazai szabályozás:  

 CDI-YH –re minősült, és ott legalább 7,5-t lovagol, valamint teljesíti a FL 
VB részvételi kritériumait, csak az nevezhet a VB –re. 
 

Ajánlott nemzetközi versenyek a VB-ig: 
Caselle di Som. (ITA) CDI3*,CDI-Ch,-J,-P,-U25,-Y,-YH március 53-6. 
Caselle di Som. (ITA) CDI3*,CDI-Ch,-J,-P,-U25,-Y,-YH március 10-13. 
Lipica (SLO) CDI-W, CDI-J,-YH  május 27-29. 
 
 
A felnőtt lovasoknak javaslom a 2017.évi Európa Bajnokságra való minősülés 
megszerzését, és a FEI Világkupa sorozatában való részvételt: 
 
Zakrzow (POL) CDI3*,CDI- Ch,-J,-P,-U25,-Y  február 19-21. 
Zakrzow (POL) CDI3*, CDI-Ch,-J,-P,-U25,-Y február 26-28. 
Caselle di Som. (ITA) CDI3*,CDI-Ch,-J,-P,-U25,-Y,-YH március 3-6. 
Caselle di Som. (ITA) CDI3*,CDI-Ch,-J,-P,-U25,-Y,-YH március 10-13. 
Stadl Paura (AUT) CDI3*,CDI-J,-P,-Y március 22-28. 
Hagen (GER) CDI4* április 20-24. 
Máriakálnok (HUN) CDI3*, CDI-Ch,-J,-P  április 28-május 1. 
München (GER) CDI1*,-3*,-5*,-U25  május 5-8. 
Compiegne (FRA) CDI2*,3*,CDI-Ch,-J,-P,-U25,-Y  május 19-22. 
Samorin (SVK)  CDI3*  május 19-22. 
Lipica (SLO) CDI-W, CDI-J,-YH  május 27-29. 
Achleiten (AUT) CDI1*,-4*,-J,-Y  június 2-5. 
Hagen (GER) CDI-J,-P,-Y  június 7-12. 
Brno (CZE)  CDI-W,CDI3*,-J,-P   június 17-19. 
Lamprechtshausen (AUT) CDI3*,-J,-U25,-Y  augusztus 25-28. 
Samorin (SVK) CDI3* szeptember 1-4. 
Wien (AUT) CDI4* szeptember 15-18. 
Fót CDI3*,-J,-P,-Y szeptember 23-25. 
Kaposvár CDI-W,CDI3*,-J,-P,-Y  október 14-16. 
Zakrzow (POL) CDI3*,-J,-P,-Y  november 4-6. 
München (GER) CDI2*,-4*  november 10-13. 
 
         Dallos Zsófia 


