
Mottó: „ A sikernek ára van, nem titka”   (Hobó) 

 

 

 

          A díjlovagló szövetségi kapitány programja 
 

 

 

Erős alapokon biztos épületet 

A program megvalósíthatóságának három pillére: 

 

1. Ló lovas együttesek – csapatépítés - ütőképes csapat 

2. Edzés – szövetségi edző – edzőtáborok – versenyzés 

3. Menedzselés-versenyeztetés 

 

 

„Egy mindenkiért ,mindenki egyért „  (Dumas) 

Stratégiai célkitűzések: 

Legfőbb cél a ló-lovas együttesekből csapat kovácsolása. Olyan válogatott csapatra van 

szükség, akik képesek arra, hogy egymást támogatva és serkentve, egymással is versenyezve, 

mégis vállvetve küzdenek a közös célért. 

Célunk, hogy 3 év múlva Eb-re minősülni képes felnőtt csapatunk legyen. 2015-ben csapattal 

indulhassunk az EB-n. 

 

Fiatal lovas válogatott: Ugyancsak csapatban kell gondolkodni. Nemzetközi versenyeken és 

EB-ken kell indítani a csapatot. A csapat 2015-ben EB-n első tízben, egyéniben lovasunk 

döntőben legyen. 

 

Juniorok: Nemzetközi versenyeken és EB-ken ugyancsak csapattal részt venni. Cél a csapat 

legjobb 6 közé jutása, egyéni döntős versenyzők. 

 

Póni válogatott : Nemzetközi versenyeken és EB-n ütőképes csapat. 

 

Valósítsuk meg álmainkat ! 

Taktika: 

Ló – lovas együttesek kiválasztása, válogatott keretek felállítása 

A válogatott keretekbe meghívást kapnak azok a tehetséges,szorgalmas és a szükséges 

feltételekkel rendelkező lovasok, akik rendelkeznek  jó képességű, a céljainkat megvalósítani 

alkalmas,fejlődőképes lovakkal. Ezeket a versenyzőket, edzőjüket személyesen fogom 

megkeresni, és elbeszélgetni velük. A válogatottságot vállaló versenyzőknek erről egy 

nyilatkozatot kell majd aláírniuk. A válogatott versenyzők edzés és versenytervét velük, 

edzőjükkel, szüleikkel, ill. szponzoraikkal közösen alakítjuk ki. 

Válogatási szempontok: 

Eredmények 

Elbeszélgetés – jövőkép, lehetőségek,vállalás 

Távolabbi lehetőségek pl. nagyon jó utánpótlás lovak 

Pillanatnyi forma 

A szövetségi kapitány szubjektív megítélése alapján 

  

 



 

Edzés, felkészülés 

 

A felkészülés lehetséges formái: 

 

Edzés otthon saját edzővel 

Edzés otthon egyedül és időnként edzővel 

Edzőtáborok : edzés saját edzővel 

 edzés szövetségi edzővel  (a válogatott keret számára kötelező!  

 Egyenlőre évente 4 alkalom) 

 edzés más edzővel 

Felkészülési versenyek 

 

 

Versenyzés 

 

Válogató versenyek (azok a versenyek melyeket erre a szövetségi kapitány kijelöl) 

Nemzetközi versenyek  (CDI, CDI-W,CDIO) - nevezéseket a szövetségi kapitány hagyja jóvá 

Nemzetközi bajnokságok (EB,VB, Olimpia) -a szövetségi kapitány nevez 

 

Menedzselés 

 

Alkalmanként ló lovas együttesek összehozása 

Kapcsolatépítés, kapcsolattartás (edzők, szülők, szponzorok, iskolák, MLSz, külföldi 

szervezetek, személyek,bírók,tenyésztők stb.) 

Anyagi források megteremtése (szponzorok, pályázatok, állami támogatás,MLSz,FEI stb.) 

Edzőtáborok szervezése 

Versenyeztetés szervezése 

Sajtó (írott, képi és internetes média megjelenések minél többször, kapcsolattartás az MLSz 

kommunikációs igazgatóval) 

Orvosi, állatorvosi, egészségügyi feladatok 

 

 

Egyedül nem megy ! 

 

A szövetségi kapitány csapata 

Ezt a sokrétű feladatot csak mások bevonásával lehet eredményesen elvégezni. 

Szükséges: 

Szövetségi edző  (külföldi jó nevű szakember,aki még nem túl drága és eléggé ambiciózus 

ahhoz,hogy elvállalja ezt a feladatot.) 

Adminisztrátor (a szakbizottság vállalja) 

Menedzser (a fenti feladatok önkéntesként való elvégzésére alkalmas személy) 

Utánpótlás kapitány vagy edző (póni és junior válogatott mellé) 

 

Munkamenet 

 

1. Jelen helyzet feltérképezése –tavalyi versenyek eredményeinek feldolgozása, szóba 

jöhető versenyzők és edzőik megkeresése, helyzetfelmérés edzéslátogatással és 

interjúval. 

2. A válogatott keretek kijelölése, versenyzők meghívása 



3. Az éves edzésterv, versenynaptár közös kidolgozása, szövetségi küldöttek jelölése 

4. A szövetségi edző felkérése, időpont egyeztetések 

5. Csapatépítő edzőtáborok, különös tekintettel a tehetséges fiatal lovasokra és átlagosnál 

jobb utánpótlás lovakra. 

6. Versenyeztetés – a válogató és nemzetközi versenyeken lehetőség szerint részt vesz a 

szövetségi kapitány ill. a szövetségi edző. Azonban a válogatott versenyzőktől minden 

esetben a hazai versenyekről is rövid jelentést kérek. Ez nyilván nem a helyezés vagy 

százalék bemondását jelenti,hanem olyan belső információkról van szó amit a 

versenyző,vagy edzője látott,érzett a versenyzés során. 

7. Versenyek értékelése, ennek beépítése a további munkába 

8. További lehetőségek felderítése 

9. A Díjlovagló Szakbizottság és a MLSz vezetőség tájékoztatása 

 

Minősülni Nemzetközi (CDI) versenyre hazai vagy külföldi CDN-A versenyeken van 

lehetőségük a különböző korosztályú és kategóriájú versenyzőknek. A fiatal lovas, a junior, a 

gyermek és a póni korosztályban a megfelelő EB csapatfeladatban vagy az EB egyéni 

feladatban legalább egy alkalommal 61 %-ot kell elérni. Ha a lovas egy évet kihagy a 

versenyzésből, a minősülést meg kell ismételni.A felnőtt lovasoknak a CDI verseny kiskör 

induláshoz az Intermediaire I., nagykör induláshoz a Nagydíj vagy Nagydí Special 

versenyszámban kell 61 %-ot teljesíteni. Ha egy lovas csak a Szent György díjban akar 

indulni a szövetségi kapitány elfogadhatja,ha csak ebben a számban minősült. A fiatal 

díjlovak minősülése nemzetközi versenyekre (beleértve a bajnokságot is):CDN/A versenyen az 

adott korosztály számára kiírt FEI programban elért 7.5 pont.  

 

Kövy András 

Szövetségi Kapitány 


