
 

 

 

 

VERSENYKIÍRÁS 

 
 



 

I. A verseny adatai: 

 
A verseny helyszíne:   Balatonfenyves Lovarda 

Cím:     8646 Balatonfenyves, Vízház u. 24. 

Dátum:    2019. szeptember 7. 

A verseny besorolása:   Meghívásos verseny 

A versenyen megrendezett 

kategóriák: Meghívásos verseny (gyermek és ifjúsági számokban, B, C,  D1, 

D2 egyéni és C csapat kategóriákban,)  

Utánpótlás verseny (U1, U2, UL egyéni és U csapat, lépés páros 

kategóriákban) 

Amatőr verseny (Amatőr lovas, amatőr műlovas egyéni, amatőr  

páros és amatőr csapat kategóriákban)  

 

II. Általános rendelkezések 

 
A verseny kiírója és a kiírás alapja: 

Magyar Lovas Szövetség Lovastorna Szakág (továbbiakban: MLSz Lovastorna Szakág). 

A 2017-tól érvényes FEI nemzetközi szabályzat, valamint a 2019. március 15-től érvényben lévő 

magyar lovastorna szabályzat. 

A verseny résztvevői: 

Egyesületek 

A versenyre minden olyan egyesület jogosult nevezni sportolóit és edzőit, amely a 

rendezvény évében tagja a Magyar Lovas Szövetségnek (továbbiakban: MLSz) és éves 

„Egyesületi tagdíj”-át megfizette. (A díj mértékét az MLSZ határozza meg - 28 000 Ft / 

egyesület / 2019.) 

 

Edzők 

Az egyesületek a versenyzőiket csak olyan edzőjükkel nevezhetik a megmérettetésre, aki 

a rendezvény évében, az MLSz által, a Lovastorna Szakágban edzőként regisztrált és az 

éves „Edzői regisztrációs díj” -át megfizette. (A díj mértékét az MLSz határozza meg - 15 

000 Ft / fő / 2019.) 

 

Versenyzők 

Az egyesületek minden olyan sportolójukat nevezhetik a versenyre, aki a rendezvény 

idején érvényes sportorvosi igazolással rendelkezik és az éves versenyzői licenc díját 

befizette. 
 

Tagsági Igazolvánnyal rendelkező (D, C, B, Gy, I, F kategóriás) versenyzők 

Az egyesület igazolt versenyzői, akik a rendezvény évében, az MLSz által, a 

Lovastorna Szakágban versenyzőként regisztráltak, az éves „Licencdíj” -at megfizették 

(a díj mértékét az MLSz határozza meg), valamint már rendelkeznek, illetve az adott 

évben sikeresen leteszik a „Ló alapismereti és rajtengedély vizsgá” -t. (Amennyiben 

nem tesznek sikeres „Ló alapismereti és rajtengedély vizsgá” –t, eredményeiket 

törölni kell.) 
 

Tagsági Igazolvánnyal nem rendelkező (U kategóriás) versenyzők 

Az egyesület még le nem igazolt versenyzői, akik a rendezvény évében, a MLSz által, 

a Lovastorna Szakágban utánpótlás versenyzőként regisztráltak, az éves „Regisztrációs 



díj” -at megfizették (A díj mértékét az MLSz határozza meg - 5 000 Ft / fő / 2019.), 

„Ló alapismereti és rajtengedély vizsgá” -val nem rendelkeznek. 

           Lovak 

A versenyben azok a min. 5 éves lovak vehetnek csak részt, melyeknek a szövetségi éves    

lóbejelentési díja (8000.- Ft) befizetett 
  

Kategóriák: 

A Bajnokságon a Lovastorna Szakág 2019-re elfogadott hivatalos versenykategóriái 

kerülnek kiírásra csapatban, egyéniben és párosban, a 2019. március 15-től elfogadott 

Lovastorna versenyszabályzat alapján. (www.lovasszovetseg.hu) 

 

 

III. Általános információk 

 
1. A verseny rendezője: 

 
Lovasakadémia SC 
(7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.) 

Kontaktszemély: Villányi Krisztina  

Tel: 70/281-5668 email: krisztavoltizs@gmail.com 

 

2. Versenyigazgató:  

 

Villányi Krisztina 

 

Tel: 70/281-5668 email: krisztavoltizs@gmail.com 

 

IV. Hivatalos személyek 

 

1. A versenybíróság tagjai: 

 
Főbíró:    Bence-Kiss Krisztina 

Tagok:   Seregély Cintia 

 

2. Versenyiroda: 
Szakács András 

 

3. Stúdió:  
Bence Miklós 

 

4. Állatorvos 
Dr. Veres Sándor Tel: +36 30 561 9848 

 

5. Patkolókovács 
Gémesi Tamás Tel: +36 20 509 4434 
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V. Versenypályák 

 
Versenypálya mérete:  25x25 méter (nagy fedeles csarnok) 

Melegítőpályák:   1 db 25x25 méteres kör (nagy fedeles csarnok) 

     3 db 20x20 méteres kör (szabadtéri melegítő pálya)  

 

VI.    Állatorvosi vizsgálat 

 
Nem kerül megrendezésre. 

 

VII .  Istállózás 

 
A lovak 3x3 méteres boxokban lesznek elhelyezve. Etetőt, itatót mindenki hozzon 

magával!  

 

VIII. Nevezések 

 

Nevezési határidők:  
Előzetes nevezés:       2019. augusztus 23.  

Végleges nevezés és nevezések lezárása:   2019.  szeptember 2. 

A név szerinti nevezéseket a http://nevezes.lovastorna.hu oldalon kell rögzíteni.  

 

A végleges nevezést követő visszalépések után a verseny rendezője jogosult a visszalépett, 

meg nem jelent versenyzők nevezési díját beszedni. A végleges nevezést követően 

utónevezésre, kategória módosításra nincs lehetőség!  

Egy versenyző akár mindhárom versenyszámban (egyéni, páros (pas-de-deux) és csapat) 

elindulhat, de egy-egy versenyszámban csak egyszer szerepelhet. 
 

 

Nevezési díjak: 
A résztvevő egyesületek minden nevezett versenyzőjük után, függetlenül attól, hogy mely 

kategóriában indulnak, egyéni nevezési díjat kötelesek fizetni: 

 Nevezési díj:     6 500 Ft/fő 

 Startdíj kategóriánként    1 000 Ft/fő/kategória 

Fentiek értelmében az egy főre vetített nevezési díj minimum 7.500.- Ft, maximum 9.500.- Ft 

lehet. 

 

 

IX. Egyéb díjak: 

 
Szállás: www.szallas.hu  

  

A lovak számára boksz díja: bruttó 12 700 Ft/verseny. A boksz ára az első napi almozást 

tartalmazza. Kisbálás széna bruttó 1 000 Ft/bála áron kapható, az igényeket előre kérjük leadni 

(így a bokszhoz lesz készítve érkezésre). 

A helyszínen büfé fog üzemelni, illetve meleg étel rendelhető! 
A versenyrendező térítés ellenében lehetőséget ad lóbérletre az alábbi árakon: 

http://nevezes.lovastorna.hu/
http://www.szallas.hu/


Egyéni U kategória:     1 500 Ft/fő 

Egyéni UL kategória:     2 500 Ft/fő 

Csapat U kategória:     6 000 Ft/csapat 

Egyéni D2 kategória:    2 000Ft/fő 

Egyéni D1 kategória:    3 000 Ft/fő 

Egyéni C, B kategória:    4 000 Ft/fő 

Az igényeket a név szerinti nevezéssel kérjük jelezni! 

Belépőjegyek:  Belépés díjmentes. 

A Lovarda területére lovakat behozni csak érvényes lóútlevéllel (benne érvényes vérvétellel (egy 

évnél nem régebbi Coggins teszt), vakcinázással (hat hónapnál nem régebbi influenza) lehet!  

Edzéslehetőség: szeptember 6-án pénteken 16.00-től a nagy fedeles lovardában. 

 

X. Egyéb információk 

 
TECHNIKAI ÉRTEKEZLET: 2019. szeptember 6. péntek 19.00 – Klubhelység 

Az indulólista már a hét elején összeállításra kerül majd, így itt csak a versenyre vonatkozó 

fontos információkat beszéljük át. 

 
 

Óvás: 

 Az óvás benyújtása 

A pontozólapok és az előzetes eredmények átvételétől számított 30 percen belül az 

egyesületek óvással élhetnek. Más egyesület nevezettjeivel kapcsolatban csak abban az 

esetben nyújthatnak be óvást, ha megítélésük szerint, az adott versenyző, a hatályos 

versenyszabályzat értelmében, nem a megfelelő korcsoportban / kategóriában indult. 

Az óvással kapcsolatban az egyesületet bármely edzője vagy hivatalos vezetője 

képviselheti, oly módon, hogy óvási szándékát bejelenti a verseny vezetőbírójának és az 

óvás díját, 5.000.- Ft / óvás, megfizeti a verseny rendezőségének. 

 
 

 Az óvás elbírálása 

Az óvás elbírálása az adott versenyszámban érintett bíróknak, valamint a verseny 

vezetőbírójának és a verseny technikai felügyelőjének a feladata. 

Csak azokat az óvásokat vehetik figyelembe, amelyek a rendelkezésre álló idő alatt 

érkeztek be a vezetőbíróhoz, az egyesület képviseletére jogosult személy nyújtotta be és 

az óvási díj befizetése megtörtént. 

Eredményes óvás esetén, az óvás díját a versenyrendezőség köteles visszafizetni az 

érintett egyesületnek. 

 

AMATŐR VERSENY 

 
A verseny célja: Megmérettetési lehetőséget biztosítani a hobbi szinten dolgozó, kezdő  

           lovastorna csapatoknak. 

Résztvevők köre:  A versenyzők életkorára, nemére, képzettségére vonatkozó megkötés      

              nincs. Az egyéni versenyben nem vehetnek részt a Magyar Lovas    

              Szövetség Lovastorna szakágánál érvényes licenccel rendelkező  

     sportolók. Páros és csapatversenyben az együttesek maximum 50%-a    

         lehet leigazolt sportoló. 

Megrendezésre kerülő versenyszámok:  



 (egy versenyző csak egy egyéni kategóriában indulhat): 

Kategória Kötelező gyakorlatok Kűr gyakorlatok 

Egyéni 

műlovas 
(két 

korcsoportban, 

csoportbontás a 

beérkező 

nevezésektől 

függően) 

Nevezési díj:  

 5 000 Ft/fő 

Műlovon kell bemutatni, időkorlát 

nincs. 

Bemutatandó gyakorlatok: 

1. TESZT (Felugrás, alapülés, zászló, 

állás, lebegőtámasz előre, fél malom, 

hátsó lebegőtámasz) 

gyakorlatok leírását lásd: 

http://lovastorna.lovasszovetseg.hu/fajl

ok/dokumentumok/New%20Folder/sza

balyzat/iranyelvek2015-2.pdf 

33. oldaltól) 

Műlovon bemutatandó, időkorlát: 1,5 perc (az idő 

lejártát a főbíró csengővel jelzi, ezután a versenyző 

már új gyakorlatot nem kezdhet meg, csak a 

leugrását) 

A kűrbe kötelezően beépítendő elem nincs.  

A kűrök összeállításánál figyelembe kell venni:  

- A gyakorlatok változatossága (statikus-

dinamikus, átmenetek ötletessége) 

- Helyzetek változatossága ( irányok, 
elhelyezkedés a lovon) 

- Összeállítások egyedisége 
- Zene előadása 
- Ötletesség és egyediség 

Lásd: 

http://lovastorna.lovasszovetseg.hu/fajlok/

dokumentumok/New%20Folder/szabalyza

t/iranyelvek2015-2.pdf  59. oldal 

Egyéni 

lovas 
(két 

korcsoportban, 

csoportbontás a 

beérkező 

nevezésektől 

függően) 

Nevezési díj: 

 5 000 Ft/fő 

Ló bérlésre van 

lehetőség, 2 000 

Ft/versenyző 

áron.  

Lovon lépésben kell bemutatni, 

időkorlát nincs. 

Bemutatandó gyakorlatok: 

1. TESZT (Felugrás- segítséggel, 

alapülés, zászló, állás, lebegőtámasz 

előre, fél malom, hátsó lebegőtámasz) 

gyakorlatok leírását lásd: 

http://lovastorna.lovasszovetseg.hu/fajl

ok/dokumentumok/New%20Folder/sza

balyzat/iranyelvek2015-2.pdf 33. 

oldaltól) 

Lovon lépésben bemutatandó, időkorlát: 1 perc (az 

idő lejártát a főbíró csengővel jelzi, ezután a 

versenyző már új gyakorlatot nem kezdhet meg, 

csak a leugrását) 

A kűrbe kötelezően beépítendő elem nincs.  

A kűrök összeállításánál figyelembe kell venni:  

- A gyakorlatok változatossága (statikus-

dinamikus, átmenetek ötletessége) 

- Helyzetek változatossága ( irányok, 
elhelyezkedés a lovon) 

- Összeállítások egyedisége 
- Zene előadása 
- Ötletesség és egyediség 

Lásd: 

http://lovastorna.lovasszovetseg.hu/fajlok/dokumen

tumok/New%20Folder/szabalyzat/iranyelvek2015-

2.pdf   59. oldal 

Páros 

műlovas 
Nevezési díj:  

4 000 Ft/páros 

Nincs Műlovon bemutatandó, időkorlát: 1,5 perc (az idő 

lejártát a főbíró csengővel jelzi, ezután a 

versenyzők már új gyakorlatot nem kezdhetnek 

meg, csak a leugrásukat) 

A kűrbe kötelezően beépítendő elem nincs.  

A kűrök összeállításánál figyelembe kell venni:  

- A gyakorlatok változatossága (statikus-

dinamikus, átmenetek ötletessége) 

- Helyzetek változatossága ( irányok, 
elhelyezkedés a lovon) 

- Összeállítások egyedisége 
- Zene előadása 
- Ötletesség és egyediség 

Lásd: 

http://lovastorna.lovasszovetseg.hu/fajlok/dokumen

tumok/New%20Folder/szabalyzat/iranyelvek2015-

2.pdf  59. oldal 

Csapat 

műlovas 
(csapatok 

létszáma 4-7 

Nincs Műlovon bemutatandó, időkorlát: 4 perc (az idő 

lejártát a főbíró csengővel jelzi, ezután a 

versenyzők már új gyakorlatot nem kezdhetnek 

meg, csak a leugrásukat) 

A kűrbe kötelezően beépítendő elem nincs. Egyes, 



fő között 

változhat) 

Nevezési díj: 

10 000 

Ft/csapat 

kettes és hármas gyakorlatok kerülnek értékelésre, 

a kűr folyamán a műló nem maradhat üresen, tehát 

minimum valamely versenyzőnek vagy 

versenyzőknek mindig a lovon kell lennie. 

A kűrök összeállításánál figyelembe kell venni:  

- A gyakorlatok változatossága (statikus-

dinamikus, átmenetek ötletessége) 

- Helyzetek változatossága ( irányok, 
elhelyezkedés a lovon) 

- Összeállítások egyedisége 
- Zene előadása 
- Ötletesség és egyediség 

Lásd: 

http://lovastorna.lovasszovetseg.hu/fajlok/dokumen

tumok/New%20Folder/szabalyzat/iranyelvek2015-

2.pdf  59. oldal 

 

Nevezési határidő: 2019. augusztus 23-ig kell leadni a név szerinti nevezéseket minden olyan 

versenyző nevével, aki várhatóan részt vesz a versenyen, a kategória megjelöléssel. 2019. 

szeptember 2-ig, a végleges nevezési határidőig lehet változtatni ezeken a nevezéseken.  

A NEVEZÉSEKET a nevezes.lovastorna.hu oldalon kell rögzíteni. 

 

A verseny lebonyolítására vonatkozó szabályok a Magyar Lovas Szövetség Lovastorna 

Szabályzata szerint.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IDŐBEOSZTÁS TERVEZET 

 

 

2019. szeptember 6. péntek 

 

16.00   Edzési lehetőség (fedeles lovarda) 

19.00  Technikai értekezlet 

 

2019. szeptember 7. szombat 

 

9.00  Egyéni I, Gy kategória, kötelező gyakorlatok 

9.30  Egyéni D, C, B kategória kötelező gyakorlatai 

10.00 Egyéni U1, U2, UL és amatőr lovas kategóriás kötelező  

gyakorlatok 

11.00  Amatőr műlovas kötelezők 

12.00  Utánpótlás csapat kötelezők+kűr, C csapat kötelezők 

 Ebédszünet 

14.00  Amatőr csapat kűrök 

14.20           Amatőr egyéni verseny, műlovas kűr gyakorlatok 

15.20           Amatőr páros kűrök 

15.30  U1, U2, D2 műlovas kűrök 

16.15           Egyéni I, Gy kategória, kűr gyakorlatok 

 16.30  Egyéni D1, C, B kategória kűr gyakorlatok 

17.00  Egyéni verseny UL, amatőr lovas kűrök 

17.30  Lépés páros kűrök 

18.00  Eredményhirdetés  

 


