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Lovastorna szakbizottsági ülés 

2018. február 13. 

 

Jelenlévők: Páska Ildikó, Jancsecz György, Füzes Orsolya, telefonon keresztül: Villányi Krisztina 

Később érkezik: Török Barbara 

Jegyzőkönyvvezető: Villányi Krisztina 

1. Futószárazó státusz 

Még mindig nem működik, nem tisztázott, a szövetségben egybevonták a lovastorna 

futószárazókat a lovasiskolai futószárazókkal. Ennek a helyzetét tisztázni kell, mivel ezek a 

futószárazók 8000 Ft-ot fizetnek be, miközben a lovastorna szakbizottság 10 000 Ft-os 

licencet határozott meg. 

2. Rajtengedély vizsga időpontja 
Javaslat, hogy az első hivatalos (D kategóriás, vagy magasabb) kategóriás startja előtt legyen, 

így lenne követhető.  

3. 2018-as pénzügyi terv elfogadása: 
2018. évi VI. határozat (2018.02.13.): A szakág által elfogadott 2017. évi költségvetésben a 

mindenkori előző évi rajtengedély vizsga díjak összege (2017. évre 35 000 Ft) lett megállapítva a 

hazai bírók képzésének támogatására. 2017. decemberében a Lovas Szövetségből tévesen kifizetésre 

került számla ellenében 89 248 Ft bíróképzési célokra. Ezért a szakbizottság úgy határozott, hogy a 

2018. évre megállapított 28 000 Ft a fenti túlfizetés miatt visszatartásra kerül, és mindaddig nem kerül 

a bírók részére kifizetésre támogatás, amíg ez az összeg el nem éri a 89 248 Ft-ot.  

 

2017-es év pénzügyi beszámolóját a szakbizottság 4 igen – 1 tartózkodással elfogadta. 

 

Szakági alaptámogatási rendszer 2018     

Szövetségi kapitányi keret edzések tartása, VB, EB részvétel 200 000 Ft 

Országos Bajnokság rendezésének támogatása                 
2 nap 

támogatás a kötelező mentőszolgálat költségével 100 000 Ft 

Kupasorozat díjazása   100 000 Ft 

EB-VB válogatott kiutazási támogatása 
(Kaposvár, USA Tyron) 

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

1 000 000 Ft 

egyesületi támogatás 9 egyesület 450 000 Ft 

Utánpótlásnevelés, szabadidősport + edzőtábor   200 000 Ft 

CVI Budapest versenyzői támogatás   0 Ft 

FEI bírók támogatása   28 000 Ft 

Hazai versenyek rendezésének támogatása  
támogatás a kötelező mentőszolgálat költségével,  
összesen 6 napra 

300 000 Ft 

Részössz   2 385 000 Ft 

 

2018. évi pénzügyi tervet 5 igen szavazattal elfogadta a szakbizottság.  
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4. Minősítések 

 
2017. évi minősítések elfogadása: 4 IGEN – 1 NEM szavazattal elfogadva 

      5. Kategória módosítások 

- S2* kategória külön bontása az S3* kategóriától: A két kategória elválasztásra kerül 

egymástól, külön kerül díjazásra. Országos bajnokságon a korosztályban a legmagasabb kategória 

győztese az országos bajnok, tehát ez esetben az S3* kategória bajnoka. 

ELFOGADVA: 5 IGEN szavazattal 

- U kategória kötelező gyakorlatok minden kategóriában (U1, U2, U lépés) változatlanok 

maradtak.  

ELFOGADVA: 5 IGEN szavazattal 

- Minden U kategória kűrjében pontozásra kerül a művészi hatás és a nehézségi fok is.  

ELFOGADVA: 5 IGEN szavazattal 

- Amatőr kategória névváltoztatása szabadidős versenyszámmá. 

ELUTASÍTVA: 5 NEM szavazattal 

- Egyéni B-C-D kategória együtt fut be, Amatőr-U együtt fut be.  

ELFOGADVA: 5 IGEN szavazattal 

6. CVI Rendezés 

Török Barbara és Páska Ildikó számára meghatalmazást ad a szakbizottság a CVI szervezésére.  

Elfogadva: 3 IGEN szavazattal – 2 TARTÓZKODÁSSAL 

 

 

        Villányi Krisztina 

        jegyzőkönyvvezető 


