
LOVASTUSA – TALENT PROGRAM 2019.

Korosztályai:

I-es korcsoport (11-14 éves korig),
II-es korcsoport (15-18 éves korig),
III-as korcsoport (19-23 éves korig).

Felvételi követelmény:

I-es korcsoport: 

1 db befejezett A0 vagy A – kategóriás military verseny, vagy magasabb szintű 
military verseny teljesítése.

II-es korcsoport: 

2 db A – kategóriás military verseny, vagy magasabb szintű military verseny 
teljesítése.

III-as korcsoport: 

1 db 1*-s military verseny, vagy magasabb szintű military verseny teljesítése.

Jelentkezés:

• a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével
• megküldeni a lovastusa@lovasszovetseg.hu címre

Jelentkezési határidő: 2018. november 03.

Felvételi vizsga:

Időpontja: 2019. november 9. (szombat) – Bábolna.

Vizsga-követelmény:

I-es korcsoport részére:

➢ A2 díjlovagló feladat
➢ A military talent bizottság által kijelölt terepfeladat teljesítése.
➢ 90 cm-es díjugrató pálya

II-es korcsoport részére:

➢ B2 díjlovagló feladat
➢ A military talent bizottság által kijelölt terepfeladat teljesítése.
➢ 100 cm-es díjugrató pálya

III-as korcsoport részére:

➢ 2018 FEI bevezető díjlovagló feladat
➢ A military talent bizottság által kijelölt terepfeladat teljesítése.
➢ 110 cm-es díjugrató pálya

mailto:lovastusa@lovasszovetseg.hu


A felvételi vizsga menete:

1. A lovas a regisztrált edzőjével bemelegít.
2. A lovas lelovagolja az adott feladatot.
3. Az edzői kar egy edzője felvázolja a hibákat, amin javítani kell.
4. A lovas 20 percre elvonul edzeni a Talent edzők egyikével a melegítő pályára.
5. A lovas újra lelovagolja az adott feladatot, kivéve a terepfeladatot, ahol a 

feladatnak csak egy része lovagoltatható újra.
6. A szövetségi kapitány és az edzői kar tagjai megfigyelik, hogy mit tudott 

kijavítani a hibákból.
 
A záróvizsga követelménye megegyezik a felvételi követelményével.

Döntéshozatal a nap végén.
Az eredményről mindenki elektronikus levélben kap tájékoztatást!

Előzetes időbeosztás:

Délelőtt: Díjlovas teszt + Díjugratás.
Délután: Terepfeladat lovaglása.

Szakbizottsági határozat értelmében:

Határozat: MLTSZ 2019. X. 01. /2

2019-ben a lovastusa Talent-programban bent lévő lovasoknak – aki nem vált 
korcsoportot –  elég a Bábolnán megrendezésre kerülő Lovastusa Országos 
Bajnokságon a korcsoportjának megfelelő szintet teljesítenie a programban való 
bennmaradás feltételeként.

A bent maradáshoz szükséges:

1. 2019-ben a Bábolnán megrendezésre kerülő Lovastusa Országos Bajnokságon 
a korcsoportjának megfelelő szint teljesítése minősítő eredménnyel! 
(Díjlovaglás: maximum 45 hp. Terep: akadályhiba nélkül, max. 60” késéssel. 
Díjugratás: maximum 8 akadály-hibapont.)

vagy;
2. A felvételi vizsgán, a vizsga-követelmény teljesítése.

Sikeres vizsga után:

Mind a három korcsoport a részükre előírt edzéseken, edzőtáborokon, illetve elméleti 
képzésen vesznek részt.
A záróvizsgát Nemzetközi Talent minősítéssel sikeresen teljesítők két nemzetközi
versenyen való részvételhez nyernek támogatást, a Nemzeti Talent minősítéssel 
vizsgázók pedig az országos bajnokságon való részvételhez nyernek támogatást.
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