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I. A verseny adatai: 

 
A verseny helyszíne:   MATE Kaposvári Campus Lovasakadémia 

Cím:     7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40. 

Dátum:    2023. április 15-16. 

A verseny besorolása:   Minősítő  verseny 

A versenyen megrendezett 

kategóriák: Minősítő verseny (Children, Junior, Young Vaulter és Senior 

számokban, B, C,  D1, D2, U1, U2, UL egyéni, C és utánpótlás 

csapat, lépés páros kategóriákban)  

 Amatőr verseny (amatőr lovas és műlovas egyéni, amatőr páros és 

csapat kategóriákban) 

 

II. Általános rendelkezések 

 
A verseny kiírója és a kiírás alapja: 

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

A 2023-tól érvényes FEI nemzetközi szabályzat, valamint a 2023. február 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 / 2023.) 

 

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 / 2023.) 

 

Versenyzők 

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

idején érvényes sportorvosi igazolással rendelkezik és az éves versenyzői licenc díját 

befizette. 
 

Leigazolt (U, D, C, B, Ch, J, Y, S 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 „Ló 

alapismereti és rajtengedély vizsgá”-val.  

 

     Lovak 

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

lóbejelentési díja (14 000.- Ft) befizetett 
  

 

 

 



Kategóriák: 

A versenyen a Lovastorna Szakág 2023-re elfogadott hivatalos versenykategóriái 

kerülnek kiírásra csapatban, egyéniben és párosban, a 2023. február 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: Petra Masacová 

Tóth Benedek Máté 

Kovács Hanna  

Erdős Csaba  

                        

2. Versenyiroda: 
 

Szőllőskei Vivien 

 

3. Stúdió:  
 

Bence Dániel 

 

4. Állatorvos 

 
Dr. Ütő Dániel Tel: +36 30 647 9979 

 

 

5. Patkolókovács 

 
Hatvani Lajos  Tel: +06 30 331 2918 
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V. Versenypályák 

 
Versenypálya mérete:  25x25 méter (nagy fedeles csarnok) 

Melegítőpályák:   2 db 20x20 méteres kör (nagy fedeles csarnok) 

     3 db 20x20 méteres kör (bio fedeles)    

     60x70 méteres alsó szabadtéri nagypálya 

Lovaglási lehetőség:    50x60 méteres alsó szabadtéri melegítőpálya 

 

VI.    Állatorvosi vizsgálat 

 
2022. április 15. szombat 8:00 (Kötelező  MINDEN induló ló számára!) 

 

VII .  Istállózás 

 
A lovak 3x3,5 méteres boxokban lesznek elhelyezve. Etetőt, itatót mindenki hozzon 

magával!  

 

VIII. Nevezések 

 

Nevezési határidők:  
Előzetes nevezés:       2023.  április 2. (vasárnap 24:00) 

Végleges nevezés és nevezések lezárása:   2023.  április 9. (vasárnap 24:00) 

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

 

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:     8 000 Ft/fő 

 Startdíj kategóriánként    2 000 Ft/fő/kategória 

Fentiek értelmében az egy főre vetített nevezési díj minimum 8.000.- Ft, maximum 12 000.- Ft 

lehet. 

 

IX. Egyéb díjak: 

 
Szállás:  

o www.szallas.hu  

o Egyetemi kollégium, Csukás kollégium, 4400 Ft/fő/éj 

szállásfoglalás: szallas.kaposvar@uni-mate.hu 

o Szakközépiskola kollégiuma: Kb. 2000 Ft/fő/éj  

  Szállásfoglalás: mgszki@vipmail.hu 

A Lovasakadémia területén lévő szállások már nem üzemelnek, ezért ezeket bérelni nem lehet! 
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A lovak számára boksz díja: bruttó 20 000 Ft/verseny. A boksz ára az első napi almozást és a 

szénát tartalmazza.  

Étkezés: A’la Carte rendszerben az étteremben. Egy főétel kb. 2000-2500 Ft között. 

A Lovasakadémia területére lovakat behozni csak érvényes lóútlevéllel (benne érvényes 

vérvétellel (egy évnél nem régebbi Coggins teszt), vakcinázással (hat hónapnál nem régebbi 

influenza) lehet!  

Edzéslehetőség: 2023. április 14-én pénteken 14.00-től a nagy fedeles lovardában (Feliratkozás 

alapján, a versenykörön maximum 15 perc/ló időtartamban. Az edzésidőpont 12-ig kell 

megküldeni a krisztavoltizs@gmail.com címre, a helyek kiadás a jelentkezés sorrendjében 

történik). 

 

Zenéket ide kérjük feltölteni:  

https://drive.google.com/drive/folders/1tP0uuvPLZHlbPGlcH8pX3YEYThdpXxoz 

 

X. Egyéb információk 

 
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. 
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IDŐBEOSZTÁS TERVEZET 

 

 

2023. április 14. (péntek) 

 

14.00   Edzési lehetőség (fedeles lovarda) 

 

2023. április 15. (szombat) 

 

8.00  Állatorvosi vizsgálat 

9.00  Amatőr műlovas egyéni kötelező gyakorlatok 

9.30  Amatőr, U lovas egyéni kötelező gyakorlatok 

10.30  Egyéni D1, D2, C, B kategória kötelező gyakorlatai 

11.30  C csapat kötelező gyakorlatok 

11.40  Junior, senior csapat kötelező gyakorlatok 

12.00  Amatőr csapat verseny  

12.30  Ebédszünet 

13.30  Amatőr páros verseny 

13.45  Amatőr műlovas, U1, U2, D2 műlovas kűr gyakorlatok 

14.15  Egyéni S3* kategória kötelező gyakorlatai 

14.30  Egyéni Ch, J, Y, S2* kötelező gyakorlatai 

 15.15  Lépés páros kűrök 

15.30  Egyéni amatőr, U lovas kategória kűr gyakorlatok 

16.30  Junior, senior páros kűr gyakorlatok I. forduló (igény esetén) 

 17.00  Eredményhirdetés az Amatőr műlovas egyéni, amatőr páros, amatőr  

   csapat, amatőr lovas egyéni, U1, U2, UL egyéni, Utánpótlás csapat,  

   Lépés páros, Egyéni D2 kategóriák számára 

   

  

2023. április 16. (vasárnap) 

 

9.00  Egyéni S3*, Y technikai kűr gyakorlatok 

9.20  Egyéni D1, C, B kategória kűr gyakorlatai 

10.20  C csapat kűr gyakorlatok 

10.30  Egyéni Ch, J, Y, S2* kűr gyakorlatai 

 11.30  Junior, senior csapatok kűr gyakorlatok 

 11.50  Junior, senior páros kűr gyakorlatok II. forduló 

12.15  Egyéni S3* kűr gyakorlatok   

12.30  Ebédszünet 

14.00  Eredményhirdetés 

   

*A versenyrendező fenntartja a jogot, hogy a nevezések függvényében a kategóriák 

sorrendjét, kezdési idejét, a lebonyolítás napját módosítsa. 


