Lovastorna szakági ülés – 2018. január 14. 9:30
Jegyzőkönyv
A korábbra (8:30) kiírt ülés határozatképtelen volt.
Megjelentek: jelenléti ív alapján
Szavazatra jogosult egyesületek: Boglár SE (Flanek Regina), Budapesti Lovas Klub (Török
Barbara), Daniló SE (Dr. Wagner Kinga), Magyar Póni Klub Szövetség (Habsburg Eilika),
Lovasakadémia SC (Villányi Krisztina), Pasaréti Honvéd LSE (Jancsecz György), Szárnyaló LSE
(Páska Ildikó). Az ülésen nem jelent meg a Berri SE és a Tündérkert Lovarda, ugyanakkor a
Berri SE meghatalmazást adott Flanek Reginának a szavazásra.
Napirendi pontok:
1. Jegyzőkönyvvezető, Hitelesítők, Levezető elnök, Szavazatszámláló Bizottság megválasztása.
2. Szakbizottság elnökének beszámolója a 2017. évi gazdasági tevékenységről.
3. Szövetségi kapitány beszámolója a 2017. évi szakmai tevékenységről.
4. Szakbizottság elnökének, szövetségi kapitánynak 2018. évi tervei.
5. 2018-as versenynaptár elfogadása.
6. 2018-as versenyzői licencek elfogadása.
7. Egyéb

I. Rész (levezető elnök választás, jegyzőkönyv-vezető választás, jegyzőkönyv hitelesítő
választás, szavazatszámláló bizottság választás)
1. Levezető elnök választás: Páska Ildikó megválasztva 6 IGEN szavazattal.
2. Jegyzőkönyv-vezető választás: Villányi Krisztina megválasztva 6 IGEN szavazattal.
3. Jegyzőkönyv hitelesítő választás: Jancsecz György és Török Barbara megválasztva 5 IGEN
szavazattal.
4. Szavazatszámláló bizottság: Bence-Kiss Krisztina megválasztva 7 IGEN szavazattal.
A napirendi pontokat 8 IGEN szavazattal a szakági gyűlés elfogadta.

2. Rész (Páska Ildikó szakági elnök beszámolója)
Páska Ildikó megtartja 2017. évi beszámolóját. (A beszámoló e-mailen előzetesen kiküldésre
került a szakag@lovastorna.hu e-mail címre, és megtalálható a Szakág honlapján is.)
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A szakági elnök célja a szakág fejlesztése volt. Hosszú távú cél a 2022-es Világjátékokig
felfejleszteni a szakágat.
Az FVM-en keresztül sikerült támogatást szerezni a magyar rendezésű CVI-re. Sajnos ez a
kevés induló miatt nagyrészt a versenyrendezésre fordítódott, a tervezettnél kevesebb jutott
belőle végül a magyar résztvevők számára. A 2017-es évben a St. Hippolyt tápok magyarországi
forgalmazója volt a másik támogatója a szakágnak.
A tavalyi év elején megszavazott pénzügyi terv alapján a hazai versenyek rendezéséhez a
mentőtámogatást az idei évben is tovább vitte a Szakág, így minden rendező egyesület kapott
versenynaponként 50 000 Ft mentőtámogatást. (A Szövetségtől adatokat kell kérni, hogy
melyik egyesület pontosan mikor és mekkora összegről nyújtott be számlát.) Az év elején az
egyesületi támogatás is megszavazásra került 2017-re is, ezt is megkapták az arra jogosult
egyesületek. Az Eb-vb-re kiutazó válogatott keret kapott még jelentős, 1,2 millió forintos
támogatást. Illetve a megszavazott pénzügyi tervben szerepelt a szövetségi kapitány Európa-és
Világbajnokságra való kiutazásának szakági keretből történő finanszírozása is.
A pénzügyi beszámolóban még nem szerepelnek az edzői, bírói és lólicencek, mivel a Lovas
Szövetségtől ezek az adatok még hiányoznak, ezért a pénzügyi beszámolót majd csak az
ezekkel történő véglegesítése után tudja a Szakág elfogadni.
2017-ben is voltak edzőtáborok, mind az utánpótlás, mind a válogatott keret részére. Az
utánpótlás edzőtábort Isabel Fiala osztrák, a válogatott edzőtábort Daniel Kaiser német edzőversenyző tartotta.
Dabat Tünde: Az edzőtáborok után utókövetés szükséges, mind az edzők, mind a versenyzők
számára.
Páska Ildikó, Villányi Krisztina: Mind a 2018. január 28-ai és február 4-ei edzői továbbképzésre
meghirdetett nyílt tornatermi edzések után, mind a 2018. március 17-18-án Gero Meyer német
szakemberrel tartott válogatott edzőtábor után a versenyzők értékelve lesznek. Elvárás lesz,
hogy aki meghívást kap, az száz százalékosan tegye oda magát, fektessen bele kellő energiát. Ez
az edzők számára is jó visszajelzés lesz. Páska Ildikó kéri, hogy a nyílt tornatermi edzésre
minden edző gyűjtse össze, melyik versenyzőjével milyen nehéz, tornatermi előkészítést igénylő
gyakorlatot szeretne kigyakorolni.
Bíróképzésre van szükség, és le kell írni ennek kereteit, az előrelépés módját. Szükség van új
bírók képzésére is, akik szabadidős versenyeken tudnak gyakorló bíróként pontozni. Páska
Ildikó ebben Tóth Benedek Máté vezetőbíró és a bírói csapat segítségét kéri.
Bence-Kiss András steward nemzetközi előmenetelét támogatni kell. Az ehhez szükséges
anyagok beküldésre kerültek a megfelelő helyekre, utókövetés szükséges; illetve a bírók
esetében is cél a nemzetközi előremenetel támogatása.
2017-ben bővült a szakág. A Daniló SE és a Tündérkert SE aktív résztvevője volt az elmúlt
évnek, már licences versenyzőkkel is. Szilvásvárad továbbra is lovastorna edzőt (és belovaglót)
keres (egy személyben, ez nehezíti a helyzetet). A kiskunhalasi csapatot a Boglár SE edzői és
versenyzői segítették. E két csapat támogatása, segítése, versenyzésbe való bekapcsolása a
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következő év kiemelt célja. Az ifjúsági és felnőtt mezőny létszáma ugyanakkor sajnos csökken,
de ez általános tendencia más szakágakban is. Cél a tömegbázis erősítése anyagi eszközökkel,
valamint a válogatott keret egyben tartása, ebben Villányi Krisztina 2017-ben is nagyon sokat
tett.
Az Országos Bajnokság két napos lett, ez jó élmény, előremozdító erő a fiatalabb versenyzők
számára, ezért cél, hogy ez továbbra is így legyen.
Bohácsi Orsolya ellenvetése, hogy a kicsik nagyon elfáradtak, nehéz volt őket kezelni. A Daniló
SE-nél és a Boglár SE-nél ez nem volt probléma. Jancsecz György szerint ezt is szokni kell a
versenyzőknek, náluk sem volt ezzel gond.
A Magyar Lovas Szövetségen belül elindult a Szabadidős Szakág. Páska Ildikó kérése, hogy ha
lovastornának hívjuk és nem ügyességi feladatoknak lóháton, akkor attól függetlenül, hogy
szabadidős, a minőségre törekedjünk. A futószárazó/edző rendelkezzen képesítéssel, már csak
a biztonság és a felelősség miatt is. A bírók lehetőleg gyakorló bírók, edzők, lovaskultúra
hallgatók vagy volt versenyzők legyenek. Cél lenne minél több régi versenyzőt bevonzani a
szabadidős szakágba.
A lovastorna lovakkal kapcsolatban hullámzó a létszám és a minőség. Nemzetközi versenyeken
sokszor bérelt lovakkal indulnak a magyar versenyzők. Új egyesületek, kisebb csapatok
ugyanakkor már saját lovon tudnak versenyezni, ez nagyon jó.
Az átigazolási kérdések év eleje óta folyamatosan problémát jelentenek. 5 szakbizottsági ülés
alapján elkészült egy tervezet az átigazolás szabályozására a Lovastorna Szakágban. Ezt a
Szövetség végül elutasította. Tervben van egy módosított verzió elkészítése, a Szakág segítséget
kért a Szövetségtől a számukra is elfogadható verzió megalkotásában. Az átigazolást az
egyesületek saját berkeiken belül egyénileg szabályozhatják. Jelenleg az egyesületek és a
sportolóik közötti szerződés (ha van ilyen, nem kötelező), illetve a Lovas Szövetség átigazolási
szabályzata a mérvadó.
A médiaszereplések tekintetében eredménynek mondható, hogy a három nagy lovas lapban
folyamatosan jelen vagyunk, illetve Bence Balázs sikerei apropóján a Lovas Diadal révén is
jelentős megjelenéseket kaptunk.
Szakági elnöknek feltett kérdések, a beszámoló kapcsán felmerült témák:
Futószárazói licenc:
A futószárazói licenc befizetése problémás, ehhez az informatikai háttér egyelőre nem
megoldott. Ez többeknél problémát jelent (pl. Tamás Vivien, Bence Balázs, Flanek Regina), ezt
a problémát meg kell oldani. A futószárazói vizsgát tettek névsora 2017-ben leadásra került a
Magyar Lovas Szövetség felé, de a későbbi években továbbra is problémás lehet a futószárazói
licenc-befizetések kérdése.
Utánpótlás és amatőr versenyzők, valamint a szabadidős szakág:
Dr. Wagner Kinga: Probléma merült fel eredményeik Mosonmagyaróvár város felé történő
igazolása során. Versenyzői országos verseny győztesei ugyan, de amatőr illetve utánpótlás
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kategóriában, és mivel – szakági szabályozás alapján – ők más licencet fizetnek, és még nem kell
rajtengedély vizsgázniuk, eredményük nem került igazolásra a Lovas Szövetség által. Viszont a
gyerekek megtartása szempontjából hasznos lenne, ha megkapnák az igazolásokat, el lehetne
ismerni az elért eredményeiket. A gyerekek számára ez fontos lenne. Megoldás lehet, hogy a
szakági elnök adja ki az igazolásokat.
Jancsecz György: Külön kell választani az Országos Bajnokságot, illetve az azzal egy időben zajló
kisebb kategóriás versenyeket – ezek nem országos bajnoki helyezések.
Páska Ildikó: Legyenek minimális regisztrációs díjjal (licenccel) hivatalossá téve az amatőr
kategóriás versenyzők is. Rajtengedély-vizsgát bárki letehet, bármikor. Fontos, hogy a
szabadidős tevékenységet is valahogy szabályozni kell, meg kell szabni a feltételeket.
Tóth Benedek Máté: Versenyrutin szerzésére alkalmas lehet szabadidős verseny, de külön
kategóriában.
Jancsecz György: Ezek a versenyek ugyanakkor nem feltétlenül tükrözik a lovastorna versenyek
előírt feltételeit.
Habsburg Eilika: Nevezzük át az utánpótlást (és az amatőrt is). Nem fedi a valós kategóriát, más
sportágakkal szemben ez megtévesztő név.
Jancsecz György: Ha rendet akarunk tenni, akkor az egészet át kellene gondolni. A versenyzők
amatőr kategóriából utánpótlás kategóriába lépnek fel. Az amatőr lovas kategóriában a kűrt is
lovon mutatják be, utána az utánpótlás kategóriában viszont műlovon. Javaslata, hogy
utánpótlás kategóriában legyen egy lépés-lépés kategória. A cél a tömegbázis növelése lenne.
Ugyanakkor az amatőr kategória után az utánpótlás versenyeket visszalépésként élhetik meg a
gyerekek és a szülők is, pedig nem mindegy, hogy ők hogyan látják ezt.
Dabat Tünde: Olyan kategóriát kell kialakítani, ami hosszú távon megszeretteti a gyerekekkel a
sportot.
Tóth Benedek Máté: Az amatőr rendszer bevonzott sok embert. Ha tovább növeljük a kategóriák
számát, az nem fog egyértelműen több embert bevonzani. A meglévő kategóriákat kellene jobban
definiálni. A senior korosztályban sem a versenyző a probléma, hanem a lóhelyzet. Az S2
kategória felduzzasztásához jelenleg nincs se ember, se ló.
Villányi Krisztina: Az amatőr kategória azért lett létrehozva, hogy minél többen, minél kevesebb
elvárással tudjanak bekapcsolódni a versenyzésbe, ne kelljen hozzá feltétlenül regisztrált
egyesület, regisztrált edző, semmi. Ha szeretne a Szakág minimális regisztrációs/licenc díjat
bevezetni az amatőr kategóriában is, azzal pont azt vágjuk el, hogy bárki jöjjön és kipróbálja a
sportot, a versenyzést. Illetve hogyan fog működni? Ha a versenyzőnek nincs egyesülete,
regisztrált edzője, mi alapján fogja a Szövetség nyilvántartani?
Dr. Wagner Kinga: Az edző vagy a futószárazó minimum legyen regisztrálva, akkor hozzá lehet
amatőr sportolókat társítani. Várhatóan a szabadidős vagy felváltja, vagy összeolvad az
amatőrrel.
Páska Ildikó: A nevezési díj egy része legyen regisztrációs díj?
Villányi Krisztina: Az amatőrből utánpótlásba való fellépésnél megoldást jelenthetne a D1, D2
kategóriához hasonló bontás az utánpótlás kategóriákban is: U1 (lovon bemutatott kötelezők és
lovon bemutatott kűr), U2 (műlovon bemutatott kötelezők, és műlovon bemutatott kűr).
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Dr. Wagner Kinga: Így nem korosztály alapján lenne a bontás, ugyanakkor nem lehet összemérni
az 5 évest a 14 évessel.
Jancsecz György: Ne legyen új kategória, legyen továbbra is korosztályosan szétbontva.
Török Barbara: Alkalmazkodni kell a szakág jelenlegi helyzetéhez és igényeihez. Sokan vannak az
U-D kategóriákban. Ha visszalépést jelent az amatőrből az utánpótlás, és van igény az
utánpótlásban a lépés-lépés kategóriára, akkor legyen új kategória.
Jancsecz György: A kategóriáknál azt kell figyelembe venni, hogy a versenyző mit mutat be, és
azt, hogy hány éves.
Flanek Regina: A megfelelő ló hiánya miatt sokszor a gyerekek vágtás kategóriába való
felléptetése nem nagyon működik. Lépés-lépés kategória bevezetése nélkül sok lesz a kisgyerek,
akinek a számára az utánpótlás kategóriában eltöltött max. 2 éve után nem lesz olyan kategória,
amibe tovább tudna lépni.
Villányi Krisztina: Akkor az utánpótlás kategória 2 év limitjét kellene inkább eltörölni.
Bence-Kiss Krisztina: A szlovák és a cseh módszert is lehetne mintának tekinteni.
Jancsecz György: Legyen egy limit, hogy az első helyezetteknek feljebb kell lépniük a következő
évben.
A téma megtárgyalása után a Szakág az alábbi kérdéseket bocsátotta szavazásra:
1.

Amatőr kategóriában 500 Ft-os regisztrációs díj/licenc kerüljön bevezetésre.
A szakági gyűlés a felvetést 7 NEM szavazattal (0 IGEN és 1 TARTÓZKODÁS mellett)
leszavazta.

2. U1 és U2 kategória marad a régiben, viszont lesz UL (lépés-lépés) kategória,
opcionálisan korosztályos bontással, ha a kategóriában minimum 3-3 fő/kategória
van nevezve. A felvetés megszavazásra került 8 IGEN szavazattal.
3. Kerüljön eltörlésre az, hogy az Utánpótlás egyéni kategóriában maximálisan két
évet lehet eltölteni, így bármeddig lehessen indulni ebben a kategóriában.
A felvetés 7 IGEN szavazattal (1 TARTÓZKODÁS mellett) megszavazásra került.
Átigazolás:
Király Zsuzsa: Versenyzői testület jöjjön létre, mert az utóbbi időszak problémás átigazolásai
során a versenyzők érdekeit senki sem védte. A Lovas Szövetség szabályzata alapján ezek az
eljárások részben ütköztek az ott leírtakkal.
Jancsecz György: Kikből fog állni ez a testületet, ha a versenyzők többsége kiskorú? Ne bújjunk a
versenyzők mögé! Szülői testületet szeretne Zsuzsa.
Dr. Lassó Attila: Etikai bizottságra is szükség lenne.
Dabat Tünde: A probléma főleg a nemzetközi versenyzőket érinti.
Király Zsuzsa: Jelenleg nincs, kihez forduljanak a versenyzők. Ez egy nagyon összetett probléma.
Megreked az információ. Ez frusztrációt szül.
Jancsecz György: A tervezett szabályozás nem gátolna meg senkit, hogy átigazoljon. (Szakmai)
támogatást kell nyújtani a versenyzőknek, kell egy szakmai stáb. A cél az, hogy megéljenek az
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egyesületek, és ott jó szakmai munka folyjon. A szülőknek nem lenne szabad beleszólni az
egyesületek szakmai munkájába.
Habsburg Eilika: 2018-ban a Görgey Zsófia átigazolt a Magyar Póni Klubhoz. Vida Zsófia
visszatért, szintén a Magyar Póni Klubhoz. Németh Blanka eredetileg nem akart átigazolni, se
egyesületet váltani, csak segédedzősködni szeretett volna a Magyar Póni Klub Szövetségnél.
Király Ákos a kaposvári Lovasakadémia SC-hez fog igazolni az idei EB-ig.
Tóth Benedek Máté: A szakági ülésen elhangzottak alapján hozzunk olyan határozatot, amit
elfogadunk, és ne itt személyeskedjünk.
Dr. Lassó Attila: Lóhiány miatt nem tudnak továbblépni a nemzetközi szintű versenyzők. Ebben
kellene segítséget nyújtani. Együttműködés kellene a klubok között.
Király Zsuzsa: Kerüljön be a nem-olimpiai sportágak listájába a lovastorna, mert csak így
fogadják el a továbbtanulásnál az eredményeket többletpontként. Páska Ildikó utánajár a
kérdésnek a Magyar Lovas Szövetségnél.
A téma megtárgyalása után a Szakág az alábbiakban állapodott meg:
A versenyzők hozzák létre a versenyzői testületet, szavazati jog nélkül, meghívottként részt
vehetnek a szakbizottsági ülésen, érvényesítik a versenyzők érdekeit, ahogy ez a Magyar Lovas
Szövetség szabályzatában le van írva.
Átigazolási kérdéseknél a versenyző érdekeit az új egyesület képviseli, a régi egyesület pedig a
sajátját. A szakbizottságnak joga van olyan döntést hozni, amely adott esetben valamely félnek
nem kedvez.
WEG nevezés:
Bohácsi Orsolya: Ács Kornélia Kanadában tartózkodik, WEG futószárazó nevezésével
kapcsolatosan a Magyar Lovas Szövetségtől milyen dokumentumok szükségesek? Páska Ildikó
utánanéz, hogy pontosan milyen teendők vannak.
Média:
Jancsecz György: A jelenlegi szakági weboldal így nem jó, az információk elvesznek, nem tudjuk
arra használni, amire kellene. Ezen változtatni kell. A fejlesztő/üzemeltető felé ezt már jelezte, de
mivel a Magyar Lovas Szövetség a megrendelő, mi nem tehetünk semmit. Ezen múlik, hogy
például lehet-e eredményeket nyilvántartani, igazolni, mivel a feltöltésük is problémás.
A szakág végül a szakági elnöki beszámolót 6 IGEN-nel (2 TARTÓZKODÁS mellett)
elfogadta.
Dr. Lassó Attila: Mind a szakági elnöknek, mind a szövetségi kapitánynak részletesebb
beszámolót kellene írnia.
3. rész (Villányi Krisztina szövetségi kapitány beszámolója)
A korábban a szakag@lovastorna.hu e-mail címre kiküldött beszámoló mellé Villányi Krisztina
– a tavalyi évhez hasonlóan – ismét jelezte aggályait. Továbbra is csak igen kevés idő áll a
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rendelkezésére, így csak a korábbihoz hasonlóan, „csökkentett üzemmódban” tudja vállalni a
munkát.
Tavaly elvállalta a szakág nevezéseit, illetve a kommunikációt a nemzetközi versenyekkel
kapcsolatosan, de nem áll a hatáskörében minden versenyző előmenetelét egyesével követni,
problémáit megoldani. Ezt a saját munkája, és saját egyesülete mellett nem tudja vállalni. Az
idei évben a junior EB főrendezője lesz, emellett még ennyit se fog tudni vállalni, illetve ha
lenne más jelölt, annak szívesen átadná a munkát, legalább egy rövid időre, mert az erejét
meghaladja.
Kérdés: Van-e más olyan jelölt, aki elvállalná a szövetségi kapitányi pozíciót? Többen
javasolják, hogy Villányi Krisztina legyen ismét, aki kihangsúlyozza, hogy erőn felül nem tud
dolgozni.
Habsburg Eilika: Azok a bírók tarthatnának válogatott edzéseket, akik az adott évben nem
pontoznak az Európa-/világbajnokságon. Tehát egy bíró, például Tóth Benedek Máté is
vállalhatna szövetségi kapitányi pozíciót.
Jancsecz György: Vállalásokra lenne szükség, hogy ki mit tudna tenni, hogyan tudná segíteni a
helyzetet. Vagy pedig Villányi Krisztinának olyan komoly díjazást megszavazni – és az ehhez
szükséges bevételt előteremteni –, hogy csak ezzel kelljen foglalkoznia. De ez az összeg belátható
időn belül nem fog sajnos a szakág rendelkezésére állni.
Török Barbara: Fel kellene osztani Villányi Krisztina tevékenységi köreit, és megnézni, ki milyen
operatív teendőt tud levenni a válláról. Ő például a Gero Meyer edzőtábor szervezését, illetve az
EB-n a technikai értekezlet lebonyolítását vállalja. Jelentkezzen, aki tud valamit vállalni!
Bohácsi Orsolya: EB szervezéssel kapcsolatosan tudja vállalni, hogy előtte 1-2 héttel leutazik, és
segít a szervezésben. Ugyanezt tudja vállalni a budapesti CVI kapcsán is.
Villányi Krisztina: Hazai, nem-válogatott edzőtábort szervezhetnek az egyesületek, hívhatnak
külföldi előadót, edzőt, versenyzőt; de erről a szakág, az edzők legyenek tájékoztatva.
Meghirdethetik nyílt edzőtáborként, ezt követően a többi egyesület edzői eldöntik, hogy
küldenek-e versenyzőt, vagy nem.
A szakág a szövetségi kapitányi beszámolót 7 IGEN-nel (1 TARTÓZKODÁS mellett)
elfogadta.
4. rész (Szakbizottság elnökének, szövetségi kapitánynak 2018. évi tervei)
Szakágfejlesztés, -bővítés:
Páska Ildikó javaslata, hogy úgy támogassunk új csapatokat, hogy minden új egyesületet
kössünk egy tapasztalt egyesülethez, akik segítik őket. Ez nincs ugyan leírva sehol, de jelenleg
is működik, ezt az utat kellene továbbvinni. Akinél képbe kerül újonc egyesület, az jelezze a
szakbizottság felé, hogyan tudjuk segíteni őket. Még régi versenyzők esetén is szükséges a
tapasztaltak segítése.
Talent program: Támogatni kellene azokat, akik anyagilag nem feltétlenül engedhetik meg,
hogy részt vegyenek edzőtáborokban. A programot fejleszteni kellene, forrásra van szükség.
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Oktatás, továbbképzési rendszer:
Páska Ildikó célja, hogy az edzőképzésben nagyobb szerepet kapjon a lovastorna (pl. a TF-en).
Igyekszik ezt népszerűsíteni, amennyire erejéből telik, de ez Szövetség szintű probléma, hogy
az OKJ képzéseken nem kontrollálható, milyen edzők tevékenykednek.
Cél új oktatási anyagok létrehozása, videókkal, DVD anyagokkal. De ez hosszú távú cél, és
pénz és időigénye van.
Lóállomány fejlesztése:
Ez is hosszú távú cél, amely megoldható lenne például azzal, hogy sikerül kedvezményesen
lóhoz jutni tenyésztőkön keresztül. Az ilyen irányú igényét mindenki jelezze!
Nemzetközi versenyszervezés:
2018-ban ismét lesz budapesti CVI, a megújult Nemzeti Lovardában.
Módosítani kell a FEI naptárban, mert ott csak a CVI3* szerepel.
A szakbizottság útján fel fog állni egy szervezőbizottság, Páska Ildikó és Török Barbara
vezetésével, valamint edzői, szülői és versenyzői együttműködéssel. A feladatok elosztása
szintén a következő szakbizottsági ülés feladata lesz.
5. rész (2018-as versenynaptár elfogadása)
Műlovas verseny (Budapest): március 4. vagy március 11.
Gero Meyer edzőtábor: március 17-18.
Tornatermi edzőtáborok: január 28. (utánpótlás) és február 4. (válogatott)
Ehhez feladat az egyesületeknek: résztvevők véglegesítése, résztvevőnként a kigyakorolandó
gyakorlatok megküldése Páska Ildikónak, segítő szülők megszervezése a saját versenyzők
mellé.
Minősítő verseny a Nemzeti Lovardában: április 7-8. vagy április 14-15. (Kell B terv, ha netán
mégsem sikerül a Tattersaalban versenyt rendezni.)
Sóskút Kupa: május 26-27. (Vagy a fenti április időpontok egyike, ha netán pont ez a májusi
időpont lenne megfelelő a Tattersaalban.)
Manó Kupa: április 29.
CVI Budapest: május 11-13.
Kaposvár Kupa: szeptember 8.
Országos Bajnokság, Kaposvár: október 6-7.
6. rész (2018-as versenyzői licencek elfogadása)
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A szakág 7 IGEN szavazattal megszavazta, hogy a licencdíjakon 2018-ban nem változtat.
(A 8. szavazatra jogosult egyesületi képviselő, Dr. Wagner Kinga időközben elment az ülésről.)
7. rész (Egyebek, esetleges szabálymódosítási javaslatok)
Még a műlovas verseny előtt véglegesíteni kellene az aktuális FEI szabályzat fordítását, és a
magyar szabályzatot is aktualizálni kéne. Bence-Kiss Krisztina és Tóth Benedek Máté fogja
ezeket elkészíteni, Jancsecz György segítségével. Határidő: február 4.
A szakág 7 IGEN szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) megszavazta, hogy a
műlovas versenyen a páros kűröknél 2 perc legyen a kűr hossza.

A szakági ülés ezzel lezárult. 2018.01.14 13:51
Mivel a következő szakbizottsági gyűlés a pénzügyi terv véglegesítése miatt nyílt ülés lesz,
folyt. köv. februárban.

Budapest, 2018. január 14.

Villányi Krisztina
jegyzőkönyvvezető

Jancsecz György

Török Barbara

jegyzőkönyv hitelesítő

jegyzőkönyv hitelesítő
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