
 

LOVAS VIZSGA MÓDOSÍTÁSOK 
 
„B” kategóriás lovas vizsga időpontja: Budapest, 2016. október-november   
 
 
„B” szintű lovas képesítés 
 
Vizsga menete:  

1. Elméleti rész 
2. Sorsolás 
3. Síkmunka 
4. 8 ugrásos pálya 

 
1. Elméleti vizsga: Sorsolás előtt két lóismereti kérdésre és két öttusalovaglás 

szabályra irányuló kérdésre kell helyesen válaszolni a jelölteknek. Kizárólag 
sikeres válaszadás esetén lehet lovat sorsolni.  
 

2. A lovak elosztása sorsolás útján történik. 
 

3. Síkmunka: Közös melegítés, 4-5 lovas egy osztályban (maximum 20p), a 
vizsgázónak ismernie kell a lovardai alakzatokat, vezényszavakat, továbbá 
kengyelben és nélküle is bizonyítania kell befolyását a lóra. Az elbíráló bizottság 
döntése alapján lehet továbblépni a vizsga harmadik fázisába és elkezdeni az 
ugrómunkát és a 8 ugrásos pályát. 
 

4. 8 ugrásos pálya 
A 8 ugrásos pálya egy összetettel 70-90cm ugrásokból tevődik össze.  

 
Elbíráló bizottság:  

 Szövetségi lovas edző  
 Lovas szakedző  
 MÖSZ képviselő  

 
A vizsga feljogosít minden olyan Magyarországon rendezett öttusa versenyen való 
indulásra, ahol a lovas szám HAZAI „B” kategóriás szinten kerül megrendezésre. 2016-
tól, minden hazai rendezésű öttusa versenykiírás tartalmazza majd a lovas pálya szintjét.  
A lovas szövetség által kiállított Lovas Rajtengedély („E”) alapján a „B” fokozat 
megadható, amelynek elfogadását a válogatott lovas edzője dönti el. 
Lovas képesítő vizsgát a MÖSZ, a jelentkezők számától függően, maximum évente két 
alkalommal rendez. 
 
 
 



 

 
 „A” szintű lovas képesítés 
 
Az a versenyző, aki 2015-ben vagy korábban, junior vagy felnőtt világversenyen  (EB,VB)  
már teljesített lovaspályát és azóta is folyamatosan versenyez, automatikusan jogosult 
erre a minősítésre.  
 
Sikeresen teljesített „B” kategóriás verseny után egy évvel és minimum 3 „B” kategóriás 
teljesített lovaspálya után, az adott versenyző egyesülete kérhet a szövetségtől egy 
hivatalos edzéslehetőséget (szövetségi szervezés), ahol megszerezhető az „A” kategóriás 
képesítés. 
A vizsgát minden alkalommal egy háromtagú bizottság bírálja el. 
 
Bizottság összetétele:  

 válogatott keret lovas edzője 
 meghívott lovas szakedző  
 MÖSZ képviselő   

 
Az „A” kategóriás vizsga évi egy alkalommal kérhető. 
 
Vizsga időpontja és helye: 2016. június 1. szerda Tattersall Nemzeti Lovarda 
 
2016-ban a Felnőtt Magyar Bajnokság előtt három héttel kérhető a vizsga.  
Vizsga menete: Sorsolás. A válogatott lovas edző irányításával, versenyszerű melegítés 
majd 2-3-4 ugrásos feladatok, váltakozó feltételek melletti megoldása. Az elbírálóknak 
lehetőségük van a jelöltet több lovon is megtekinteni, megerősítés céljából. 
A bizottság a teljes edzéskép figyelembevételével dönt  az „A” szintű alkalmasságról. 
 
 
Mindkét vizsgaminősítés elveszíthető! 
 
Saját lovas edző javaslatára a minősítések visszavonhatók, továbbá a lovas edző 
felelőssége megítélni a versenyzőjének az elvégzett munkája alapján, hogy jogosult-e az 
adott kategóriában a versenyen való részvételre.     
A külföldi válogatott versenyeken (VB, EB, VK) a szövetségi edző felelőssége és döntése, 
hogy a versenyző indulhat-e a lovas számban. 
A 3 „B” kategóriás verseny 
A MÖSZ az öttusa versenyek mellett a hivatalos lovas versenyeket is elfogadja, 
amennyiben azok visszaellenőrizhetőek a lovas szövetség honlapján, minimum B1 
kategóriában. 
 
*szakmai bizottság a 2016. május 17-i ülésén elfogadva 


