
Négy szakágra bővül a Talent Program! 

A díjugrató szakágban, tavaly ősszel indult „Talent Program” sikerét követően, további három 

szakágban (díjlovas, lovastusa és fogathajtás) is bevezetésre kerül a tehetséges fiatal sportolókat 

segítő rendszer, melyet a Magyar Lovassport Szövetség, a MOB sportágfejlesztési stratégiára 

előirányozott támogatásából finanszíroz. 

A tehetségkutató program elsődleges célja az elhivatott, tehetséges fiatalok támogatása. 

A programban a lovasok/hajtók edzőtáborokban és/vagy egyéni edzések formájában vesznek részt. 

Az edzőtáborok és egyéni edzések 2015. október 15-től, 2016. március 30-ig tartó időszakban 

kerülnek lebonyolításra.  A lovasok regisztrált edzőinek a program által szervezett edzések minimum 

felén kötelező a részvétel.   

A programba való bekerülés feltétele, a 2015. szeptember hónapban megrendezésre kerülő felvételi 

vizsga sikeres teljesítése. 

A felvételi vizsgára való jelentkezés követelmény rendszere a fogathajtó szakág őszi felvételi vizsgára. 

I. csoport – korosztály 12 - 18 év, a felsoroltak közül legalább egy befejezett verseny 

- Tolna –Mözs, május 22-24 

- Vecsés, június 04-07 

- Mezőhegyes, július 16-19 

II. csoport – korosztály  18 -25 év, legalább egy befejezett CAN-B, CAN-A vagy CAI verseny  

A vizsgára való minősülési időszak: 2015. május 1. – 2015. szeptember 10.  

Az olimpiai szakágak esetében a programba való bekerülésnél kizárólag a ló - lovas párost vesszük 

figyelembe!  

A felvételi vizsgára való jelentkezés feltétele:  

- a szakágak által kiírt minősülési feltételek teljesítése 

- kitöltött jelentkezési lap, (a szakági honlapokon a későbbiekben letölthető)  

A téli edzési időszak után, 2016. április hónapban újabb vizsgára kerül sor, ahol a csoportokba 

bekerülni már nem lehet, kizárólag létszámszűkítésre kerül sor. A programból kiesett vagy sikertelen 

vizsgát tett lovasok természetesen 2016. szeptemberben újra felvételizhetnek. 

A programból automatikusan kikerül, 

- aki betöltötte 23. (fogathajtás 27.) életévét, 

- aki az áprilisi II. vizsgán nem jelenik meg, 

- aki az adott év szabadtéri versenyszezonban nem tudta a csoportjának megfelelő felvételi 

követelményeket a felvételi vizsga időpontjáig teljesíteni, 

- aki az év során sárga lapot kapott, 

- akivel az év során bármilyen magatartási, sportemberhez nem méltó viselkedés miatt 

problémák merültek fel, 



- aki igazolatlanul hiányzott a számára kijelölt edzésről vagy edzőtáborról, 

- aki sorozatosan (egymást követő két alkalom) nem vett részt a számára előírt edzéseken vagy 

edzőtáborokban 

- akinek a regisztrált edzője nem teljesítette az edzők számára előírt feltételeket 

A szakágak szövetségi kapitányai mellett az edzői kar tagjai: 

Fogathajtásban - Bárdos György, Bozsik József, Dobrovitz József, Fülöp Sándor, Kecskeméti László, 

Lázár Zoltán, Muity Ferenc 

 

Reméljük, hogy a Talent program díjugrató szakágban tapasztalt kezdeti sikerei a programhoz 

csatlakozó szakágak esetében megismétlődik.   

 


