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I. Általános tudnivalók 

1. Verseny megnevezése: 

 

Lovasterápiás verseny 

 

Ideje: 2019. szeptember 27-29. (péntek, szombat, vasárnap). 

 

A lovasterápiás verseny tervezett kezdési időpontja: 2019.  szeptember 27. péntek, 13.00 óra 

 

Helye: NGYSZ Lovasterápiás Központ 

            2151 Fót, Vörösmarty tér 2 

 

2. Rendező:  
 

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány 

 

Cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 24. 

Telefon: 1-475-7000 

Fax: 1-302-4136 

E-mail: mltsz@gyermekmento.hu 

 

Lovasterápiás és Oktató Központ, Fót 

 

Tel: 27-539-375  

Fax: 27-539-376 

Bozori Gabriella 06-70-508-9864 

E-mail: gbozori@lovasterapia.hu 

 

II. Hivatalos személyek 
 

Elnök: Dr. Edvi Péter  

 

Versenyigazgató: Bozori Gabriella 

 

Versenybíróság:    Héczey Katalin            06-20-974-6969 

         Máté Annamária          06-30-718-2982 

         Dr. Wagner Kinga       06-30-254-4847 

         Török Alíz                   06-30-524-2388 

         Tóth Bence                   06-20-421-9833 

 

Istállóvezető: Topár Zsolt 06-30-520-2291 

 

Állatorvos:  Dr. Csépányi Gergely 06-30-252-2167  

 

Patkolókovács:  Eőry Zsolt 06-30-994-8215 

 

Pénztár:  Geszti Miklós 06-30-924-9310, Szabó Tünde 06-70-219-4578 

mailto:mltsz@gyermekmento.hu
mailto:gbozori@lovasterapia.hu


3 

 

 

III. Technikai feltételek: 
 

1. Pálya: nyitott, füves (eső esetén részben fedeles lovarda) 

2. Az egyes kategóriák pályarajzát igény esetén a nevező csapatoknak el tudjuk küldeni  

 

IV. Költségek: 
 

A Lovasterápiás Versenyen nincs nevezési díj, startdíj, és bokszköltség. 

A távolról érkező csapatoknak és hivatalos kísérőiknek igény szerint előzetes egyeztetés alapján 

ingyenesen tudunk szállást biztosítani.  

Figyelem, a szülőknek csak térítés ellenében tudunk étkezést és szállást biztosítani!  

 

Étkezést igény szerint, ingyenesen a versenyzőknek és a csapatok hivatalos kísérőinek az 

előzetesen leadott létszámok alapján tudunk biztosítani: 

 

1. nap: ebéd, vacsora 

2. nap: reggeli, ebéd, vacsora 

3. nap: reggeli, ebéd, úti csomag 

 

A verseny helyszíne és a szállás között azoknak a csapatoknak, versenyzőknek, aki 

tömegközlekedéssel érkeznek ingyenes szállítást tudunk biztosítani előzetes egyeztetés alapján. 

  

V. Nevezések: 
 

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány 

Cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 24. 

 

Lovasterápiás és Oktató Központ, Fót 

Cím: 2151 Fót Vörösmarty tér 2 

Tel: 27-539-375  

Fax: 27-539-376 

Bozori Gabriella 06-70-508-9864 

A nevezéseket az alábbi e-mail címre kérjük elküldeni! 

 

E-mail: gbozori@lovasterapia.hu 

 

A MAGYAR LOVASTERÁPIA SZÖVETSÉG CSAK OLYAN INDULÓK 

JELENTKEZÉSÉT FOGADJA EL, AKIK FELKÉSZÍTŐJE AZ MLTSZ ÁLTAL 

SZAKKÉPESÍTETT SZAKEMBER ILL. KÉPESÍTÉSÉT AZ MLTSZ ÁLTAL ELISMERT 

MÁS HAZAI, VAGY KÜLFÖLDI SZERVEZETTŐL SZEREZTE. 

 

                                                           

A „D” díjlovagló parasport versenyszámokban nevezhetnek olyan lovasok is, akiknek 

felkészítője nem rendelkezik a fent említett végzettségekkel. A szervező (MLTSZ) külön 

díjazásban részesíti a meghívott lovasok felkészítőit.  
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A díjlovagló parasport versenyszámnál (ha történt előzetes vizsgálat, kategorizálás) 

jelezni kell a nevezési lapon, hogy milyen FEI-PE kategóriába tartozik lovas, milyen 

felszerelésben versenyzik, ill. milyen segédeszközöket használ. Akiknél nem történt még 

vizsgálat, a versenyző sérültségét igazoló dokumentum másolata és ez esetben is a tervezett 

felszerelés leírása szükséges.  

 

Figyelem egy terapeuta maximum két csapatot nevezhet a versenyre! 

A csapatváltó versenyre maximum 15-18 csapat nevezését tudjuk 

elfogadni. 
 

 

Nevezési határidő: 

 

2019. szeptember 5. csütörtök    

 

 

VI. Állatorvosi követelmények 
 

Érvényes lóútlevél bejegyzett vakcinázási és laborvizsgálati adatokkal. 

A verseny időpontjában érvényes szabályozásnak megfelelően. Figyelem: 1 évnél nem régebbi 

negatív fertőző kevésvérűség teszt, 3 évnél nem régebbi negatív takonykór teszt. 

Állatorvos: dr. Csépányi Gergely mobil: 06-30 /252-2167 

 

A versenyen csak olyan lovak vehetnek részt, akik év közben folyamatosan a terápiás 

munkában vesznek részt és alkalmasak a feladatra.  

 

VII. Versenyzők 
 

A csapatvezető (terapeuta) felelős azért, hogy az általa nevezett sérült lovas a sérülés 

típusának, súlyosságának, valamint lovaglási képességének megfelelő kategóriában 

versenyezzen. 

A csapatvezető (terapeuta) felelőssége, hogy a versenyre benevezett sérült lovasnál nincs olyan 

kontraindikáció, amely kizárja a lovaglást és a lovasversenyen való részvételt. 

A csapatvezető felel azért, hogy az általa nevezett lovas egészségügyi állapota 

megfelelő legyen, gondoskodik gyógyszereiről, speciális szükségleteiről. A csapatvezető 

felelőssége annak jelzése, ha az általa benevezett lovas valamilyen speciális segítségre, ellátásra 

szorul. 

 

A lovas megjelenése, öltözéke, biztonsági felszerelések: 

Biztonsági kobak viselete kötelező az egyéni lovaglás versenyszámokban! 

A hosszú hajat kérjük összefogni, eltűzni! 

Ékszer viselete nem engedélyezett! 

 

 

 

 

Egyéni lovaglás versenyszámokban:  
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- lovaglónadrág (sötét, vagy fehér), fehér ing, sötét színű mellény, vagy zakó, nyakkendő, 

fehér kesztyű, sarokkal ellátott cipő, sötét lábszárvédő vagy csizma, biztonsági kobak 

viselete kötelező 

 

Csapatváltó verseny és gyógypedagógiai voltizs versenyszámokban  

- világos színű felső, / vagy a csapat egyenruhája, lovaglónadrág, vagy kényelmes 

rugalmas testhezálló ruha, vékony talpú cipő vagy tornapapucs viselete kötelező  

 

 

VIII. Egyebek 
 

1. Lószállítás és a lovak elhelyezése: 
 

Kérjük a csapatokat, előre jelezzék amennyiben lovakat tudnak hozni. A lószállítás és a lovak 

elhelyezése előzetes egyeztetés alapján történik. 

 

2. Segítők 
 

A Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány minden tagját szeretettel várjuk, és számítunk 

önkéntes segítők jelentkezésére a verseny sikeres lebonyolítása érdekében. A 

www.lovasterapia.hu honlapunkon megtalálható a részletes felhívás a jelentkezéshez szükséges 

információs lap is.  

 

3. Díjazás:  

 

A verseny összdíjazása 5 millió forint. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a 

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány célja, hogy a verseny keretében azokat a csapatokat 

támogassa, amelyekben a versenyzőket szakképzett, tanúsítvánnyal rendelkező terapeuták/ 

parasport oktatók, edzők készítik fel. 

Az összesített csapatverseny értékelése: a csapatok által a három nap alatt az egyéni 

helyezések alapján számolt eredmények kerülnek összesítésre, és az így elért helyezés alapján 

járó pénzdíjat a csapatokat működtető intézmények/ alapítványok/ egyesületek kapják meg. 

Továbbá az 1-3. helyezett csapatok tárgyjutalmat vagy kupát is kapnak. Fontos azonban 

kiemelni, hogy minden egyes versenyző az elért eredményétől függetlenül ajándékcsomagot 

kap. Az egyes versenyszámokban minden induló oklevelet kap, az 1.-3 helyezett versenyzők 

érmet kapnak, a 4. helyezettől díjszalagot kapnak. 

Minden évben külön díjat ajánlunk fel a látássérült gyermekek versenyszámaira, hiszen 

ők nem tudnak benevezni azokba a versenyszámokba, amelyek az összetett csapatversenybe 

beszámítanak. Emellett külön díja van az évek óta megrendezésre kerülő Jámbor Vilmos 

emlékversenynek, mely korosztályonként három fordulóban megrendezett csapatváltó verseny. 

Ennek a versenyszámnak az eredménye nem számít be az összesített csapatversenybe. Szintén 

külön díjazása van a díjlovagló parasport versenyszámnak is, ahol a lovasok díjszalagot és 

pénzjutalmat kapnak, illetve az MLTSZ különdíjjal jutalmazza a versenyszámra meghívott 

csapatokat. 

 

I. Összesített csapatverseny:  

                Felajánlott díj: 3.850.000Ft 

 

http://www.lovasterapia.hu/
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I. helyezett csapat: 600.000 Ft     

II. helyezett csapat: 500.000 Ft     

III. helyezett csapat: 400.000 Ft     

IV. helyezett csapat: 300.000 Ft 

V. helyezett csapat: 250.000 Ft 

VI. helyezett csapat: 200.000 Ft 

VII. helyezett csapat: 150.000 Ft 

VIII. helyezett csapat: 150.000 ft 

IX. helyezettől minden további csapat 100.000 Ft 

 

II. Látássérült Lovasok Versenyszámai (szervezése, megrendezése bizonytalan) 

  Felajánlott díj: 400.000 Ft 

 

III. Jámbor Vilmos Emlékverseny  (csapatváltóverseny) 

  Felajánlott díj összesen: 760.000 Ft 

 

Fordulónkénti díjazás (lebonyolítás 3 fordulóban) 

I. helyezett : 60.000 Ft 

II. helyezett : 50.000 Ft 

III. helyezett : 40.000 Ft 

IV. helyezett : 35.000 Ft 

V. helyezett : 30.000 Ft 

VI. helyezett : 25.000 Ft 

VII. helyezett:  20.000 Ft 

 

A versenyszám három fordulóban korcsoportos bontásban külön értékelve kerül 

megrendezésre, a versenyszámban elért helyezés nem számít be az összesített csapatverseny 

eredményébe!) 

 

Összdíjazás: 5.000.000 Ft 

 

 

„D” díjlovagló parasport versenyszám díjazása: 

 

Versenyszámonként felajánlott különdíj:  

1. helyezett: 30.000 Ft+ kupa+ díjszalag 

2. helyezett: 30.000 Ft+ kupa+ díjszalag 

3. helyezett: 30.000 Ft+ kupa+ díjszalag 

4. helyezett: 30.000 Ft+ kupa+ díjszalag 

5. helyezett: 30.000 Ft+ kupa+ díjszalag 

6. helyezett: 30.000 Ft+ kupa+ díjszalag 

 

Az eredményhirdetés, és a díjak átadásának tervezett időpontja: 2019. szeptember 29. vasárnap, 

a délutáni órákban 15.00-16.00 óra körül, a versenyszámok végeztével. 

 

4. Versenyszámok:  
 

Amennyiben egy kategórián belül 10-nél több lovas indul, abban az esetben a versenyigazgató 

a fogyatékossági kategórián belül életkor szerinti csoportokat is felállíthat. 
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Amennyiben egy kategóriában nincsen elegendő nevezés (min. 3 fő), a versenyigazgató 

törölheti az illető kategóriát. Ebben az esetben a sérült lovasnak jogában áll egy következő, 

magasabb életkori kategóriában versenyezni, ha van ilyen. 

 

A/ Gyógypedagógiai lovaglás versenyszámok: 
 

 

 A/1 Önálló lovaglás ügyességi pályán H/ T/ É/ M kategóriákban  

 

A1/H Önálló lovaglás ügyességi pályán hiperaktív gyerekek számára 

      A1/T Önálló lovaglás ügyességi pályán tanulásban akadályozott gyerekek számára 

A1/É Önálló lovaglás ügyességi pályán értelmileg akadályozott gyerekek számára 

A1/M Önálló lovaglás ügyességi pályán mozgáskorlátozott gyerekek számára 

A1/L Önálló lovaglás ügyességi pályán látássérült gyerekek számára (szervezése, 

megrendezése bizonytalan) 

 

(Figyelem! A versenyszámba nevezhet minden mozgáskorlátozott lovas, aki önállóan tud 

lovagolni, de magasabb kategóriában (A/2-ben vagy D-ben) nem versenyez. A 

mozgáskorlátozott lovasoknak nyeregben lovagolva kell teljesíteni a pálya vonalát, az 

ügyességi feladatok kivételével. 

 

A versenyzők kiskantárral, hevederrel, nyeregalátéttel és kikötővel felszerelt lovon önállóan 

lovagolnak. 

 

A/2 Díjlovaglás Ü / L kategóriákban  

 

A/2/Ü Díjlovaglás ügetésben  

A/2/L  Díjlovaglás lépésben  

 

A nevezők létszámától függően a kategóriákat a versenyrendező tovább bonthatja 

korcsoportonként, vagy a sérülés típusa szerint hiperaktív, tanulásban akadályozott és 

értelmileg akadályozott gyerekek számára. A versenyzők nyeregben, kikötővel felszerelt lovon 

önállóan lovagolnak. 

 

A/3 Jámbor Vilmos emlékverseny   
Ügyességi feladatok lépésben vezetett lovon, csapat váltóverseny, melyre csapatonként 4 fő 

nevezhet. A csapatok lehetnek vegyes összetételűek az életkort, a fogyatékosság típusát és 

súlyosságát tekintve. A versenyzők kapaszkodóval ellátott hevederrel, vastag alátéttel 

felszerelt lovon lovagolnak. 

 

A/4 L Ügyességi feladatok vezetett lovon – látássérült gyerekeknek  

Az egyéni ügyességi versenyszámban látássérült gyerekek versenyezhetnek. A versenyzők 

kapaszkodóval ellátott hevederrel, vastag alátéttel felszerelt lovon lovagolnak. 

 
A/5/ L Futószáras versenyszám- látássérült gyermekeknek (szervezése, megrendezése 

bizonytalan) 

A futószáras versenyszámban látássérült gyerekek versenyezhetnek. A versenyzők nyeregben 

kikötővel felszerelt lovon, futószáron lovagolnak. 

 

 

A/6 Ügyességi feladatok lépésben vezetett lovon egyénileg  
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- A/6 K 3-6 éveseknek 

- A/6 N 7-10 éveseknek 

Egyéni versenyszám óvodás és alsó tagozatos korosztály számára. A versenyzők 

kapaszkodóval ellátott hevederrel, vastag alátéttel felszerelt, a lovasok méretének megfelelő 

lovon lovagolnak. Amennyiben egy kategórián belül 10-nél több lovas indul, abban az esetben 

a versenyigazgató a kategórián belül további életkor szerinti csoportokat is felállíthat. 

 

(Figyelem ebben a versenyszámban olyan versenyzők indulhatnak, akik nem versenyeznek a 

Jámbor Vilmos csapatváltó versenyben) 

 

A/7 Mádl Ferenc emlékverseny: Szabadon választott témában bármilyen történet, mese, 

színdarab, vagy zenés darab előadása, melynek szereplője a ló  

A ló felszerelése biztonságos legyen, a jelmezek díszletek nem akadályozhatják a lovat és a 

lovast, nem lehetnek balesetveszélyesek. 

 

B/ Gyógypedagógiai voltizsálás versenyszámok     
 

B/H Kategória: Gyógypedagógiai voltizsálás hiperaktív gyerekek számára 

B/T Kategória: Gyógypedagógiai voltizsálás tanulásban akadályozott gyerekek számára 

B/É Kategória: Gyógypedagógiai voltizsálás értelmileg akadályozott gyerekek számára 

 

Mindegyik kategóriában 3 korcsoportban versenyezhetnek a gyerekek: 5-8 évesek; 9-12 

évesek; 13 év felettiek; 

A lovak futószáron dolgoznak a gyógypedagógiai voltizsáláshoz szükséges felszerelésben. 

 

B/L Gyógypedagógiai voltizsálás látássérült lovasoknak  

 

B/L kezdő  

A lovasoknak 2 kötelező elemet kell bemutatni: alapülés, malom, + 3 szabadon választott 

elemet 

 

A versenyszámban a versenyzők vezetett lovon, voltizs hevederben, vastag alátéttel felszerelt 

lovon lovagolnak. 

C/ Sérült lovasok és díjlovasok közös versenyszáma 
 

A csapatvezetők jelölése alapján a lovasterápiás versenyen induló csapatokból 1-1 versenyző 

versenyezhet. A versenyszámban két 8 fős csapat méri össze tudását, mely 4 ifjú díjlovasból és 

4 lovasterápiás versenyen résztvevő gyermekből áll. A lovak hevederrel, vastag alátéttel vannak 

felszerelve, a díjlovasok önállóan lovagolnak és bármely jármódban versenyezhetnek, a 

gyerekek vezetett lovon lépésben haladhatnak. A nevezés itt a helyszínen történik. 

 

D/ Díjlovagló parasport Magyar bajnokság versenyszám 
 

D/1 Díjlovaglás  Lépésben- Grade Ia Novice Test 

D/2 Díjlovaglás Ügetésben 

D/3 Díjlovaglás mindhárom jármódba 

A jelentkezők létszámától és fogyatékosságuk típusától függően a kategóriákat tovább 

bontjuk az FEI-PE klasszifikációnak megfelelő kategóriák szerint. 
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A díjlovagló parasport versenyre nevező sportolókkal kapcsolatos külön szabályok: 

 

Önálló lovaglás versenyszámban csak olyan lovasok versenyezhetnek, akik valóban 

önállóan teljesítik a feladatot. A program diktálása (nem edzői instrukciók adása) a négyszögön 

kívülről megengedett. A versenyszámban induló lovasoknak ló bérlésére nincs lehetőség, csak 

saját lóval versenyző lovasok nevezését tudjuk elfogadni, vagy korábban egyeztetett, kipróbált 

„kölcsön lóval” versenyző lovasok nevezését tudjuk elfogadni 

 

Öltözék: fehér ing, fehér kesztyű (ha tud hordani a lovas), fehér lovaglónadrág, fekete 

lovaglócsizma vagy lovagló cipő hopilettel, kiskabát, kobak. A ló felszerelése a lovas 

kategóriájának és egyéni segédeszközeinek megfelelő kiskantár és nyereg, szükség szerint 

kikötő. Aki nem megfelelő öltözékben vagy szabálytalan felszerelésben jön, nem 

versenyezhet! Tilos minden olyan segédeszköz használata, amely a lovast a lóról való 

szabad leesésében megakadályozza! 

 

Kérjük a nevezésnél jelezzék milyen FEI-PE kategóriába tartozik lovasuk, (ha 

történt előzetes vizsgálat) és milyen felszerelésben kívánják versenyeztetni, hogy ne 

kelljen a helyszínen senkit sem kizárni szabálytalan segédeszköz használata miatt. 

Akiknél nem történt még vizsgálat, a versenyző sérültségét igazoló dokumentum másolata 

és ez esetben is a tervezett felszerelés leírása szükséges.  

             

5. Részletes kiírás az egyes versenyszámokhoz 
 

A/ Gyógypedagógiai  lovaglás versenyszámok: 
- ló felszerelése: kiskantár, kikötő heveder, alátét 

 

A/1  Önálló lovaglás ügyességi pályán (H/ T/ É/  kategóriákban) 

 

Az értékelés lovasonként egyénileg történik, mérjük az időt, összegezzük a szerzett pontokat, 

értékeljük a lovaglást.  

 

              Feladat                                              Pontok                          Megjegyzés 

1. Labirintus 3/ idő 

2. Két bója között a lovat 

megállítani 

3/  

3. Szárakat egy kézbe fogni 1/  

4.  Zászlót áttenni egyik bójából a 

másikba 

1/  

5. Helyes szárfogás, lépés,  3/  

6. Fordulat jobbra, középből 2/  

7. Rudakon átlépni 3/  

8. Rudak között megállítás 3/  

9. Bóják után bal kézre 1/  

10. Szlalom bóják között 3/  

11. Oszlopnál a lovat megállítani 3/  

12. Szárakat egy kézbe fogni 1/  

13. Célba dobás álló hálóba 3 db 

labdával egyenként 

3/  

14. Helyes szárfogás, lépés 3/  

15. Bal kézre 1/  



10 

 

 

16. Középből 1/  

17. Rudakon átlépni 3/  

18. Rudak között keresztül 

lovagolni 

1/  

19. Bóják között jobb kézre 1/  

20. Cél: megállítás 2/  

 Összesen:  idő 

 Helyezés:   

 

Pályarajz: 
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A1/M Önálló lovaglás ügyességi pályán mozgáskorlátozott gyerekek számára 

A1/L Önálló lovaglás ügyességi pályán látássérült gyerekek számára 

 

Az A1/M versenyszámba nevezhet minden mozgáskorlátozott lovas, aki önállóan tud 

lovagolni, de magasabb kategóriában (A/2 vagy D) nem versenyez.  

Az A1/M és A1/L lovaglási feladat és annak elbírálása megegyezik az A1 versenyszám 

nyomvonalával és lovaglási feladataival, „ügyességi elemek” pl: célbadobás, zászló átrakás 

nélkül.  

Öltözék: fehér ing, fehér kesztyű (ha tud hordani a lovas), fehér lovaglónadrág, fekete 

lovaglócsizma vagy lovagló cipő hopilettel, kiskabát, kobak.  

A1/M A ló felszerelése a lovas kategóriájának és egyéni segédeszközeinek megfelelő kiskantár 

és nyereg, szükség szerint kikötő. Aki nem megfelelő öltözékben vagy szabálytalan 

felszerelésben jön, nem versenyezhet! Tilos minden olyan segédeszköz használata, amely a 

lovast a lóról való szabad leesésében megakadályozza! 

A1/L A versenyzők kiskantárral, hevederrel, nyeregalátéttel és kikötővel felszerelt lovon 

önállóan lovagolnak. 

 

A/2 Díjlovaglás Ü/ L  kategóriákban  

 

A/2/L Díjlovaglás lépés kategóriában:  

a lovagolandó program a Speciális Olimpia feladatai közül a CI divízió C díjlovagló feladata 

1-es lépés teszt  

 

1. A belovaglás  

 X állj, köszönés, középlépés  

2. C Bal kézre  

 E  Fordulat balra  

3. X 20 m nagykör jobb kézre  

4. X 20 m nagykör bal kézre  

5. B  Fordulat balra  

6. C Állj 5 mp, megindulás 

középlépésben 

 

7. H-X-F Szabad lépés hosszú száron  

8. F-től középlépés  

9. A Belovaglás a középvonalra  

10. X Állj, köszönés, négyszöget 

elhagyni 

 

 

A/2/Ü Díjlovaglás ügetés kategóriában:  

a lovagolandó program a Speciális Olimpia feladatai közül a Level BI/BP  USDF Introductory 

Level Test 1- es változata  

 

 

1. A belovaglás középlépésben  

 X Állj, köszönés, középlépés  

2. C jobb kézre  

3. MXK Átlóváltás   

4. A Munkaügetés C-ig  

5. C  Lépés, 20m nagykör 

balkézre 
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6. C és H 

között 

Munkaügetés  

7. H-X-F Munkaügetés A-ig  

8. A  Lépés, 20m nagykör jobb 

kézre 

 

9. A-K-E Lépés  

10. E Fordulat jobbra  

11 B  Fordulat balra  

12. C Munkaügetés  

13. K lépés Fordulat balra  

14. A Belovaglás a középvonalra  

15. X Állj, köszönés, négyszöget 

elhagyni 

 

 

 

A/3 Ügyességi feladatok vezetett lovon – csapatverseny  

 

A versenyszámra 4 tagú csapatok nevezhetnek. Minden csapattag teljesítményét egyénileg is 

értékeljük, majd a csapattagok eredményeit összeadva a csapatok teljesítményét pontozzuk (a 

szerzett pontokból levonjuk a hibákért járó pontokat, valamint mérjük a csapatok idejét is.) 

 

Feladatok: 

1. Tálcán teniszlabdát egyensúlyozni, majd a pálya végén célba dobni vele egy földön 

fekvő hullahopp karikába.  

2. Pohárban vizet vinni, majd a pálya végén beleönteni egy földön lévő mérőhengerbe.  

3. Oszlopra kötözött zsinórról csipeszeket összegyűjteni és a pálya végén található másik 

oszlop zsinórjára felcsíptetni (5 db-ot/ fő). 

4. A pálya vonalán lévő bóják tetejére elhelyezett teniszlabdákat golf ütővel leütni.  

(a kiírt feladatok évről évre módosulhatnak, változhatnak) 

 

Pálya: a csapatok egymás mellett, egymástól biztonságos távolságban egy-egy sávban 

haladnak, a pálya végén lévő oszlopot/bóját megkerülve fordulnak vissza és haladnak a kiinduló 

pontig egyenes vonalban. Egy fordulóban maximum 6 csapat versenyezhet egyidejűleg. A 

versenyszámra maximálisan 18 csapat nevezését tudjuk elfogadni. 

Korcsoportok: a versenyszámot három fordulóban bonyolítjuk le, a versenyzők életkora alapján 

kiszámítjuk a csapatok átlagéletkorát, eszerint osztjuk be a csapatokat a kicsik, a haladók és 

nagyok fordulójába. 

Segítők: minden versenyző mellett egy-egy segítő halad. 

Értékelés: minden fordulóban hirdetünk eredményt és pénzdíjat adunk a résztvevő csapatoknak 

az elért helyezéseiknek megfelelően. Az első helyezett csapat kupát is kap. 

 

 

 

 

A/4/L Ügyességi feladatok vezetett lovon – látássérülteknek  

 

Feladatok: 
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1. Kislabda egyensúlyozása tálcán, adott szakaszon lépésben haladó, vezetett 

lovon 

2. Oldalra nyújtott kézben tartott rúdon három db karika egyensúlyozása adott 

szakaszon lépésben haladó, vezetett lovon, majd a három karika felfűzése egy 

oszlopra 

3. Minél több csipesz felrakása egy zsinórra egy perc alatt, álló lovon 

4. Minél több guriga felfűzése egy oszlopra egy perc alatt, álló lovon 

5. Pohárban víz szállítása adott szakaszon, lépésben haladó, vezetett lovon 

 

Segítők: minden versenyző mellett egy-egy segítő halad. 

Bírálati szempontok: Pontszerzés és időmérés. 

 
A/5/L Futószáras versenyszám látássérült gyermekeknek 

 

 Pontszám  Megjegyzés 

  bemelegítés  

1. 10/ Lépés 1 kör  

2. 10/ Könnyűügetés 

kapaszkodással 2 kör 

 

3. 10/ Könnyűügetés jobb kéz 

csípőn 1 kör  

 

4. 10/ Könnyűügetés bal kéz 

csípőn 1 kör 

 

5. 10/ Könnyűügetés 

kapaszkodás nélkül 1 kör 

 

6. 10/ Tanügetés 1 kör  

7. 10/ Összbenyomás  

    

Elért 

pontszám 

70/  Helyezés: 

 

Minden feladatra 1-10 pont adható. Ezen felül a lovas kap egy összbenyomást értékelő 

pontszámot 1-10 pontig. Az összbenyomás alatt a ló fegyelmezettségét, idomítottságát, a 

futószárazó, a ló és a lovas ápoltságát, a ló és a lovas arányosságát értékelik. Az elérhető 

maximális pontszám: 70. 

 

A bírálat szempontjai: - lovas egyensúlya 

      - mozgás simulékony követése 

      - végtagok helyzete 

      - törzs helyzete  

      - fej helyzete 

 

A/6 Ügyességi feladatok lépésben vezetett lovon egyénileg  

- A/6 K 3-6 éveseknek 

- A/6 N 7-10 éveseknek 

Egyéni versenyszám óvodás és alsó tagozatos korosztály számára.  

 

Feladatok: 

1. 3 db labda kiválogatása, kitapogatása zsákból és dobás nagy vödörbe. 
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2. Oszlopra kötözött zsinórról 4 csipesz (piros, kék, zöld, sárga) összegyűjtése, a ló 

sörényébe való csíptetése, majd a pálya végén található kartonra csíptetés a megfelelő 

szín szerint. (piros, kék, zöld, sárga) 

3. Rúdon egyszerre végigvitt 3 henger felfűzése oszlopra, vagy ostorra.  

4. Menet közben fél malom, visszafele malom befejezése 

 

Fogyatékosság típusa: Nincs meghatározva 

Bírálati szempontok: Pontszerzés és időmérés. A feladatonként szerzett pontok és az 

időeredmény pontjai összeadódnak. 

Segítők: minden versenyző mellett egy-egy segítő halad. 

Idő: Mindenkinek mérjük az idejét; azonos pontszám esetén az időeredmény dönti el a 

helyezést.  

 

Pontosság: 

1. Amennyi labda célba talál, annyi pont. Maximum 3 pont. 

2. Amennyi csipeszt helyesen a túloldalra szállít, annyi pont. Maximum 4 pont. 

Amennyi csipeszt a megfelelő színre csíptet, annyi pont. Maximum 4 pont. 

Össz.: 8 pont 

3. Amennyi hengert helyesen a túloldalra szállít, annyi pont. Maximum 3 pont. 

Amennyi hengert felfűz, annyi pont. Maximum 3 pont.   

Össz.: 6 pont 

4. A malom végrehajtásának szabályai szerint. Maximum 10 pont. (lábak, kézsorrend, 

egyensúly, fej.)  

 

Szabályok: Az ügyességi feladatokat vezetett lovon, lépésben kell végrehajtani. A ló vezető 

vezeti a lovat és a terapeuta, vagy segítő megy a versenyző gyerek mellett. A feladatok 

meghatározásában lehet segíteni, de minőségi segítség nem megengedett. (Pl. Nem az a kék 

karton, nyújtsd ki a lábad, stb.) 

- A kijelölt pálya végén a terapeuta feladja a zsákot, és a gyermek kiválaszt egy labdát, 

(úgy hogy nem néz bele a zsákba,) és beledobja a vödörbe. Majd a másik két labdát 

szintén. A ló eddig áll.  

- A csíptetésnél nem lehet segíteni. Ahány csipesz leesik, annyi pontot le kell vonni a 

megszerzett pontokból, de a leesett csipeszt vissza lehet adni. A végén a segítő, ill. 

terapeuta tartja a kartonokat. A színegyeztetésnél nem lehet segíteni. 

- Úgy indulunk, hogy a gyermek kezében már ott a rúd a hengerekkel. Vissza lehet tenni 

a hengert, ha menet közben leesik a rúdról, de ahány henger leesik, annyi pontot le kell 

vonni a már megszerzett pontokból. 

-  

Eszközök: 

1. feladatnál: zsák, 3 kis labda. nagy vödör, zsákba egyéb labdához nem hasonlító tárgyak. 

(Pl. toboz, szivacs, karika…) 

2. feladatnál: oszlopra erősített zsinór, 4 csipesz (piros, sárga, zöld, kék!), 4 karton (piros, 

sárga, zöld, kék!) (Illetve laminált színes lap) 

3. feladatnál: 3 henger (kb., mint a wc papír guriga), 1 közepes hosszúságú rúd. (Amire 

egyszerre ráfér 3 henger), 1 oszlop, melyre rá lehet fűzni a hengereket 

4. feladatnál: oszlop a kijelölt pálya végén, amit meg kell kerülni. 

 

 

Pontozólap 

  
Max. 

pontok 

Elért 

pontok 

Idő 
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1. feladat célba talált labdák száma 3   

3. feladat 

csipeszelés 4   

színegyeztetés 4  

4. feladat 

hengerek hordása 3   

hengerek felfűzése 3  

5. feladat malom 10   

ÖSSZ: 27 
  

 

 

A/7 Szabadon választott témában bármilyen előadás  

 

Szabadon választott témában bármilyen történet, mese, színdarab, vagy zenés darab előadása, 

melynek szereplője a ló, csapatverseny. 

A korhatár, a fogyatékosság típusa és a szereplők száma nincs meghatározva  

Időtartam: max.10 perc 

Bírálati szempontok: szöveg, mozgás, a ló szerepe, jelmez, díszlet, összhatás, időzítés.  

A versenyszámot minimum 3 bíró bírálja.  

Kérjük azokat a csapatokat, akik ebben a kategóriában neveznek, amennyiben lehetséges, 

hozzanak saját lovat, illetve előzetesen egyeztessenek a lóigényt illetően. A zenét CD-n kérjük 

előre leadni.  

 

 

B/ Gyógypedagógiai voltizsálás versenyszámok: 
 

B/H (1,2,3) Kategória: Gyógypedagógiai voltizsálás hiperaktív gyerekek számára 

       - három korcsoportban 

B/T (1,2,3) Kategória: Gyógypedagógiai voltizsálás tanulásban akadályozott gyerekek 

számára 

       - három korcsoportban 

B/É (1,2,3) Kategória: Gyógypedagógiai voltizsálás értelemileg akadályozott gyerekek 

számára 

- három korcsoportban 

 

Feladatok: Az egyes kategóriák és korcsoportok feladatait a lenti táblázat mutatja. 

Értékelés: az értékelés egyénileg történik. A kötelező elemeket 0-10-ig pontozzuk, a szabadon 

választott elemek kivitelezését 0-10–ig pontozzuk, ehhez jön hozzá az adott feladat nehézségi 

fokának megfelelő nehézségi szorzó, e kettő együtt adja a gyakorlatra adott pontszámot. 

 

Figyelem, kérjük a csapatvezetőket, hogy a verseny megkezdése előtt a bíróknak jelezzék, 

hogy versenyzőjük mely szabadon választott elemeket fogja bemutatni. 

 

 

 KATEGÓRIA KATEGÓRIA KATEGÓRIA 

Életkor B/H hiperaktív 

gyerekek 

B/T tanulásban 

akadályozott 

B/É értelemileg 

akadályozott 

file:///C:/Users/Andraczy.Katalin/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Mellékletek/22_melléklet_BH%20BÉ%20BT%20versenyszám%20feladatai.jpg
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1. 

 

(5-8 év) 

Kötelező elemek: 

alapülés, törökülés, 

zászló, malom 

 

Szabadon választott 

elem 4 

Kötelező elemek:  

alapülés, törökülés, 

zászló, malom, 

 

Szabadon választott elem 

4 

Kötelező elemek: 

 alapülés, törökülés, 

malom,  

 

Szabadon választott elem 3 

 

2. 

 

(9-12 

év) 

Kötelező elem ua. 

 

Szabadon választott 

elem 5 

Kötelező elem ua. 

 

Szabadon választott elem 

5 

 

Kötelező elem ua. 

 

Szabadon választott elem 4 

 

3. 

 

(13 év 

felett) 

Kötelező elem ua. 

 

Szabadon választott 

elem 6 

Kötelező elem ua. 

 

Szabadon választott elem 

6 

 

Kötelező elem ua. 

 

Szabadon választott elem 4 

 

 

 

B/L Gyógypedagógiai voltizsálás látássérült lovasoknak 

 

B/L  

A lovasoknak 2 kötelező elemet kell bemutatni: alapülés, malom, valamint 3 szabadon 

választott elemet. 

Az értékelés egyénileg történik, minden elemet 0-10 pontig értékelünk a kivitelezés alapján. 

 

 

C/ Sérült lovasok és díjlovasok közös versenyszáma 
 

Pálya: a versenyszám két egy más melletti pályán zajlik, a csapatversenyben 2 csapat 8-8 

lovassal versenyzik. Mindegyik csapatban 4 gyermek és 4 díjlovas vesz részt. Az azonos 

csapatban versenyző tagok (gyerekek és díjlovasok) a pálya két ellentétes végénél egymással 

szemben helyezkednek el. A verseny során minden feladatot a díjlovasok kezdenek, akik 

bármely jármódban az adott feladatot végrehajtva önállóan lovagolnak a pálya közepéig, ott 

megkerülve a bóját haladnak vissza starthoz. Amint a díjlovas lovával átlépte a start-cél vonalat 

jelző rudat, akkor indulhat a csapat gyermek versenyzője a pálya másik végéről vezetett lovon 

lépés jármódban haladva. A feladat végrehajtása után a pálya közepén elhelyezett bóját/karikát 

megkerülve halad vissza a saját start- cél vonalához. Amikor azon áthaladt, akkor indulhat a 

csapat következő díjlovas versenyzője. A versenyszám akkor ér véget, ha mindegyik csapat 

utolsó gyermek versenyzője beért a célba. 

Pontozás: gyorsaság, pontszerzés. 

Feladatok:  

1. tálcán teniszlabdát egyensúlyozni, meghatározott távolságból beledobni a pálya közepén a 

földre fektetett hullahopp karikába. 

2. műanyag rúdon karikát egyensúlyozni, a pálya közepénél a karikát anélkül, hogy a lovas 

kézzel megfogná azt, a rúdról rá kell tennie a cipője orrára, majd onnan kell belepöccinteni a 

földön fekvő hullahopp karikába. 

 A csapatvezetőkkel itt a helyszínen fogjuk a csapatok résztvevőit és a feladatokat egyeztetni, 

erre előzetesen nem kell külön nevezni.  

 

D/ Díjlovagló parasport versenyszám 
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D/1 Díjlovaglás Lépésben  

 

Grade Ia Novice Test 

1. A belovaglás középlépésben  

 X állj, mozdulatlanság, köszönés megindulás 

középlépésbe 

 

2. C bal kézre  

 HXF szabad lépés  

 FA középlépés  

3. A középből  

 X 10m átmérőjű kör jobbra  

4. X 10m átmérőjű kör balra  

5. XC tovább a középvonalon  

 C jobb kézre  

6. MH 20m átmérőjű félkör a jobb kézre 

középlépésben 

 

 HC középlépés  

7. CX 20 m átmérőjű félkör jobb kézre 

középlépésben 

 

8. XA 20m átmérőjű félkör bal kézre középlépésben  

9. FXH szabadlépés  

10. HCMB középlépés  

11. BX kiskör 10m átmérővel  

12. G állj, mozdulatlanság köszönés  

    

 

 

D/2 Díjlovaglás Ügetésben  

 

1. A belovaglás középlépésben  

 X állj, mozdulatlanság, megindulás 

középlépésbe 

 

 C bal kézre  

2. H megindulás munkaügetésbe  

3. HEK munkaügetés  

4. A 20m-es nagykör balra munkaügetésben  

5. A átmenet középlépésbe  

6. FXH szabad lépés  

7. H középlépés  

 C 8m átmérőjű fél kiskör jobbra, majd 

folyamatosan 8m átmérőjű kiskör balra majd 

8m átmérőjű fél kiskör újra jobbra 

 

 CM középlépés  

8. M megindulás munkaügetésbe  

9. BFA munkaügetés  

10. A nagykör jobbra munkaügetésben (20m 

átmérővel) 

 

11. A középlépés  

 KXM kézváltás szabad lépésben  

 MC középlépés  
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12. C 8m átmérőjű fél kiskör balra, majd 

folyamatosan 8m átmérőjű  kiskör jobbra, 

majd újra 8m átmérőjű fél kiskör balra 

 

 CH középlépés  

13. H középügetés  

 EF kézváltással  

14. A középből  

 X állj, mozdulatlanság, köszönés  

 

 

D/3/V  Díjlovaglás mindhárom jármódban  
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  Teszt Pontszám  Végleges % Megjegyzés 

1 A 

X 

Belovaglás munkaügetésben, 

Állj, köszönés 

Megindulás munkaügetésben 

10   

2 C 

B 

Fordulat jobbra 

Fél kiskör jobbra X-nél  (10 m átmérőjű) 

M-ig visszatérés az átlóra 

10   

3 MCHE 

E 

Munkaügetés 

Fél kiskör balra X-nél   

H-ig visszatérés az átlóra 

10   

4 CX 

XA 

20 m átmérőjű kör jobbra 

20 m átmérőjű kör balra 

10   

5 A 

FXH 

HC 

Munkaügetés 

Átlóváltás 

Munkaügetés 

10   

6 C 

MXK 

K 

Középlépés 

Átlóváltás szabad lépésben 

Középlépés 

10   

7 A 

F  

Munkaügetés 

Munkavágta 

10   

8 C 20m átmérőjű nagykör 10   

9 CH 

H  

EX 

Munkaügetés 

Középlépés 

10 m átmérőjű kiskör balra 

10   

10 XB 

BF 

10 m átmérőjű kiskör jobbra 

Középlépés 

10   

11 F 

K 

Munkaügetés 

Munkavágta 

10   

12 C 20m átmérőjű nagykör 10   

13 C 

MXK 

K 

Munkaügetés 

Átlóváltás 

Munkaügetés 

10   

14 A Fordulat a középvonalra 10   

15 G Állj, köszönés 

 

10   
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PARA EQUESTRIAN DRESSAGE TEST 2010 20x40 ARENA GRADE III Novice Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Total 150   
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Nevezési Lap 

Kérem visszaküldeni 2019. szeptember 5. csütörtökig! 

gbozori@lovasterapia.hu 

Fax: 27-539-376 

Csapat pontos neve, címe:………………………………………………………………… 

Csapatvezető neve, címe, telefonszáma, email címe:…………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

NEVEZÉS 

 

Kate-

gória 

Lovas neve Test-

súlya 

Fogyatékosság 

típusa 

Szül.

éve 

Kora 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(A táblázat igény szerint bővíthető!) 

 

ÉTKEZÉS MEGRENDELÉS 

Napok reggeli 

(fő) 

ebéd 

(fő) 

vacsora 

(vasárnap úti 

csomag) 

(fő) 

péntek -----------------------   

szombat    

vasárnap    

Figyelem étkezést csak a versenyzőknek és a csapatok hivatalos kísérőinek tudunk 

biztosítani! 

 

 

mailto:gbozori@lovasterapia.hu


22 

 

 

SZÁLLÁS MEGRENDELÉS 

NAPOK Hány 

főre 

kértek 

szállást 

összesen? 

Ebből hány 

(gyerek) fiú és 

lány van?  

 

(elhelyezés 

többágyas 

szobákban) 

 

Mennyi a 

hivatalos 

kísérők 

létszáma?  

 

(elhelyezés 

többágyas 

szobákban) 

 

Ebből a 

családok, akik 

együtt 

szeretnének 

aludni 

név- fő 

(Pl. Kovácsék 4 

fő) 

Hányan 

fizetnek a 

szállásért? 

(nem 

hivatalos 

kísérők, 

családtagok, 

rokonok 

stb.?) 

péntek  fiú: férfi:   

lány: nő: 

szombat  fiú: férfi:   

lány: nő: 

Megjegyzés: 

A versenyző gyerekeknek és a csapatok kísérőinek ingyen szállást és étkezést tudunk 

biztosítani. A szülők is igényelhetnek szállást, de azt kérem külön feltüntetni, mert nekik 

azt térítés ellenében tudjuk biztosítani. Az étkezésüket is maguknak kell megoldani. 

 

LÓ  

Hoztok- e lovat? 

Neve Ivara Kora Mikor érkezik? Egyéb 

     

     

     

 

(A lószállítás időpontját telefonon, vagy e-mailben egyeztessük!) 

 

 

Külön információk D kategóriában Díjlovagló Parasport versenyszámban versenyző 

lovasokról: 

 

Neve:…………………………………………………………………………………………. 

 

Ismert FEI-PE kategória jelzése:…………………………………………………………… 

 

Engedélyezett felszerelések, segédeszközök:…………………………………………….. 

 

Sérülést igazoló dokumentumot kérjük csatolni!. 

  

(aláhúzandó, ha nincs kategorizálva a lovas)  

 

Tervezett 

segédeszközök:……………………………………………………………………............ 

 

 


