
 

1. oldal, összesen: 6 oldal 

 

versenykiírás 

 
 
 

1. Általános rendelkezések: 
A verseny kiírója és a kiírás alapja: 
Magyar Lovas Szövetség Lovastorna Szakág (továbbiakban: MLSz Lovastorna Szakág). 
A 2020. február 1-től hatályos Magyar Lovastorna Versenyszabályzat. 
(http://lovastorna.lovasszovetseg.hu/wp-content/uploads/2020/01/9.-szab%C3%A1lyzat.pdf) 
 
A verseny célja: 
A szakági sportolók, kiemelten az utánpótlás, fejlődésének elősegítése, a versenyeztetés folyamatosságának 
költségtakarékos biztosítása, a helyezések eldöntése, a lovastorna szakág népszerűsítése. 
 
A rendezvény lebonyolításáért felelős: 
Az MLSz Lovastorna Szakág által megbízott Pasaréti Honvéd Lovas Sport Egyesület Lovastorna Szakosztá-
lya. 
 
Díjazás: 
Minden kategória első három helyezettjét a verseny rendezősége éremmel, az első helyezetteket serleggel dí-
jazza. 



 

2. oldal, összesen: 6 oldal 

2. A verseny és a technikai értekezlet időpontja, helyszíne: 
A verseny 
- időpontja: 2020. március 8., vasárnap, 9:00 – 19:00 
- helyszíne: 1023 Budapest, Ürömi u. 64. (Újlaki Általános Iskola tornaterme) 
 
A technikai értekezlet 
- időpontja: 2020. március 8., vasárnap, 8:00 
- helyszíne: 1023 Budapest, Ürömi u. 64. (Újlaki Általános Iskola tornaterme) 
 

3. Közreműködők: 
Vezető bíró: Bence-Kiss Krisztina 
Bírók: Tóth Benedek Máté, Németh Szilvia 
Versenyiroda: Szakács András 
Stúdió: Jancsecz Dániel 

 
4. Résztvevők, kategóriák, nevezés: 

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 - 27 000 Ft / egyesület / 2020.). 
 
Edzők 
Az egyesületek a versenyzőiket minden 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 / 2020.). 
 
Versenyzők 
Az egyesületek minden olyan sportolójukat nevezhetik a versenyre, aki a rendezvény idején érvényes sportor-
vosi igazolással rendelkezik. 
 

Sportolói kártyával rendelkező (U, D, C, B, Gy, I, F kategóriás) versenyzők 
Az egyesület igazolt versenyzői, akik a rendezvény évében, az MLSz által, a Lovastorna Szakágban ver-
senyzőként regisztráltak, az éves „Licencdíj” -at megfizették (A díj mértékét az MLSz határozza meg – 
Nemzetközi licenc - 10 000 Ft / fő / 2020., Versenyzői licenc - 7 500 Ft / fő / 2020., Utánpótlás licenc - 5 
000 Ft / fő / 2020.), valamint rendelkeznek „Ló alapismereti és rajtengedély vizsgá” -val. 

 
Sportolói kártyával nem rendelkező (Amatőr kategóriás) versenyzők 
Akik a rendezvény évében, a MLSz által, a Lovastorna Szakágban amatőr versenyzőként regisztráltak, az 
éves „Regisztrációs díj” -at megfizették (A díj mértékét az MLSz határozza meg - 3 500 Ft / fő / 2020.), 
„Ló alapismereti és rajtengedély vizsgá” -val nem rendelkeznek. 



 

3. oldal, összesen: 6 oldal 

Versenyszámok és kategóriák: 

 
Kategória Meghatározás Korcsoport Licenc 

Kötelező 
gyakorlatok 

Kűr 
gyakorlatok 

Kűr 
pontozása 

E 
  
g 
  
y 
  

é 
  

n 
  
i 

Amatőr2 
(AME2) 

Amatőr licences versenyzők részére. 

Megfelelő (kategóriánként 
minimum 3 induló esetén) 
ketté bontandó, a résztve-
vők kormegoszlása szerint. 

Amatőr 

Bemutatandó gyakorlatok: 
 
1. TESZT 
 
1. Felugrás 
2. Alapülés 
3. Zászló 
4. Állás 
5. Lebegőtámasz (a maxi-

mális ponton zárt lábak-
kal) 

6. Fél malom 
7. Hátsó lebegőtámasz (a 

maximális ponton vállszé-
lességben nyitott lábak-
kal), befelé lecsúszás bal 
láb átemeléssel 

 

Időkorlát: 1,5 perc 
Kötelezően beépítendő elemek 
nincsenek. 

Csak a 10 legnehezebb gyakor-
lat pontozható, az alábbiak 
szerint: 
- Nehéz gyakorlatok (D) 0,9 

pont 
- Közepes (M) 0,4 pont 

gyakorlatok 
- Könnyű gyakorlatok (E) 0.0 

pont 

Amatőr1 
(AME1) 

Újonc2 
(Ú2) 

Azok a versenyzők, akik még nem indultak 
lovastorna versenyen. 
Illetve azok, akik csak a versenyt megelőző fél 
évben versenyeztek. 
(Az Amatőr kategória is versenyzésnek szá-
mít!) 

9 éves és fiatalabb 
Amatőr, 

Utánpótlás 
Időkorlát: 1,5 perc 
Kötelezően beépítendő elemek: 
- Spárga v. félspárga, tűspárga 
- Ollózó mozdulat 
- Guruló mozdulat 
- Mérleg 
- Vállállás 

Újonc1 
(Ú1) 

10 éves és idősebb, 
nincs felső korhatár 

Kezdő2 
(K2) Azok a versenyzők, akik a versenyt megelőző 

fél évben, Amatőr, U1, U2 vagy D2 egyéni 
kategóriában versenyeztek. 

9 éves és fiatalabb 
Utánpótlás, 
Versenyzői Kezdő1 

(K1) 
10 éves és idősebb, 
nincs felső korhatár 

Középhaladó2 
(KH2) Azok a versenyzők, akik a versenyt megelőző 

fél évben, UL, D1, C vagy B egyéni kategóriá-
ban versenyeztek. 

11 éves és fiatalabb Utánpótlás, 
Versenyzői, 
Nemzetközi Középhaladó1 

(KH1) 
12 éves és idősebb, 
nincs felső korhatár 

Haladó 
(H) 

Azok a versenyzők, akik a versenyt megelőző 
fél évben, GY, I vagy F egyéni kategóriában 
versenyeztek. 

Nincs életkori megkötés. 
Korcsoport megbontás 
nélkül, de, a rendező 
döntése alapján, megfelelő 
számú induló esetén, kettő 
bontható. 

Nemzetközi 

Bemutatandó gyakorlatok: 
 
2. TESZT 
 
1. Felugrás 
2. Alapülés 
3. Zászló 
4. Malom 
5. Olló 1. fele 
6. Olló 2. fele 
7. Állás 
8. Lengés első fele, befelé 

lecsúszás 
 

Időkorlát: 1,5 perc 
Kötelezően beépítendő elemek 
nincsenek. 

P 
  

á 
  
r 
  

o 
  
s 

Amatőr 
(AMP)  

A páros minimum 1 tagja Amatőr versenyző. A 
nem amatőr versenyző, a versenyt megelőző 
fél évben, maximum D kategóriában verse-
nyezett. Nincs életkori megkötés 

Amatőr, 
Versenyzői 

- 
Időkorlát: 2 perc 
Kötelezően beépítendő elemek 
nincsenek. 

Csak a 10 legnehezebb gyakor-
lat pontozható, az alábbiak 
szerint: 
- Nehéz gyakorlatok (D) 1,0 

pont 
- Közepes gyakorlatok (M) 0,5 

pont 
- Könnyű gyakorlatok (E) 0.0 

pont 

Páros 
(P)  

A páros tagjai bármely licenccel rendelkezhet-
nek. 

Utánpótlás, 
Versenyzői, 
Nemzetközi 



 

4. oldal, összesen: 6 oldal 

 

 
Kategória Meghatározás Korcsoport Licenc 

Kötelező 
gyakorlatok 

Kűr 
gyakorlatok 

Kűr 
pontozása 

C 
  
s 
  

a 
  

p 
  

a 
  
t 

Amatőr 
csapat 
(AMCS) 

A csapatok létszáma 4 és 7 fő között változhat. 
A csapattagok maximum 50 %-a lehet nem 
amatőr versenyző, aki a versenyt megelőző fél 
évben, maximum D kategóriában versenye-
zett. 

Nincs életkori megkötés 

Utánpótlás, 
Versenyzői 

- 

Időkorlát: 4 perc. 
Nincsenek kötelezően beépí-
tendő elemek. 
A kűrben egyes, kettes, hármas 
gyakorlatokat mutatnak be, a 
hármas gyakorlatok maximális 
száma nincs korlátozva. A 
hármas gyakorlatok közben 
elegendő egy versenyzőnek 
érintenie a műlovat.  

Gyakorlatok pontozása, az 
alábbiak szerint: 
- Nehéz gyakorlatok (D) 0,5 

pont 
- Közepes gyakorlatok (M) 0,3 

pont 
- Könnyű gyakorlatok (E) 0.1 

pont 

Kezdő 
(KCS) 

6 fő alkotja. Nem lehetnek a csapat tagjai azok 
a versenyzők, akik a versenyt megelőző fél 
évben, a versenyt megelőző fél évben, egyéni 
GY, I és F kategóriában versenyeztek. 

Amatőr, 
Versenyzői 

Haladó 
(HCS) 

6 fő alkotja. A páros tagjai bármely licenccel 
rendelkezhetnek. 

Utánpótlás, 
Versenyzői, 
Nemzetközi 

 
A műlovas verseny szabályzata megegyezik a Magyar Lovastorna Szabályzatban leírtakkal. 
A versenyző korának meghatározása: Rendezvény éve - versenyzői születési éve. 
A kötelező gyakorlatok bemutatásának sorrendje meghatározott. 
A kűrbe kötelezően beépítendő elemek sorrendje és iránya nem meghatározott. 
A talajon való gyakorlatok, táncos mozdulatok megengedettek, de a pontozásba nem számítanak bele, ezek maximális időtartama: 

- egyéni és páros versenyben, 30 másodperc, 
- csapatok esetében, 60 másodperc. 



 

5. oldal, összesen: 6 oldal 

Nevezés, nevezési határidő: 
Egy versenyző, akár mindhárom versenyszámban (egyéni, páros (pas-de-deux) és csapat) elindulhat, de egy-
egy versenyszámban csak egyszer szerepelhet. 
 
Egy versenyző, akár mindhárom versenyen kívüli versenyszámban (egyéni, páros (pas-de-deux) és csapat) el-
indulhat, a hivatalos versenyben indulásokon túl, de egy-egy versenyen kívüli versenyszámban csak egyszer 
szerepelhet. 
 
Előzetes nevezés 
A hivatalos és versenyen kívüli kategóriák előzetes nevezéseit http://nevezes.lovastorna.hu weboldalon kell 
rögzíteni 7 nappal. (2020. március 1-én, 24 óráig) 
 
Végleges nevezés 
Legkésőbb a verseny napját megelőzően 1 nappal. (2020. március 7-én, 10 óráig) 
 
Nevezési díjak: 
A résztvevő egyesületek minden nevezett versenyzőjük után, függetlenül attól, hogy az MLSz által nyilván-
tartottak-e, illetve, hogy mely kategóriában indulnak, egyéni nevezési díjat kötelesek fizetni: 

Egyéni nevezési díj: 5.500.- Ft / fő 
Az egyéni nevezési díjon felül, a versenyzők, versenyszámonként (egyéni, páros, csapat), azon belül, kategó-
riánkénti startdíjat kötelesek fizetni: 

Kategóriánkénti startdíj: 1.000.- Ft / fő / kategória 
A versenyen kívüli indulások után, ugyan olyan mértékű nevezési díjat (egy versenyen egy alkalommal) és 
versenyszámonként (egyéni, páros, csapat), azon belül, kategóriánkénti startdíjat kell megfizetni, mint a ver-
senyben történő indulások esetében. 
 
Az egyesületek képviselői a nevezési és startdíjakat a versenyt megelőző technikai értekezleten, de legkésőbb 
az első versenyszám megkezdése előtt 1 órával, kötelesek átadni a versenyrendezőségnek. 
 

5. Óvás 
Az óvás benyújtása 
A pontozólapok és az előzetes eredmények átvételétől számított 30 percen belül az egyesületek óvással élhet-
nek. 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 / kate-
góriában 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 ver-
seny technikai felügyelőjének a feladata. 
Csak azokat az óvásokat vehetik figyelembe, amelyek a rendelkezésre álló idő alatt érkeztek be a vezetőbíró-
hoz, 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. 
 
 

Budapest, 2020. február 8. 
 
 
 
 

 ……………………………….. ……………………………….. 
 Jancsecz György 
 Versenyrendezőség Páska Ildikó 
 PHLSE Lovastorna Szakosztály Lovastorna Szakági Elnök 



 

6. oldal, összesen: 6 oldal 

A verseny tervezett programja 
 

2020. március 8., vasárnap 
 
 
8:00 Érkezés, edzési lehetőség, technikai értekezlet. 
 
9:00 Megnyitó 
 
 Egyéni verseny, kötelező gyakorlatok. 
 
 Csapatverseny, kűr gyakorlatok. 
 
 Egyéni verseny, kűr gyakorlatok. 
 
 Páros verseny, kűr gyakorlatok. 
 
18.00 Eredményhirdetés. 
 
Az itt meghatározott időpontok tájékoztató jellegűek, a versenyre érkező nevezések függvényében változ-
hatnak! 


