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LOVASTORNA VÁLOGATÁSI IRÁNYELVEK 2019 
összeállította: Villányi Krisztina 

 
EGYÉNI KATEGÓRIÁK: 
- Nemzetközi versenyeken való szereplés kritériuma: 

1. Megfelelő teljesítmény 
- 2-3*: Hazai versenyen Gy, I, S2*, S3* kategóriában valaha elért minimum 6 pont 
- 1*: Hazai versenyen Gy, I, S2*, S3* kategóriában valaha elért minimum 5,5 pont 

2. Megfelelés a nemzetközi előírásoknak, kvalifikációs feltételeknek 
3. Megfelelő, időben leadott nevezés 
4. Aktív részvétel a válogatott edzésein 
5. A sportolónak és csapatvezetőjének/futószárazójának/edzőjének 

sportszerű, példamutató magatartása, amivel Magyarországot 
képviselhetik 

 
Háromnál több kvalifikálódott versenyző esetén az alábbi pontszámítási rendszer a döntő az EB-VB   
részvételhez: 
o PONTSZÁMÍTÁS ALAPJA: 
o hazai, nemzetközi versenyek helyezései: 
o Előző évi OB (előző évben még gyermek kategóriás ifjúsági versenyző eredménye pontszáma alapján 

besorolódik az ifjúságiak közé) 
o Tárgyévi 1. minősítő 
o Tárgyévi 2. minősítő  
o Tárgyévi, szövetségi kapitány által kijelölt CVI verseny(ek) eredménye  
o 1. hely = 6 pont       4. hely = 3 pont 
o 2. hely = 5 pont       5. hely = 2 pont 
o 3. hely = 4 pont       6. hely = 1 pont 

 
o A három legtöbb pontot szerző, nemzetközi kvalifikációt megszerzett versenyző utazhat  
o A hazai és a nemzetközi versenyek eredményeiben is csak a magyar versenyzők egymás utáni 

sorrendje alapján adhatóak a pontok. 
o Pontegyenlőség esetén edzői bizottsági (Páska, Villányi, Török) döntés alapján történik az utazó 

harmadik versenyző kiválasztása. 
o Az EB-n, VB-n induló lovakra, esetleges lócserékre a szövetségi kapitány javaslatot tehet, a hazai és 

nemzetközi szereplések alapján, egyeztetve az érintett edzőkkel és versenyzőkkel. 
o Valamely esélyes pályázó sérülése (pl. több válogató versenyt kényszerül valaki kihagyni, de amely 

versenyen elindul, ott az első háromban végez), vagy lóproblémák (több verseny eredménye 
értékelhetetlen a ló teljesítménye miatt) esetén a szövetségi kapitány az edzői bizottsággal egyeztetve 
„összevetést” írhat ki valamely versenyre, vagy edzésteljesítmény alapján dönthet a kiutazásról.  
 

 Szűk magyar válogatottba kerülés: 
 CVI3*-os nemzetközi versenyen 2x6,5 pont feletti teljesítmény 
 CVI2* vagy CVIJ2*-os nemzetközi versenyen 6,5 pont feletti teljesítmény az első fordulóban 
 A fenti pontszámítás alapján kiválasztott 3+1 női és férfi versenyző képezi a szűk keretet 
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 Bő magyar válogatottba kerülés (a 2018 és 2019. évi teljesítményeket figyelembe véve): 

 hazai versenyen F3* kategóriában 6,5 pont feletti teljesítmény (felnőtt válogatott) 
 hazai versenyen Ifi vagy Gy (amennyiben a tárgyévre nézve a versenyző már ifjúsági lesz) 

kategóriában 6,5 pont feletti teljesítmény (ifjúsági válogatott) 
 hazai versenyen Gy kategóriában 6 pont feletti teljesítmény (gyermek válogatott) 
 

 
 

CSAPAT „SQUAD”  KATEGÓRIÁK: 
 

CSAPAT KATEGÓRIA („SQUAD”): 

- Nemzetközi versenyeken való szereplés kritériuma: 
1. Megfelelő teljesítmény 

- 2-3*: Hazai versenyen ifjúsági vagy felnőtt kategóriában valaha elért minimum 6 pont 
- 1*: Hazai versenyen ifjúsági vagy felnőtt kategóriában valaha elért minimum 5,5 pont 

2. Megfelelés a nemzetközi előírásoknak, kvalifikációs feltételeknek 
3. Megfelelő, időben leadott nevezés 
4. A sportolóknak és csapatvezetőjüknek/futószárazójuknak/edzőjüknek 

sportszerű, példamutató magatartása, amivel Magyarországot 
képviselhetik 

 
 Egynél több csapat esetén az alábbi pontszámítási rendszer a döntő az EB-VB 

részvételhez: 
o PONTSZÁMÍTÁS ALAPJA: 
o hazai, nemzetközi versenyek helyezései: 
o Tárgyévi 1. minősítő ifjúsági / felnőtt csapat versenyszámában elért pontszám 
o Tárgyévi 2. minősítő ifjúsági / felnőtt csapat versenyszámában elért pontszám 
o Tárgyévi, szövetségi kapitány által kijelölt CVI verseny eredménye a felnőtt csapatok között 
 
o A kapott pontszámok összeadódnak, majd elosztásra kerülnek az indult versenyek számával. 

Minimum egy nemzetközi és egy hazai versenyen el kell indulni az Eb-Vb részvételhez, tehát 
minimum két pontszámmal kell számolni. A legmagasabb pontot elért csapat vehet részt az EB-
n vagy VB-n.  

 Szűk magyar válogatottba kerülés: 
 A fenti pontszámítási rendszer alapján a legmagasabb pontot megszerzett csapat a magyar 

válogatott 
 Bő magyar válogatottba kerülés: 

 A fenti pontszámítási rendszer alapján a második legmagasabb pontszámot megszerzett 
csapat kerülhet a tág keretbe. 
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       PÁROS  KATEGÓRIÁK: 
- Nemzetközi versenyeken való szereplés kritériuma: 

1. Megfelelő teljesítmény 
- 2-3*: Hazai versenyen ifjúsági vagy felnőtt kategóriában valaha elért minimum 6 pont 
- 1*: Hazai versenyen ifjúsági vagy felnőtt kategóriában valaha elért minimum 5,5 pont 

2. Megfelelés a nemzetközi előírásoknak, kvalifikációs feltételeknek 
3. Megfelelő, időben leadott nevezés 
4. A sportolóknak és csapatvezetőjüknek/futószárazójuknak/edzőjüknek 

sportszerű, példamutató magatartása, amivel Magyarországot 
képviselhetik 

 
 

Kettőnél több kvalifikálódott felnőtt páros esetén az alábbi pontszámítási rendszer a döntő az Eb-Vb 
részvételhez: 
o PONTSZÁMÍTÁS ALAPJA: 
o hazai, nemzetközi versenyek helyezései: 
o Előző évi Ob ifjúsági vagy felnőtt páros versenyszámában elért pontszám 
o Tárgyévi 1. minősítő ifjúsági vagy felnőtt páros versenyszámában elért pontszám 
o Tárgyévi 2. minősítő ifjúsági vagy felnőtt páros versenyszámában elért pontszám 
o Tárgyévi, szövetségi kapitány által kijelölt CVI verseny eredménye a felnőtt párosok között 
 
o A kapott pontszámok összeadódnak, majd elosztásra kerülnek az indult versenyek számával. 

Minimum egy nemzetközi és egy hazai versenyen el kell indulni az EB-VB részvételhez, tehát 
minimum két pontszámmal kell számolni. A két legmagasabb pontot elért, kvalifikációt szerzett 
páros vehet részt az EB-n vagy VB-n. 

 
 

 Szűk magyar válogatottba kerülés: 

 nemzetközi versenyen 6,5 pont feletti teljesítmény páros kategóriában bármelyik fordulóban CVIJ 2* 
vagy  CVI3* versenyeken 

 
 Bő magyar válogatottba kerülés: 

 hazai versenyen felnőtt/ifjúsági páros kategóriában 6,0 pont feletti teljesítmény. 
 
 
 

 
 

 
 

Nemzetközi kvalifikációs szintek meghatározását lásd: FEI évente kiadott kvalifikációs 
kritériumai. 
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2019. évi Felnőtt Európa-bajnokságon és Junior Világbajnokságon  
való részvétel feltételei és a támogatás követelményei 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       *A szakági támogatás mértéke mindig a tárgyévi szakági költségvetéstől függ, amiről a szakbizottság    

         határoz.  

**Csapatoknál sérülés (ezáltal a csapat összetételének megváltozása) esetén a szövetségi kapitánnyal 

egyeztetve a szakbizottság dönthet a kiutazásról, illetve a támogatásról.   

***Pontegyenlőség esetén a nemzetközi versenyek eredménye (akkor is, ha az nem volt válogató 

versenyként kiírva, de az érintett versenyzők mindannyian részt vettek rajta) számít nagyobb súllyal.  

 

 

 EB-VB Részvétel 
követelménye 

Szakági támogatás* 
feltétele 

Junior 
egyéni 

2018-19. évi CVI versenyen első 

fordulóban elért minimum 6,5 

pont 

2018-2019. évi CVI versenyen első 

fordulóban elért minimum 6,8 pont 

Felnőtt 
egyéni 

2018-19. évi CVI versenyen 

összesítésben elért minimum 6,5 

pont 

2018-2019. évi CVI versenyen első 

fordulóban elért minimum 6,8 pont 

Junior 
páros 

2018-19. évi CVI versenyen 

bármely fordulóban elért 

minimum 6,5 pont 

2018-19. évi CVI versenyen bármely 

fordulóban elért minimum 6,8 pont 

Felnőtt 
páros 

2018-19. évi CVI versenyen 

bármely fordulóban elért 

minimum 6,5 pont 

2018-19. évi CVI versenyen bármely 

fordulóban elért minimum 7 pont 

Junior 
csapat** 

- 2019. évi CVI versenyen 

összesítésben elért minimum 6,3 

pont  

- de a kötelezőkkel el kell érni a 

6 pontot! 

- Az EB/VB utazó csapatnak 

meg kell egyeznie a fenti 

eredményt elért csapattal 

- 2019. évi CVI versenyen 

összesítésben elért minimum 6,5 

pont 

- Az EB/VB utazó csapatnak meg 

kell egyeznie a fenti eredményt elért 

csapattal 

Felnőtt 
csapat** 

- 2019. évi CVI versenyen 

összesítésben elért minimum 6,3 

pont  

- de a kötelezőkkel el kell érni a 

6 pontot! 

- Az EB/VB utazó csapatnak 

meg kell egyeznie a fenti 

eredményt elért csapattal 

- 2019. évi CVI versenyen 

összesítésben elért minimum 6,7 

pont 

- Az EB/VB utazó csapatnak meg 

kell egyeznie a fenti eredményt elért 

csapattal 


