Lovastorna szakbizottsági ülés
2017. január 24.

Jelenlévők: Páska Ildikó, Jancsecz György, telefonon keresztül: Villányi Krisztina
Később érkezik: Homoki-Szabó János, Habsburg Eilika (lásd a szövegben)
Jegyzőkönyvvezető: Villányi Krisztina

1. Lóterhelés versenyeken:
Habsburg Eilika korábban emailen beérkezett javaslata:
VOLTI LOVAK beosztás úgy kell kezelni / Eilika vélemény:





nemzetközi kategoria ugyan mennyiség fövel indulhat mint egy CVI-n
o 1 Squad + 1 PDD vagy 2 egyeni
o 6 egyeni
vágta + lépes Kategoria (D C B)
o 1 Squad +/vagy 2 lépes PDD vagy 4 egyeni
o 8 egyeni
lépes Kategoria (Amateur U D)
o 1 Squad +/ vagy 3 lépes PDD vagy 8 egyeni
o max 12 fö

Ezert pici szigorú kell vinni az egész a nemzeti versenyen mert az otthoni edzésen túl sokan lesznek egy lóval.

Nemzetközi versenyeken 6 egység indulhat egyszerre egy lovon (csapat 4-nek számít, páros 2-nek,
egyéni 1-nek).
Jancsecz György, Villányi Krisztina egyetért abban, hogy Habsburg Eilika javaslata azért nem
fogadható el, mert nincsenek benne „vegyes” elemek. (Egy ló, amin vágtás és lépéses indulók is
vannak keverten.)
Megérkezik Homoki-Szabó János.
Jancsecz György kérdése, hogy akarunk-e ezzel foglalkozni egyáltalán? Állatorvosi vizsgálatot nem
tartunk, ami sokkal fontosabb lenne, akkor miért foglalkozunk a terheléssel?
Villányi Krisztina kérdezi, hogy ki fogja ezt lekövetni, hogy fogjuk ellenőrizni? Saját magunkkal szúrunk
ki, biztos, hogy mindig kikönyörögjük, hogy csak most az egyszer engedjük meg, hogy még plusz ez
vagy az elinduljon a lovon, mert szegény gyerek, stb.
Páska Ildikó javaslata, hogy idén még csak találjuk ki szorzókat, és év végén nézzük meg az arányokat,
és esetleg ez alapján 2018-ban vezessük be. Ennek követésére sem találunk embert, így ezt a
javaslatot is elvetjük.
Szavazás: Legyen-e lóterheléses szabályzat a hazai versenyeken? NEM: 4 szavazat IGEN: 0 szavazat
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2017. évi I. határozat: A lovastorna szakág 2017. évre nem vezet be korlátozást az egy adott
versenyen, egy adott lovon induló egységek (csapat, egyéni, páros) maximális számára, azonban a
lovakért felelős edzőknek/futószárazóknak javasolt tekintetbe vennie a lovak jólétét, amire a FEI ide
vonatkozó előírása (maximum 6 startoló egység/ló/verseny) az irányadó.

2. Pénzügyi terv 2017-es évre:
Páska Ildikó beszámol a Stróbl Dorottyával történt megbeszélésről. Hosszú távú stratégiát szeretne,
fejlesztési tervet, ami a 2022-es somorjai Világjátékokig tart. Idén 2 millió forintra számíthat a szakág
a Lovas Szövetségtől. Egyelőre ez tűnik biztos pénznek, ezt kellene felosztani.
Megérkezik Habsburg Eilika.
Páska Ildikó korábban emailben kiküldött tervezete, amely a legfontosabb támogatási elemeket
tartalmazza:

Szakági alaptámogatási rendszer 2017
Szövetségi kapitányi keret
Országos Bajnokság rendezésének
támogatása
Kupasorozat díjazása

edzések tartása, VB, EB részvétel
támogatás a kötelező mentőszolgálat költségével
(napi 50 000 Ft)

EB-VB válogatott kiutazási támogatása
(Ebreichsdorf, Ausztria)

a felnőtt és junior válogatott keret (női és férfi egyéni,
páros és csapat kategóriákban) nevezési díjának és
kiutazásának támogatása

Hazai versenyek rendezésének
támogatása

támogatás a kötelező mentőszolgálat költségével,
összesen 7 napra (napi 50 000 Ft)

400 000 Ft
100 000 Ft
100 000 Ft

Részössz:

1 600 000 Ft
350 000 Ft
2 550 000 Ft

Bevételi oldalon várhatóan a lólicencek 100%-ban visszajönnek a szakághoz. Sándor Rékával
egyeztetve a futószárazó licencdíj 10 000 Ft lesz, és ebben nincs biztosítás, mivel az a felelős edzőhöz
kapcsolódik (futószárazni csak felelős edző mellett lehet).
Jancsecz György jelzi, hogy jó lenne, ha az összesítő táblázat számaihoz tételes listát is kaphatnánk a
Szövetségtől, mert a 2016-os évben is voltak lemaradt tételek, és ezért jó lenne látni, miből jönnek ki
a végösszegek.
Nagyon fontosnak tartja az egyesületek támogatását. A mai nehéz helyzetben szükség lenne
támogatásra, hogy egyáltalán fennmaradjanak a klubok. Ha már egy havi lótartást ki tudnának fizetni
belőle, már az is nagy segítség lenne.
Villányi Krisztina felveti, hogy „alanyi jogon” nem lenne jó, ha mindenki kapna X összeget, hiszen évi
szinten mondjuk 100 000 Ft is nagyon kevés egy egyesületnek, viszont ha most megnézzük az összes
működő egyesületet, akkor a szakági büdzsé felét ez elvinné. A mentőtámogatás szerinte pont
elegendő lenne, így azokat az egyesületeket támogassuk, akik csinálnak is valamit a szakágért
(például versenyt rendeznek).
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Jancsecz György szerint ez nem így van, a versenyrendezőket azért kell támogatni, hogy legyenek
versenyek, az egyesületeket pedig azért, hogy legyen, aki indul a versenyeken. Pl. Az idén is lesz több
olyan egyesület, amely nem rendez versenyt, és így ők nem jutnának semmilyen szakági
támogatáshoz. Vigyázni kell, hogy ne csak a válogatott versenyzőket támogassuk (pl. ingyenes EB
részvétel), mert akkor lassan nem lesz kiből válogatni.
Homoki-Szabó János szerint a minősítés alapján kellene valahogy visszaosztani a pénzt. Jancsecz
György szerint ezt nem szabad alapul venni, mert eleve nem jó ez a rendszer. Villányi Krisztina szerint
a leigazolt versenyzők száma alapján kellene támogatni az egyesületeket, mert az a célunk, hogy
minél többen legyünk. Nem kell foglalkozni azzal, hogy ez milyen eredményt takar. A sok versenyző a
licencek miatt sok pénzt is hoz a szakágnak, és ez a célunk. Homoki-Szabó János szerint ezzel
megfordul a piramis, és pont azok az egyesületek nem kapnak támogatást, akik „szenvednek”, a
létért küzdenek.
Páska Ildikó: arról döntsünk, hogy milyen tételt emeljünk be a fentieken kívül a költségvetésbe?
- Egyesületi támogatás kb. 300 000 Ft.
Jancsecz György: Csökkenteni kéne az Eb-Vb támogatás összegét, mert idén nagyon közel van a
verseny, ezért ez az összeg túl sok. A szövetségi kapitányi kerettel együtt 2 millió forintot kap a
válogatott, ez túl sok. Mindkettőt lehetne csökkenteni.
Páska Ildikó: A szomszédos Szlovákiában a komplett válogatott ingyen utazik ki, szerinte nem sok ez
az 1,6 millió forint sem.
Jancsecz György, Homoki-Szabó János: Az utánpótlás számára is szükség volna edzőtáborra.
- Utánpótlás, D, C, B versenyzők számára edzőtáborok támogatása kerüljön bele.
Páska Ildikó: Stróbl Dorottyával egyeztették, hogy a szabadidős lovas versenyeket erősíteni fogják
szövetségi szinten, így a mi amatőr kategóriánkat is integrálni kéne a szövetségi rendszerbe. Az MLSZ
terve szerint a szabadidős lovasoknak 2500 Ft-os regisztrációs díjat kellene fizetniük, amiből 500 Ft
kerül a szakágba, 2000 Ft pedig biztosítási díj.
Jancsecz György: Elemi érdekünk, hogy legyen hazai rendezésű CVI. Ezért – bár nem 2 000 000 Ft-os
támogatással – de mindenképpen be kellene rakni a támogatási sorok közé. Nem is annyira a
rendezőt szeretné támogatni, hanem az ott elinduló magyar versenyzőket. Ha leveszünk az Eb-Vb
kiutazás támogatásból 600 000 Ft-ot, akkor az utánpótlás nevelést, a hazai CVI indulást és az
egyesületeket is lehetne belőle támogatni.
A CVI-n esetleg az induló magyar lovaknak ne kelljen boxot fizetni (vagy valamilyen egyéb más
módon kéne támogatni az ott induló magyarokat).
- CVI Kaposvár versenyzői támogatás kerüljön bele.
- Kerüljön bele a bírók képzési támogatása is a mindenkori éves versenyzői rajtengedély vizsgadíjak
összegével.
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Pénzügyi terv 2017:
2017. évi II. határozat: A 2017-es pénzügyi terv elfogadása a lenti táblázat alapján.
Szakági alaptámogatási rendszer 2017
Szövetségi kapitányi keret
Országos Bajnokság rendezésének
támogatása
Egyesületek támogatása

edzések tartása, VB, EB részvétel

200 000 Ft

támogatás a kötelező mentőszolgálat költségével (napi 50 000 Ft)

100 000 Ft

7 aktív egyesület (versenyzői licenccel) 50 000 Ft/egyesület

350 000 Ft

Utánpótlás, szabadidősport,
edzőtáborok
CVI Kaposvár indulók támogatása
Kupasorozat díjazása

300 000 Ft
300 000 Ft
100 000 Ft

EB-VB válogatott kiutazási támogatása
(Ebreichsdorf, Ausztria)

a felnőtt és junior válogatott keret (női és férfi egyéni, páros és
csapat kategóriákban) nevezési díjának és kiutazásának
támogatása

Hazai bírók képzésének támogatása

a mindenkori versenyzői rajtengedély vizsgadíjak összegével
(2016. évi összeg)

Hazai versenyek rendezésének
támogatása

támogatás a kötelező mentőszolgálat költségével,
összesen 7 napra (napi 50 000 Ft)

Részössz:

1 000 000 Ft
35 000 Ft
350 000 Ft
2 735 000 Ft

Szavazás: A 2017. évi pénzügyi terv elfogadva: 5 IGEN – 0 NEM
Páska Ildikó: Amennyiben sikerül a szakágba plusz pénzt hozni, annak felhasználásának
arányosításáról mindig egy új szakbizottsági ülés dönt.
A tavalyi évi mentőtámogatásokról idei, átutalásos számlát kell kiállítani, versenyrendezési
hozzájárulás megnevezéssel. Bruttó 50 000 Ft/nap.

3. Egyéb szakági ügyek
Jancsecz György: Jó volna az összes lovas újságban egyszerre próbaedzéseket meghirdetni, mondjuk
a márciusi számokban, és ezeket megismételni mondjuk szeptember végén.
Páska Ildikó: Lehetne lovastorna napnak, vagy hétvégének meghirdetni. Stróbl Dorottya abban tud
segíteni, hogy egy levelet kiküld minden MLSZ tag egyesületnek, ami egy lovastornával kapcsolatos
kérdőív lenne, és ezzel képet kaphatnánk arról, hogy hol foglalkoznak valamilyen szinten
lovastornával, így lehetne a szakágat növelni.
Páska Ildikó továbbította a szakág felé Stróbl Dorottya felvetését, hogy esetleg – ha a szakág is úgy
dönt – csökkenteni lehetne a versenyeken a mentő készültséget (pl. csak ápoló kellene). Páska Ildikó
szerint vágtás kategóriákhoz mindenképpen szükség van a mentőre, nem szabad lejjebb menni.
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Páska Ildikó röviden vázolja a szakág fejlesztési terv főbb elemeit:
1. Legyen a lovastorna a lovassportok számára alapképzés 2. Kiemelt versenyek támogatása, 3.
Világjátékokon való részvétel, mint fejlesztési cél. 4. Fontos lenne külső források bevonása
(oktatófilmre, lóvásárlásra, eszközvásárlásra, reklámozásra). 5. Nyitnunk kellene a lovasterápiás
szervezetek felé. 6. Oktatás, továbbképzési rendszer javítása (bíró, edzőképzés, steward képzés). 7.
TALENT program kidolgozása a lovastorna szakágban is. 8. Egységes megjelenés külföldi
versenyeken.
Jancsecz György: A magyar fajták irányába kéne nyitni, onnan kellene próbálni lovat szerezni. Például
érdemes volna a nóniuszt megkeresni.
Páska Ildikó: Jó lenne a fiú versenyzőket valahogyan külön értékelni, mivel teljesen más a fejlődési
ütemük ebben a korban, mint a lányoké, és ezért sokáig sikertelenek, utolsóak, ami elveszi a
kedvüket és hamar abbahagyják a lovastornát. A felvetést minden résztvevő értette, de erre
vonatkozóan jobb megoldási javaslat nem érkezett.

4. Feladatelosztás a 2017-es évre a szakbizottságon belül:
Informatika:
Jancsecz György a honlap csere nem érte el a kívánt hatást. Rosszabb, mint a régi volt. Az eredmény
feltöltés oldal még mindig nem működik, mert évekre visszamenőleg az összes régi Excel
táblázatunkat módosítanunk, illetve kiegészítenünk kellene. Ezt akkor sem vállalja, ha fizetünk érte.
Az új versenyek üres eredménytábláit a nevezési oldalnak kellene legenerálnia, amelyeket az adatok
kitöltése után, mindenféle plusz módosítás, illetve kiegészítés nélkül, fel lehetne tölteni a megfelelő
oldalra.
Páska Ildikó jelzi, hogy Stróbl Dorottya szívesen leül a fejlesztővel és Jancsecz Györggyel és Páska
Ildikóval, hogy ezen a problémán túl tudjunk lépni. ű
Jancsecz György: Már tavaly is jelezte Stróbl Dorottya felé egy ilyen megbeszélés szükségességét.
A BLK részéről Homoki-Szabó János bármilyen feladatot elvállal, amivel éppen megbízzuk, véleménye
szerint Török Barbara pedig valamilyen folyamatosabb feladatot is el tud vállalni, de helyette nem
szeretne nyilatkozni.
Villányi Krisztina Jancsecz Györggyel közösen vállalja a honlap frissítését.
Lobbitevékenységet kellene erősítenünk: Habsburg Eilikát bízzuk meg ezzel a feladattal.
További feladat kiosztásra nem kerül sor (marketing és PR, utánpótlás nevelés, stb.)
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5. Szabálymódosítási javaslat: Egyéni B kategória összevonására
Villányi Krisztina javaslata, hogy ne kerüljön megbontásra, mivel már így is alig volt induló a két külön
korcsoportban.
2017. évi III. sz. határozat: Az egyéni B kategória nem kerül megosztásra a versenykiírásban. A
versenyrendező azonban bármikor dönthet úgy a beérkezett nevezések alapján, hogy megbontja a
kategóriát (a szabályzatban meglévő korcsoport megosztás alapján). A Kupasorozat értékelésében
kategória bontás esetén is az elért pontszám alapján összevontan kerülnek értékelésre a versenyzők.
5 IGEN szavazattal elfogadva.

Villányi Krisztina
jegyzőkönyvvezető
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