
A Talent Program 

  

A Talent Program a fiatal, elhivatott lovasok és hajtók tehetség-gondozó programja, amely 

támogatást nyújt a Programra kiválasztottaknak lovastudásuk fejlesztéséhez és lovas 

ismereteik bővítéséhez. A Programban való részvétel lehetőséget biztosít arra, hogy a hazai 

lovas szakma legkiválóbb szakembereivel, edzőivel készüljenek és sokoldalúan fejlődjenek a 

tehetségek. 

 

1. A Program célja 

 az elhivatott, tehetséges fiatalok támogatása, 

 lehetőséget biztosít a fiatal lovasoknak, hogy könnyebben fellépjenek a magasabb, 

felnőtt kategóriákba, 

 a tehetségek részére a lovassport legjobb hazai edzőinek bevonásával szakmai 

fejlődést biztosítson, 

 a hazai szakmai sajtóban és honlapokon nyilvánosságot biztosít a fiatalok részére. 

2. Szakági Talent bizottság 

 A talent bizottság három főből áll. 

 A tagokat az adott szakág szakbizottság választja. Bármely tagot bármikor vissza 

lehet hívni és helyére új tagot lehet delegálni. 

2.1 A Talent bizottság feladata 
 

 meghatározza az adott év felvételi követelményeit, 

 meghatározzák a Programban való bennmaradás (nyári időszak)  

követelményszintjét,  

 kapcsolatot tart a szakág edzői karának tagjaival, 

 figyelemmel követi az edzőtáborok megrendezését, bonyolítását, 

- kinevezi az edzőtáborok vezetőit, és ajánlást tesz a lovasok felé az egyéni 

edzéseket bonyolító edzők személyére, 

 meghatározza a téli időszak szakmai programját és egyéb kiegészítő programjait, 

 méltányossági kérelmek elbírálása. 

3. Az edzői kar 

Az edzői kart az adott szakág szövetségi kaptányai és a szakágak által kijelölt kiemelt, 

vagy hármas szintű regisztrált edzők alkotják, akik a szakágban edzőként és 

versenyzőként is aktívan részt vesznek, eredményesek és a fiatal lovasok számára 

példaképként állítható sportemberek, akik maguk is nyitottak a szakmai fejlődésre. 



3.1 Az edzői kar tagjainak feladata 

 a Program vizsga napjain való aktív részvétel, 

 a döntéshozatalban aktív szerepvállalás, 

 a kijelölt szakmai feladatok pontos végrehajtása, 

 a szakmai feladatok adminisztrálása, protokoll lapok, edzéstervezők kitöltése, 

 közös szakmai felelősségvállalás a döntések meghozatalában, 

 az edzői kar számára rendezett szakmai továbbképzéseken való részvétel, 

 az edzői kar számára rendezett konferenciákon, egyeztetéseken való részvétel. 

4.  Korcsoportok 

A Program két vagy több korcsoport számára van kiírva. A korcsoportokat a szakági talent 

bizottság határozza meg. 

5. A felvételi vizsga 

A felvételi vizsgán a részvétel ingyenes, a lovak vizsgahelyszínre való szállítása 

önköltséges 

5.1 A felvételi vizsga követelményrendszere 

 5.1.1 A felvételi vizsgára való minősülési szint meghatározása 

 Az őszi felvételi vizsgára való minősülés követelményrendszere a nyári időszakot 

megelőzően, de legkésőbb április hónapban kerül meghatározásra.  

 A követelményrendszert az adott szakág talent bizottsága határozza meg. 

 Az új követelményrendszerről a Program koordinátorát az adott év április 20-ig 

értesíteni kell. 

 Az új követelményrendszert a Program honlapján április 20-ig közzé kell tenni.  

5.1.2 A felvételi vizsgára való jelentkezés feltételei 

 a kiírt korcsoportoknak megfelelő életkor, 

 a talent bizottság által meghatározott minősülési szint teljesítése, 

 hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap,  

 regisztrált edző megjelölése, 

 sportemberhez méltó magatartás tanúsítása. 

5.1.3 A felvételi vizsga menete 

 A vizsgázó teljesíti a kijelölt feladatot 



 A szövetségi kapitányok néhány szóban szakmailag elemzik a páros 

teljesítményét, meghatározzák a javítandó feladatot 

 A páros rövid javító munkát végez a számára az edzői karból kijelölt edzővel. A 

javító edzés időtartama kb. húsz perc. A kijelölt edző rövid feljegyzést készít a 

lovas teljesítményéről. 

 A lovas újra teljesíti az eredetivel megegyező feladatot (díjugratás) 

 A szövetségi kapitányok és az edzői kar tagjai megfigyelik a teljesítményt és rövid 

feljegyzést készítnek 

 A vizsga eredményének értékelése a teljes edzői kar bevonásával. 

 A vizsgázók elektronikus levélben kapnak szakmai értékelést és tájékoztatást a 

vizsga eredményéről 

6. A Talent Program szakmai tartalma  

A Program irányított, és folyamatosan ellenőrzött szakmai felkészülést biztosít a ló-lovas 

párosok számára a téli időszakban. 

A Program az adott szakág által meghatározott korcsoport ló- lovas párosok számára 

három alkalommal, két-három napos edzőtábort biztosít az edzői kar edzőjének vagy 

külföldi edző szakmai vezetésével vagy az adott szakág által meghatározott korcsoport 

ló-lovas párosai számára nyolc egyéni edzést biztosít egy választott talent edzővel.  

Egy vagy több a két korcsoport számára összevont tábor vagy szakmai nap szervezése.  

7. A Program juttatásai  

7.1 A téli programban résztvevő lovasok számára téríti 

 A Program edzőtáborai és egyéni edzéseinek Talent karból választott edző edzői 

díját,  

 az edzőtáborokban a boxdíjakat,  

 az órarendben megadott közös étkezések költségeit, 

 egységes ruházatot, amely viselése a Program során és azon kívül is engedélyezett, 

de másra át nem ruházható. 

7.2 A Programban bennmaradt nemzetközi Talentek számára téríti 

 a nyári időszakban, az utánpótlás szövetségi kapitánnyal egyeztetett két versenyen a 

záróvizsgán részt vett páros nevezési díját, 

 a két egyeztetett versenyre a nevelő (regisztrált) edző részvételének meghatározott 

összegű költségét, 



 A két korábban egyeztetett verseny a nyári időszak során változhat. A változtatás 

kizárólag a szövetségi kapitány jóváhagyásával történhet. 

7.3 A Programban bennmaradt nemzeti Talentek számára téríti 

a záróvizsgán részt vett páros Országos Bajnokságon való részvételi díját (nevezés 

és boxdíj). 

7.4 Az edzői kar és az előadók számára téríti   

 az előre, meghatározott, egységes sportszakember óradíjat, 

 az edzőtáborokat érintő útiköltséget,  

 az edzőtáborok szállásköltségét,  

 a felvételi napon való közreműködés díját, 

 egységes ruházatot, amely viselése a Program során és azon kívül is engedélyezett, 

de másra át nem ruházható.  

7.5 A helyszínek számára téríti 

a felvételi-, a záróvizsga, és az edzőtáborok rendezése esetén a pályák és az 

eszközök bérleti díját. 

 

8. Az edző kiválasztása 

 A Program edzéseire az edző az adott szakág Talent edzői karából választható 

 Az edzőtáborok vezetésére, az adott szakág Talent bizottsága jelöli ki az edzőt vagy 

edzőket. 

 Az egyéni edzésekre az edzők kiválasztása földrajzi szempontok és az esetleges 

összeférhetetlenségi tényezők (pl.: saját nevelő edzője nem lehet ugyanaz a 

személy, mint a Talent edzője) figyelembevételével történik. A lovasok a választott 

edzővel önállóan egyeztetnek az edzés helyszíne és időpontjának tekintetében. 

9. A tavaszi záróvizsga 

9.1 A záróvizsga követelményrendszere 

9.1.1 A záróvizsgán való megjelenés feltételei 

 Az edzőtáborokban és az egyéni edzéseken, a felvételi vizsga alkalmával lovagolt 

lóval vagy a talent bizottság által jóváhagyott csere-lóval való 100%-os részvétel, 

 Az edzőtáborokban vagy az egyéni edzéseken 18 év alatti sportolók regisztrált 

edzőjének 50%-os intenzitású részvétele, 

 A Program által előírt kötelező szakmai képzéseken, kiegészítő foglalkozásokon való 

részvétel 



 

9.1.2 A felvételi vizsga menete 

 Megegyezik a 5.1.3. pontban leírtakkal, kiegészítve az alábbi ponttal 

 A döntéshozatal során sikeres záróvizsgát teljesítők között meghatározásra kerül a 

Nemzetközi Talentek névsora, illetve a Nemzeti Talent minősítéssel végzők névsora. 

9.1.3 Lócsere 

 

 A Programba felvett lovasnak a téli időszak során lehetősége van lócsere iránti 

kérelem benyújtására.  

 A cserére egyszer van lehetőség.  

 Lócsere abban az esetben fogadható el, ha az újonnan bekerült lónak legalább a 

felvételi vizsgára való minősülés követelményeivel megegyező, vagy annál 

magasabb szinten (pályákon illetve programokban) igazolt eredménye van. A ló a 

korábbi eredményeit más lovassal is teljesíthette.  

 Lócsere abban az esetben fogadható el közvetlenül a záróvizsga előtt, ha az újonnan 

bekerült lónak legalább a felvételi vizsgára való minősülés követelményeivel 

megegyező, vagy annál magasabb szinten (pályákon illetve programokban) igazolt 

eredménye van a programba felvett lovassal.  

 A lócsere iránti kérelmet az adott szakág Talent Bizottsága bírálja el és hagyja jóvá. 

 

10. A Talent Programból való kizárás okai 

 az adott szakág által meghatározott korcsoport szerinti betöltött életkor, az 

edzőtáborokról vagy egyéni edzésekről való igazolatlan hiányzás, 

 a záróvizsgáról való távolmaradás, 

 az adott szakág által, nyári időszakra meghatározott követelmények teljesítésének 

hiánya  

 aki az év során sárga lapot kap,  

 akivel az év során olyan sportemberhez nem méltó magatartás, viselkedés miatt 

problémák merülnek fel, amely nem összeegyeztethető a Talent Program által 

képviselt szellemiséggel. 

 

11. A Program minősítései 

11.1. Nemzetközi Talent minősítéssel azok a párosok végeznek, akik teljesítményét a 

Talent Program edzői kara a nemzetközi korosztályos szerepléshez elegendőnek ítél 

meg. A Nemzetközi Talent minősítéssel vizsgázó lovasoknak lehetősége nyílhat az 

utánpótlás válogatott keretébe való bekerülésre. A válogatott kerettagok kijelölése  



nem a Talent Program edzői karának, hanem az utánpótlás szövetségi kapitánynak 

döntési jogkörébe tartozó kérdés. 

 

11.2. Nemzeti Talent minősítéssel azok a ló-lovas párosok végeznek, akik a záróvizsgán 

és az edzések során nyújtott teljesítményét a Talent Program edzői kara a 

válogatottban való részvételhez nem talál elegendőnek, de a páros 

tanulékonyságának, a lovas beállítottságának köszönhetően a Program következő 

szezonjában lehetőséget szeretnének biztosítani a továbblépésre, és a további 

fejlődésre. 

12. A Talent Programban résztvevő sportolókkal szemben támasztott elvárások 

 korosztályuknak megfelelő kategóriában való eredményes versenyzés, 

 a regisztrált edzővel a Talent edzőtáborok alatt megjelölt elvek szerinti önfejlesztés, 

 sportemberhez méltó és a Talent Program által képviselt erkölcsök szerinti 

magatartás. 

 

Fogalmak: 

talent bizottság – az adott szakág szakbizottsága által választott három fős testület 

talent edző – a programban résztvevő, talent bizottság által kiválasztott edző 

talent edzői kar –a programba választott edzők közössége  

téli időszak – az adott talent év felvételi vizsgától a záróvizsgáig tartó időszak 

nyári időszak – az adott talent év záróvizsgájától a következő talent év felvételi vizsgájáig 

tartó időszak 

talent év – az adott év felvételi vizsgájától a következő év felvételi vizsgájáig tartó időszak 


