
Szakmai terv, a minősülés módja nemzetközi 

versenyekre 

 

Úgy gondolom, hogy a következő Szövetségi Kapitánynak kétféle tervet is fel 

kell állítania.  

Az első egy rövid távú, ami a legrövidebb időn belül nyugalmat és 

kiszámíthatóságot teremtene a nemzetközi versenyeken indulni szándékozó 

lovasainknak, illetve az esetleges kontinens viadalokra készülőknek. 

A másik természetesen hosszabb távra volna hívatott biztosítani a magyar 

díjlovaglás jelenlétét a nemzetközi porondon. 

Rövidtávon mindenképpen meg kell küzdenünk azzal, hogy olyan szabályok 

mentén indulhassunk el, amik nem akadályozzák, hanem segítik az edzők, 

lovasok és szponzorok munkáját és tervezhető teszik azt. 

A 2016-os évben kompromisszumokra van szükségünk az induláshoz, hiszen a 

verseny szezon már elindult és egyelőre a hazai versenynaptár sem végleges. Az 

első nemzetközi versenyek nevezési ideje rövidesen lejár. 

Ezért a következő megoldást javaslom az idei évre: 

Három keretet hirdetnék meg 

„A” keret: 

Azok a ló és lovas párosok, akik eddig is szerepeltek a válogatott listán - később 

ez a keret azon lovasok keretét jelenti majd - akik korosztályos lovasok esetén, 

a kontinens bajnokságon indulni képesek, felnőttek esetén a nemzetközi Nagy 

Díj szinten versenyeznek 

„B” keret: 

Ugyan ezek a lovasok új lóval az eddigi szinten, továbbá a Magyar Bajnokság 

első három helyezettjét az adott kategóriában, továbbá azokat, akik az előző 

évben válogatottak voltak és idén egy kategóriával feljebb lépnének, legyen az 

korosztály vagy felnőttek esetén kategória. 

Azok a lovasok, akik ezen keretekbe tartoznak automatikusan kérhetik 

nevezésüket nemzetközi versenyekre a Szövetségi Kapitánynál. Amennyiben új 

lovas jelentkezne, természetesen csak akkor nevezhető, ha teljesítette a MLSZ 



idevonatkozó adminisztrációs követelményeit. (nemzetközi ló útlevél, 

szerződés, stb.) 

„C” keret 

Azon lovasok, akik főleg a Talent programból kerülnek ki vagy azok, akiket az 

edzői testület érdemesnek tart, de még valamilyen okból nem készek a 

nemzetközi megmérettetésre. Ők biztosítanák a válogatott utánpótlását. 

Felkutatásuk a Talent edzők bevonásával történne, bevonva a Régió felelősöket 

is. 

Az idei év viszonylag „liberális” szabályozását fékezné, hogy mindazok a 

lovasok, akik nemzetközi versenyen a 2 vagy 3 nap alatt a kötelező 

programokban nem érik el a 62%-os átlagot automatikusan elvesztik a jogot, 

hogy nemzetközi versenyen indulhassanak. 

Azok az újonnan belépő lovasok, akik be szeretnének kerülni az ”A” vagy „B” 

keretbe, illetve vissza szeretnének kerülni oda, teljesíteniük kell minimum 

kétszer hazai vagy külföldi CDN-A versenyen az adott szinten 62%-ot minimum 

két alkalommal, vagy felkészültségét bizonyítania kell a Szövetségi kapitány, 

egy magasan kvalifikált bíró és minimum 2 Talent edző előtt. 

A kontinens bajnokságokra készülő válogatottba kerülésnél a nemzetközi 

versenyeken való szereplés mellett figyelembe venném a lovasok nyitottságát a 

különböző edzőtáborokon való részvételben. Természetesen ezek senki 

számára nem kötelezőek, de az itt mutatott munkából, különösen a 

korosztályos lovasok esetében a hozzáállásukról sok információ szerezhető. 

Amennyiben a Szakbizottság anyagi hozzájárulása vagy szponzorok lehetővé 

teszik, kinevezésem esetén rövidesen kijelölnék minimum egy CDIO versenyt 

ahol magyar csapat - akár több korosztály is - képviselné hazánkat.  A többi 

nemzetközi verseny természetesen ajánlott az idei évben. 

A verseny naptár ismeretében kategorizálnám a nemzetközi versenyeket I és II 

típusúra. Az I-n elért %-os teljesítményt nyomatékosabban venném számításba 

egy esetleges választásnál. 

Az idei évben mindenképpen elérhetőnek tartom mind a 4 korosztály esetében 

a kontinens bajnokságokon való részvételt akár csapattal is. Gondolom, ennek 

reklám értékét nem kell bizonygatnom!? Hatalmas fegyvertény lenne és 

történelmi lépés a magyar díjlovaglás történetében. 



A felnőttek esetében az idei évben szerencsésnek tartanám, ha lovat tudnánk 

küldeni a Fiatal lovak Világ Bajnokságára és minnél több nemzetközi versenyen 

tudnának megjelenni. Különös figyelmet és, ha lehet, anyagi támogatást kérnék 

azoknak a párosoknak, akik olyan fiatal lovakkal rendelkeznek, amelyek az 

elkövetkező években felérhetnek Nagy Díj szintig. 

Néhány gondolat még a „C” keretről: úgy gondolom ez az élsport záloga. 

Fejlesztése és a lehetséges „talentumok” felkutatása minden a díjlovaglásban 

és a díjlovaglásért dolgozó magyar edző kötelessége. Amennyiben a Szövetség 

Talent programja folytatódik, akkor az edzői karral, de ha valamilyen oknál 

fogva megszűnne a Szövetség részéről, akkor ugyanezen edzői karra 

támaszkodva, szakbizottsági segítséggel saját erőből kell úgy alakítanunk, hogy 

az itt nevelt fiatalokból kerüljön ki a jövendő korosztályos majd felnőtt 

válogatott. Az ide való bekerülés legyen inspiráló mindenki számára, ha kell az 

innen kikerülő válogatottakat a Szakbizottság is kiemelten támogassa, így 

elérhető, hogy pár évenbelül valóban egy komplex nevelési program 

eredményeként nemzetközi szintű fiatal lovasokat kaphatunk. 

 

Mindezekhez mire van szükségünk?? 

Először is nyugalomra!!!! 

- Ahhoz, hogy az edzők és lovasok nyugodtan tudjanak dolgozni, ahhoz az kell, 

hogy szabályok lehetőleg mindenki számára betarthatóak legyenek, viszont 

mindenki érezze úgy, hogy ha esetleg rövidtávon nehézséget is okoz azok 

betartása - hosszabb távon mindenki érdeke, hogy ezek szerint végezze 

munkáját. Eddig is úgy éltem ebben a sportban, hogy segítője legyek az új és 

újabb generációnak és ne gátja. Mindazok, akik ugyanígy gondolják, mindig 

számíthatnak együttműködésemre. 

- Mi kell még? Pénz és pénz. Mindenki tisztában van azzal, hogy a szponzorok 

(számomra ez minden olyan személyt jelent, aki bármilyen formában invesztál 

a díjlovas sportba) csak akkor jelennek meg, ha vannak „sztárjaink”, vannak 

eredményeink vagy/és legalább megjelenésünk a médiában ugyanúgy, mint az 

élet minden területén. Ezért szeretnék mindenképpen olyan sajtó és 

médiatámogatást, amely a válogatott lovasokból kiindulva az egész szakágat 

reflektorfénybe helyezné. Addig is mindenképpen a Szakbizottsággal együtt kell 

kidolgozni a válogatott és nemzetközi versenyen indulók támogatását. 

 


