
3.szint 
 
Lovaglás 
 
A jelöltek választhatnak a szakágak közül. 
 
Díjlovaglás specializáció: Középosztályú díjlovagló feladat (M) lovaglása 
nagykantáron. 
 

- simulékony, zárt, biztos ülés egyensúlyban, helyes segítségadások 
- a ló bemelegítése és előlovaglása a középosztályban, különös tekintettel 

az oldaljárásokra és az ugrásváltásra 
- a lovaglás után el kell mondania mit érzett, és egy vitában kell számot 

adnia tudásáról 
 
Díjugratás specializáció.:  Középosztályú díjugrató stíluspálya lovaglása 
(1,35m) 

- magabiztos és hatékony lovaglás minden lótipuson 
- az iram és a távolság helyes megválasztása 
- jó egyensúly, mélyülés, biztonság és harmónia a lovaglás során 
- képesség arra, hogy tudjon a problémákról vagy az edzés során felmerülő 

kérdésekről és azok megoldásáról beszélni. 
 
Lovastusa specializáció: könnyűosztályú díjlovagló program (L) lovaglása és 
vagy egy 1,20 stíluspálya vagy egy középosztályú cross pálya lovaglása. 
 
A szempontok ugyanazok mint fent. 
 
Futószárazás: Egy ló szakszerű és hatékony futószárazása, Szükség szerint 
rudak alkalmazása is. 
 
Istállóvezetés 
Gyakorlati bemutatás és szóbeli vizsga beszélgetés. 
A vizsgázónak a telepvezetés minden szempontjával tisztában kell lennie. 
Kompetenciát kell mutatnia a folyó nagy szervezési munkák gyakorlati 
megoldásában és arról szóban is beszélni kell. Számot kell adnia az egészséges 
tartás, takarmányozás, tenyésztés, legelő gondozás, telepvezetés és szervezés, 
benne az alapvető pénzügyi és üzletvezetési tudásáról. 
Ismernie kell a megfelelő kapcsolattartást a személyzettel és az ügyfelekkel 
szemben és az esetleg fellépő problémák megoldását. 
 
Oktatás (edzésvezetés) 
Elmélet: 



- Minden követelmény ami az 1.és 2. szinten szerepel csak magasabb 
szinten. 

- Képes legyen edzeni és fejleszteni a jövő edzőit 
- Tudnia kell egyéni és csoportos edzést vezetni középosztályú díjlovaglás 

szintjén, benne az ugrásváltással. 
- Tudnia kell egyéni és csoportos edzést vezetni 1,20 cm díjugratás szintjén 

és (vagy) fix ill. cross terepakadályokon. 
- Teljes egészében értelmeznie kell a kiképzési skálát. 
- Tisztában kell lennie a ló és a lovas kondicionális képességeinek a 

magasabb szintű versenyekhez szükséges fejlesztésével kapcsolatos 
teendőkkel. . 

- A ló és lovas szellemi (mentális) felkészítésének fontosságának megértése 
és módszerei a jobb eredmény elérése érdekében 

- Be kell mutatnia, hogy mély tapasztalatok tükrőződnek tudásában a 
partnerkapcsolatok fejlesztése terén. Benne a fiatal lovak, a fiatal lovasok 
és sikeres rendezvény partnerkapcsolatok. 

- Képesség arra, hogy a lovas és a ló kiképzésének minden szempontjáról 
vitázni tudjon. 

- Tudnia kell mindent a díjlovagló edzésről, a díjugrató edzésről vagy arról, 
hogyan készítsen fel tanulókat a hivatásos lovas pályafutásra. 

 
 
Gyakorlat: Egyéni vagy csoportos edzés vezetése díjugratás, díjlovaglás 
ill.terepakadályok leküzdése témakörben középosztályú szinten. 
 
A vizsgakövetelmények az IGEQ nemzetközi edzői minősítési szintjeinek 
követelményeivel összhangban kerültek megállapításra. 
 


