Lovastorna szakági ülés – 2019. január 27.
Jegyzőkönyv
Szavazásra jogosult egyesületek (2018. évben versenyzők):
Egyesület
Berri Sport Egyesület
Budapesti Lovasklub
Pasaréti Honvéd Lovas Sport Egyesület
Szárnyaló Lovas SE
Tündérkert Lovarda Sport Egyesület
Magyar Póni Klub Szövetség
Boglár Lovas Egyesület
Daniló Sportegyesület
Lovasakadémia Sport Club
Mezőhegyesi Lovassport és Művészeti Közhasznú Egyesület

Képviseli
Könyves-Tóth Eszter
Török Barbara
Jancsecz György
Páska Ildikó
Héder Tünde
Habsburg Eilika
Rózsahegyi Róbert
dr. Wagner Kinga
Villányi Krisztina
Flanek Regina,
Sovák Péter

Jelen van
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Igen
Igen

I. Rész: Levezető elnök választás, jegyzőkönyvvezető választás, jegyzőkönyv hitelesítő
választás, szavazatszámláló bizottság választás
1. Levezető elnök választás: Páska Ildikó megválasztva - 9 IGEN szavazattal
2. Jegyzőkönyvvezető választás: Villányi Krisztina megválasztva - 9 IGEN szavazattal
3. Jegyzőkönyv hitelesítő választás: - Jancsecz György, Török Barbara – 6 IGEN – 3
TARTÓZKODÁS mellett megválasztva
4. Szavazatszámláló bizottság: Bence-Kiss Krisztina – 9 IGEN szavazattal megválasztva
2. Rész: Páska Ildikó szakági elnök beszámolója

SZAKÁGI ELNÖKI BESZÁMOLÓ 2018. ÉVRŐL

Versenyek, versenyrendezések:
A 2018. évben 92 fő licences versenyző, ebből 15 újonnan rajtengedélyt tett versenyző, és kb. 50
amatőr versenyző vett részt a szakági versenyeken. A szakág lovastornászai 5 hazai versenyen
vehettek részt és mérhették össze tudásukat, 10 egyesületből. Sajnos, elmondható, hogy a 2018as évben szűkült azon helyszíneknek, lehetőségek száma, ahol lovastorna országos minősítő
versenyt tudtunk szervezni az elvárásoknak megfelelően.
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Ebben az évben, a Lovastorna Szakág és a Magyar Lovassport Szövetség közösen rendezték
meg a CVI nemzetközi versenyt a Nemzeti Lovardában. A verseny lebonyolításában az összes
egyesület önkéntesei segédkeztek, így tudtunk, minden külföldi résztvevő megelégedésre,
sikeres versenyt rendezni. Mindenképpen fontos a budapesti CVI, abból a szempontból is,
hogy a külföldi bírókban és edzőkben is pozitív emlékképet hagyjunk. Azért fontos számunkra
a hazai CVI szervezése, hogy magyar versenyzőinknek olcsóbb, közelebbi nemzetközi
megmérettetést és kvalifikációs lehetőséget biztosítsunk. Illetve a még csak
„nézőként/segítőként” részt vevő lovastornászoknak is legyen lehetőségük a nemzetközi
hangulatot átélni.
Bírók, bíróképzés:
A bírói helyzetkép sajnos nem túl bíztató. Négy olyan bíróval rendelkezik a szakágunk, akik az
országos minősítő versenyeken pontozhatnak. Gyakorló bírók száma igen csekély. 2018-ban
Bence-Kiss Krisztina tartott bíró képzést, amelyen 4 fő vett részt, de csak egy fő lett aktív. Erre
a versenyévadra ez rányomta a bélyegét, az első versenytől kezdve. Az elkövetkezendőkben
ezen sürgősen javítani kell, mivel 2018-as évben pl. a „bíró hiány” miatt külföldi bírót voltunk
kénytelenek hívni a Sóskút Kupára, mely nagyobb anyagi terhet rótt a szervező egyesületre. A
2019-es évben ezért fontos a bíróképzések szervezése, régi versenyzők bevonzása, a bírói
fokozatok pontosabb meghatározása és a vezető bírói feladatkörök tisztázása, számonkérése.
Edzőtáborok, továbbképzések:
Több edzőtábor szervezésére került sor:
-

-

Újdonság volt a 2018-as évben a tornatermi „AKRO” edzőtábor, a kezdő versenyzőktől a
válogatott szintű versenyzőkig. Ezek egyben edzői továbbképzésnek is számítottak és
hasznos ötleteket adtak a téli alapozó időszakhoz. Sok edző jelezte, hogy több ilyen
edzés lehetőséget szervezzen a szakág a válogatott versenyzőknek.
Gero Mayer által vezetett edzőtáborban, Sóskúton, a szűk válogatott keret tagjai
vehettek részt.
Kaposváron, december végén, pedig nagyon jó kezdeményezésként, 2 hétvégi
edzőtáborban a 3 fős „edzői grémium” összefogásával kapott lehetőséget a fejlődésre a
kezdőtől a haladó szintig sok lovastornász.

Tömegbázis növelése:
-

-

Az amatőr kategóriás versenyeket minden hazai versenyen meghirdettünk és ez sok
újonc versenyzőnek adott lehetőséget a versenyzésbe való bekapcsolódásra. Ebben a
kategóriában bővült a résztvevők létszáma, a jövőben, a licencesek közé való
fellépésüket kell támogatni.
Az amatőr kategóriából már a licences „U” kategóriába is történtek továbblépések
(Daniló SE, Tündérkert LSE)
Sajnos, az ifjúsági és felnőtt mezőny létszámát nem sikerül bővíteni, megtartani őket.
Úgy gondolom, hogy ez hosszabb folyamat.
Az Országos Bajnokság kiírása 2 napos beosztással, szerintem, nagyon jó döntés volt.
Ez is a kezdő versenyzők, az utánpótlás fejlődését segítette.
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-

A szabadidős versenyekhez a lovastorna szabályzatot megírtam. Egy-egy szabadidős
versenyen már indítottak lovastorna versenyszámot próbaként. Sajnos, pont az
Országos Bajnoksággal egy időpontban, így ez nem kaphatott kellő figyelmet. A
jövőben, a szabályok véglegesítése mellett, minél több szabadidős versenyen meg
kellene mutatkozni a szakágnak.

Átigazolási szabályozás:
- Az utóbbi évek átigazolási problémái kapcsán, a 2018-as évben, a szakbizottság arról
döntött, hogy ennek szabályozása szükséges a egyesületi műhelyek további nyugodt
működésének érdekében, azonban a szövetség elnöksége, a jogász által kidolgozott
kiegészítő szabályzatot, nem fogadta el. Szerintem a jövőben ezt a kérdést nem lehet
megkerülni és szükséges ennek pontosabb szabályozása.
Média szereplés, honlap:
- A honlap kezelését Villányi Krisztina végezte, ahol a lovastornát érintő hírek
megjelenhettek.
- A Lovas Diadal TV, Gedeon Tamás épített fel „sajtó kampányt”, célunk kimondottan a
Világkupa eseményeiről való tájékoztatás, Bence Balázs szereplése és a szakág
ismertebbé tétele volt. Ebben őt segítettük a háttéranyagok biztosításával,
mindennapos egyeztetésekkel. (Bence Krisztina, Villányi Krisztina, Páska Ildikó)
- Lovas Életben Villányi Krisztina, Pegazusban Bence Krisztina, Lovas Nemzetben Páska
Ildikó jóvoltából jelentek meg cikkek szakági eseményeinkről.
Összefoglalva a 2018-as évet:
Pozitív pénzügyi tartalékkal zártuk az évet, apróbb lépésekkel fejlődött a szakágunk. A
jövőbeli fejlődést, kiegyensúlyozottabb egyesületi műhelymunkával lehet csak leérni.
Ehhez szükség van a működő edzők, egyesületek összefogására.
Szavazás: Az elnöki beszámolót a szakági ülés: 8 IGEN – 1 TARTÓZKODÁS mellett
elfogadta.
2019. évi I. határozat: A szakági gyűlés a szakági elnök 2018-as beszámolóját elfogadta.

Beszámoló a 2018. év gazdasági tevékenységéről
Pénzügyi beszámoló: (lásd. szövetségi elszámolás mellékelve)
A 2018-as évet 1.893.406.- Ft pozitív mérleggel zárta a szakág. Ez az elmúlt 10-20 évre
visszatekintve kiemelkedően magas összeg, nagyon jó eredmény.
Ez a következőknek köszönhető: támogatások megszerzése St. Hippolyt Kft. 150.000.- Ft, CVI
szervezés után megmaradt összeg: 693.210 Ft, a Fővárosi Önkormányzat támogatási összeg
megszerzése 500.000.- Ft (a 2019-es évben kerül kifizetésre, így még ezzel is növekszik a szakág
tartaléka).
A 2018-as évben az okozott nehézséget, hogy sajnos nem kaptuk meg előre a Magyar Lovas
Szövetségtől a pontos évi gazdálkodási keretösszeget, ezért egész évben túlságosan beosztó
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volt a gazdálkodásunk. A májusi CVI minisztériumi támogatására végleges választ csak
szeptemberben kaptuk meg, a Fővárosi Önkormányzattól is ekkor kaptuk meg a pozitív
döntést (A megítélt támogatás átutalása még nem történt meg.). A szövetséghez, a nemzetközi
kiutazásokra (EB, VB, Világkupa), külön kellett a támogatásokat igényelni, amelyről a
versenyzői eredményességet figyelembe véve, minden esetben külön-külön döntött a szövetség
elnöksége és így a szakág legjobbjai összesen 3 millió Ft támogatásban részesültek a szövetség
jóvoltából (2017-ben ez 1,2 millió Ft volt szakági keretből). Ez nem a szakági költségvetést
terhelte, ehhez nem kellett szakbizottsági döntés. Támogatásban részesültek a kaposvári junior
EB válogatott versenyzői mind a Lovasakadémia, mind a szakág jóvoltából. A versenyrendezési
támogatásra és az egyesületi támogatásokra ebben az évben a fent leírtak miatt nem került sor,
mert nem tudtuk év végéig pontosan milyen keretből gazdálkodhatunk.
Áthozat

586 451

2018-as, szakemberek és lovak utáni, bevételek:
Sportlóbejelentés

212 000

Edzők

85 800

Bírók

70 000

Összesen:
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Egyenleg: 1 893 406 Ft
-

A szakági elszámolásból hiányzik a rajtengedély-vizsgázók által 2018-ban befizetett
összeg (15 vizsgázó, fejenként 7 000 Ft).
Szakági gyűlés többsége jelezte, hogy a 2018. évi pénzügyi elszámolásának legnagyobb
problémája, hogy év közben nem volt követhető a költségvetési helyzet, az igaznak
tűnő verzió csak 2019. januárban derült ki. De az még mindig nem pontos.

Szavazás: A pénzügyi beszámolót a 2018-as évről a szakági ülés: 0 IGEN – 7 NEM – 2
TARTÓZKODÁS mellett nem fogadta el.
2019. évi II. szakági határozat: A 2018. évi pénzügyi beszámolót a szakág nem fogadta el.
2019. évi III. szakági határozat: Az utólagos adatok ismeretében módosítani kell a 2018.
évi pénzügyi tervet, és ezzel együtt a 2018. évi pénzügyi elszámolást. A módosítás
előkészítése a szakbizottság feladata, amit a következő szakbizottsági ülésre kell
elkészíteni és elfogadni. Ezt követően, rendkívüli szakági ülést kell összehívni, amely
elfogadhatja a 2018. évi pénzügyi elszámolást, és ezt követően, a 2019. évi költségvetést
(amelynek előkészítése a szakbizottság feladata).

3. rész: Villányi Krisztina szövetségi kapitány beszámolója

2018-as évben az első jelentős esemény, a válogatott szempontjából, az évnyitó edzőtábor volt,
amit a hagyományoknak megfelelően Sóskúton tartottunk, Gero Meyer, német lovastornász,
vezetésével.
A meghívott válogatott versenyzők mellé becsatlakozhattak olyanok is, akik még nem
szerezték még a válogatott státuszt. Ezek a tehetségek az egy nappal előbb megrendezett
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„tehetség” táborban vettek részt. A táborban látottak alapján, Dabat Isabella és Basa Máté
került be a keretbe.
A válogatott edzőtábor létszámát igyekeztem csökkenteni a korábbi évek tapasztalata alapján,
hiszen így mindenkire nagyon kevés idő jut. Idén így valamivel jobb volt a helyzet, de még így
is csak néhány morzsát kapnak csak a résztvevők, a tábor nem eléggé intenzív.
Az év két fő eseménye, a junioroknál, a hazai rendezésű Európa-bajnokság, míg a felnőtteknél,
a tryoni Világjátékok volt. A hazai nagyversenyen egyértelmű volt, hogy a maximális
létszámmal kell képviseltetni magunkat, még akkor is, ha ez sokszor csak várhatóan a mezőny
végét jelentette a versenyben. Juniorjaink szereplése a tavaszi nemzetközi versenyeken eléggé
hullámzó volt, igazán átütő eredményt, Király Ákoson kívül, senki nem ért el egyéniben.
Többen magáért a kvalifikáció megszerzéséért küzdöttek, ami az EB részvétel minimum
szintje, de ez még nagyon messze van az eredményes szerepléstől. A lányoknál többen keresték
az „igazit” a lóvonalon, ezért nehezen volt összevethető az eredmény. A kiemelendő
eredmények:
CVI Budapest: 6. Görgey Zsófia (6,691 pont)
CVI Frenstat: 9. Dabat Isabella (6,690 pont)
CVI Pezinok: 15. Gönczi Dorottya (6,734 pont), 18. Dabat Isabella (6,561 pont)
Az Eb-n végül, a hazai versenyeken legjobban teljesítő, Karna Rebeka, és, nemzetközi
eredményei alapján, Gönczi Dorottya, valamint, Dabat Isabelle képviselte színeinket. Sajnos
egyikőjük sem tudott kiemelkedni a mezőnyből, a 31., 32. és a 36. helyen végeztek.
Mindhárman fiatalok még, várhatóan javulni fognak majd az elkövetkezendő években.
A fiúknál, Basa Máténak csak az utolsó versenyen sikerült kvalifikálódnia 2*-ra, így egyedül
Király Ákos képviselhette színeinket az Eb-n. Ákos számára nagyon bíztatóan indult az év,
hiszen megnyerte a budapesti, ebreichsdorfi és pezinoki CVI-t is, páratlan diadalmenet volt ez.
Joggal vártunk egy szép eredményt az Eb-n is. Sajnos az élet közbeszólt, Ákos lovát, a cseh
Landart, kizárták az állatorvosin, így egy teljesen ismeretlen svájci lóval kellett indulnia. A
körülményekhez képest jól sikerült az „akklimatizálódás”, de a pontszámok nem voltak elég
magasak, Ákos a hetedik helyen fejezte be utolsó junior Eb-jét. Szomorú, hogy neki nem jött
össze, nagyon kellett volna egy jó EB eredmény a szakág számára, és, Bence Balázs óta, Ákos
volt az egyetlen erre esélyes versenyző.
Csapatban és párosban nem sikerült igazán letenni a névjegyünket, a Magyar Póniklub
Szövetség csapata a kilencedik helyen végzett, párosaink sérülés miatt nem tudták befejezni az
Eb-t.
Juniorok terén tehát van mit javítani, hiszen jövőre már Király Ákos is a felnőtt mezőnyt
erősíti. Lányaink ügyesek, de ez a sűrű nemzetközi mezőnyben kevés, kiemelkedőnek kell
lenni!
A felnőtteknél viszonylag népes csapat kvalifikálódott a VB-re, Bence Balázst vártuk
legelőrébb, mellette Németh Blanka és Somogyi Eszter vett részt egyéniben, illetve a Pakot
Anna-Németh Blanka kettős, párosként. Balázs 10. helye jónak számít, kis szerencsével, 2-3
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hellyel is lehetett volna előrébb. Lányaink itt is a középmezőnyben végeztek, a jobb
eredményhez náluk már szinte profi státusz (edzésmunka, megfelelő lóellátottság, versenyzés,
menedzselés) lenne szükséges, míg a valóság, hogy az iskola/munkahely egyre nagyobb
leterhelése miatt a korábbinál gyengébb, hobbi szintű edzésmunkára jut csak kapacitás.
Párosunk sérülés miatt nem tudta befejezni a versenyt.
Az év folyamán elért komolyabb eredmények:
CHIO Aachen: 5. Bence Balázs (7,658 pont)
CVI Kaposvár: 2. Bence Balázs (7,397 pont)
CVI Budapest: 3* páros 1. Németh Blanka-Pakot Anna (7,034 pont)
Ez tehát az élvonal, a cél, hogy a 2019-es évben tudjuk úgy fejleszteni a fiatal versenyzőket,
hogy vissza tudjuk szerezni vezető státuszunkat a régióban (vagy legalábbis tudjunk néhány
dobogós helyezést elérni a CVI versenyeken, hiszen itt most több éves a lemaradásunk). A
képesség megvan bennük, de az eredmények eléréséhez rengeteget kell dolgozni, a versenyzők
és edzők profi hozzáállása mellett. Fiú versenyzőinket még jobban kell menedzselni, az
eredményeket egyelőre tőlük várhatjuk. Törekedni kellene a konfliktusok csökkentésére, mert
ez kis létszámú szakágunkat nem viszi előre, csak megtizedeli!
Tekintsünk ki egy picit az utánpótlás helyzetére is. Gyermekkorú versenyzőink sajnos nagyon
kevesen vannak, tavaly 3 leány és egy fiú versenyzett. Közülük, Jezerniczky Nóra meg tudta
nyerni a budapesti CVI versenyt 2*-ban, utána azonban halványabb volt a szezonban, jövőre
már ő is junior lesz.
A 2018-as évre rányomta a bélyegét a szakágon belüli háborúskodás, úgy a klubok, edzők
között, mint a házon belül. Ez a helyzet sosem mutat előre, főleg, mert felőröli azt a kevés
számú szakembert, aki még a szakágba fekteti a munkáját. Számomra, a 2018-as év volt az
eddigi legnehezebb, lemondási szándékomat megfogalmaztam többször is. Évek óta
szeretetből végzem a munkám, de amikor ez már több bosszúságot okoz, mint jó élményt,
akkor nem érdemes tovább csinálni. Sajnos nem tudom a megoldást, nincs, akinek át tudnám
adni a stafétabotot. Klubedzőként ez a pozíció még nehezebb, hiszen a meglévő szabadidőmet
elsősorban a klubom versenyzőire fordítanám, mindeközben, kapitányként a válogatott
versenyzők is számítanának rám, de a nap csak 24 órából áll. Ameddig nincs jobb megoldás,
viszem az ügyeket, de saját magam számára nem akarok további konfliktusokat, csak azokkal
akarok együtt dolgozni, akik velem is szívesen működnek együtt. A jövőben is próbálok
megfelelő szakmai döntéseket hozni, amennyiben a szakág bizalma továbbra is megvan
bennem. A helyzet javítására sajnos nem tudom a megoldást, talán a jövő év majd választ ad,
hiszen valamerre mozdulni kell!
Villányi Krisztina
szövetségi kapitány
Szavazás: A Szövetségi Kapitány beszámolóját a 2018-as évről a szakági ülés: 8 IGEN – 0
NEM – 1 TARTÓZKODÁS mellett elfogadta.
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2019. évi IV. határozat: A szakág a szövetségi kapitány beszámolóját a 2018-as évről
elfogadta.
4. rész: A szakági elnök és a szövetségi kapitány tervei a 2019. évre
Szakági elnök:
-

-

2021-es Európa-bajnokságig vezető út kidolgozása. Ehhez szükséges támogatások,
források megszerzése.
Versenyhelyszínek bővítése, új helyszínek bekapcsolása. (Kiskunhalas, Balatonfenyves)
Magyar Sportlovak a lovastorna sportban, támogatási rendszer kidolgozása.
Nagy Sportágválasztón való megmutatkozás a szakágban működő összes egyesület
részvételével.
Tömegbázis növelése: egyesületi műhelymunka kiegyensúlyozottabb működésének
segítése, új egyesületek bekapcsolása a szakág életébe, szabadidős versenyeken való
szereplés, megfelelő szabályokkal.
Bírói szintek meghatározása, vezetőbírói feladatkörök meghatározása.
Futószárazói kategória adminisztrációjának, licencének rendbetétele.
25 éves a lovastorna szakág, ennek megünneplése, kiadványokkal, kiállítással.

Szövetségi kapitány:
-

Szeretne havi szinten közös edzőtáborozást szervezni, jó lenne ezeket Kaposvár
helyszínnel, mivel ez a lebonyolítást segíti.
Külföldi edző helyett egyelőre főleg hazai szakemberekkel dolgozna a válogatott terén.
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5. rész: 2019. évi versenynaptár
Nemzetközi

Hazai minősítő

Márc. 2-3.
Márc. 9-10.

Meghívásos
3.
Műlovas verseny, Budapest.
10.
Kiskunhalas, meghívásos

16-17.
Válogatott edzőtábor

Márc. 16-17.
24.
Balatonfenyves, meghívásos

Márc. 23-24.
13-14.
Tavaszi Kupa I. minősítő,
Kaposvár v. Nemzeti Lovarda

Ápr. 13-14.

Ápr. 20-21.

Egyéb esemény

18-21.
CVI Portogruaro,
CVI Saumur,
Világkupa döntő

Ápr. 27-28.
Máj. 4-5.

3-5.
CVI Budapest
18-19. Sóskút Kupa, II. minősítő,
Sóskút

Máj. 18-19.
Jún. 1-2.
Jún. 15-16.

30-02.
CVIO Ebreichsdorf
13-16.
CVI Pezinok
22.
Máriakálnok, meghívásos

Jún. 22-23.
Jún. 29-30.
Júl. 13-14.
Júl. 27-28.

27-30.
CVI Frenstat
12-14.
CVIO Aachen
24-28.
Európa-bajnokság,
Ermelo
7.
Havanna Kupa, Kaposvár

Szept. 7-8.
Okt. 5-6.

5-6.
Országos Bajnokság, Kaposvár

Okt. 19-20

23.
Kiskunhalas, meghívásos

Szavazás: A 2019. évi versenynaptárt a szakág elfogadta: 9 IGEN – 0 NEM szavazattal.
2019. évi V. határozat: A szakág a 2019. évi versenynaptárt elfogadta.
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6. rész: 2019. évi licencdíjak elfogadása
Amatőr: nincs
Utánpótlás: Első év: 3 000 Ft, utána 5 000 Ft
Versenyzői: 7 500 Ft
Nemzetközi: 10 000 Ft
Futószárazói licence: 10 000 Ft
Szavazás: A 2019. évi licencdíjakat a lovastorna szakág elfogadta: 9 IGEN - 0 NEM
2019. évi VI. határozat: A szakág gyűlés a 2019. évi licencdíjakat elfogadta (a 2018. évi
licencdíjakat változatlanul hagyta).

A menüpont után a Boglár SE- Kiskunhalas képviselete távozott (Rózsahegyi Róbert).

7. rész: Vezetőbírói feladatkörök meghatározása, bírói szintek elfogadása
Vezetőbírói feladatkörök 2019.02.01-től












Szabályváltozások

követése
Módosítások átvezetése a magyar nyelvű szabályzatba a Bírói Testülettel közösen
Magyar Lovastorna Szabályzat módosítása a Szakbizottsággal és a Bírói Testülettel
együttműködve
Éves hazai bíróképzés megszervezése és/vagy megtartása a nemzetközi bíróképzést
követően
Beszámoló a szabálymódosításokról és a nemzetközi bíróképzésről (ez képezheti az
éves hazai bíróképzés részét, de nyitott edzők, esetleg felnőtt versenyzők számára
is)
Bíróképzés szervezése leendő bírók számára
Gyakorló bírók mentorálásának megszervezése, segítése a bíróvá válás
folyamatában
Árnyékbíráskodás felügyelete, egyeztetése a gyakorló bírókkal
Pontok jóváhagyása a versenyeken, kérdéses esetek jegyzőkönyvezése
Kérdéses esetek megvitatása a Bírói Testülettel, valamint az edzőkkel közösen
(ehhez videófelvételek szükségesek a versenyekről) – évi egy fórum!

Bírói szabályzat külön dokumentumban!

A szabályzat megtárgyalása közben a Magyar Póniklub Szövetség képviselője (Habsburg Eilika),
és a Tündérkert LSE képviselője (Héder Tünde) távozott.
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2019. évi VII. határozat: A bírói szabályzatban meghatározott bírói előléptetési
szinteket elfogadja a szakág. A jelenlegi alacsony bírói létszám miatt azonban a
szakbizottság dönthet úgy, hogy amíg az aktív, minimum II. osztályú licenccel
rendelkező bírói létszám nem éri el a 6 főt, addig – a szakbizottság egyedi döntése
alapján – intenzív, gyorsított eljárással előléptethet bírójelölteket.

Szavazás: A szakági gyűlés a vezetőbírói feladatköröket és bírói szabályzatot 6 IGEN- 0
NEM szavazattal elfogadta.
2019. évi VIII. határozat: A szakági gyűlés a vezetőbírói feladatköröket és a bírói
szabályzatot elfogadta.

8. rész: Egyebek
I. Műlovas kategóriák módosítása.
A szakági gyűlés a műlovas kategóriákat változatlanul hagyta 4 IGEN - 1 NEM - 1
TARTÓZKODÁS mellett.
II. Lovastorna Szabályzat módosítása.
A Lovastorna szabályzat módosításáról a következő szakbizottsági ülésen esik majd szó, és azt
szakági ülésnek kell elfogadni.

III. Szabadidős lovastorna verseny kategóriái, szabályzata.
A Szabadidős szabályzatról a következő szakbizottsági ülésen esik majd szó, és azt szakági
ülésnek kell elfogadni.

IV. Minősítési elvek
A Minősítésekről a következő szakbizottsági ülésen esik majd szó, és azt szakági ülésnek kell
elfogadni.

V. Válogatási irányelvek 2019.
A Válogatási irányelvekről a következő szakbizottsági ülésen esik majd szó, és azt a szakági
ülésnek kell elfogadni.

VI. Verseny startlisták - versenyzői igények.
A versenyzői startidők áthelyezéséről a következő szakbizottsági ülésen esik majd szó, és azt
szakági ülésnek kell elfogadni.

VII. Steward képzés időpontja.
Bence-Kiss András a Budapesti CVI ideje alatt szervezné (2019. május 2-5.). Kéri Páska Ildikó
közbenjárását a Lovas Szövetségnél, hogy a képzést ide szervezhessük. Elég sok jelentkező
lenne.
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Budapest, 2019. január 27.

Jancsecz György
jegyzőkönyv hitelesítő
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Villányi Krisztina
jegyzőkönyvvezető

Török Barbara
jegyzőkönyv hitelesítő
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