
Lovas Sportedző képzés lovas szakmai vizsga 

követelményrendszer. 
 

 

A jelölteknek gyakorlati és szóbeli vizsgát kell teljesíteniük 

 

Istállóvezetés istállóban összevontan elmélet + gyakorlat: 

 

Gyakorlat: 

- Lóápolás 

- Az ínvédők és bandázsok megfelelő használata 

- A ló viselkedésének és hangjának értékelése 

- A ló lábai és patkói állapotának értékelése 

- Helyes szerszámozás, sérülések elkerülése 

- Ló kötőféken és kantárral való felvezetése 

 

Elmélet: 

- Ló színei és testtájak ismerete 

- Lóegészségügyi ismeretek és teendők beteg ló esetén 

- Egészség és a kondíció fenntartása 

- A takarmányozás alapjainak ismerete, tekintettel a különböző típusú lovakra (öreg, 

fiatal, gyenge, egészséges) 

- Fiziológiai alapismeretek, benne a ló légzési és keringési szerveinek működése 

- A legelő gondozása és teendők 

 

Futószárazás elmélet + gyakorlat: 

 

- Biztonságos futószárazás lépésben, ügetésben, vágtában 

- A segítségek alkalmazása (hang,futószár, ostor) 

- Kézváltás 

- A ló felszerelése futószárazáshoz 

- Kikötőszárak és futószár helyes csatolása 

- Átmenetek a megadott helyen 

- A helyes lábra vágtázás felismerése (a nem felismert és nem korrigált hamis vágta 

vagy    keresztben vágtázás elégtelen) 

 

Oktatás (edzésvezetés) a lovardában összevontan elmélet+gyakorlat: 

 

Elmélet: 

- A lovassport szabályainak ismerete 

- A ló védelmére hozott FEI szabályzat ismerete 

- A ló és lovas biztonságával kapcsolatos ismeretek, különös tekintettel az oktatás és a 

leckék során alkalmazott felszerelésre. 

- Ismeretek kisiskolások lovagoltatásánál 

- Baleseti jegyzőkönyv kitöltése 

- Képes legyen a megfelelő alapülés oktatására idomító és ugrómunka esetén 

- Képes legyen egyéni vagy csoportos oktatásra idomító és ugrómunka esetén 

- A lovasok motiválása és edzéstervezés 

- A ló és lovas egészségi állapotának fontossága a gyakorlati oktatásban 



- A ló és lovas hatékony oktatásának összetevői 

- Jó kommunikációs készség mutatása 

 

 

Gyakorlat: 

 A jelölteknek képeseknek kell lenniük úgy egyéni, mint csoportos edzést vezetni alap szinten 

idomítólovaglásban és kis ugrásokon. Be kell mutatniuk az oktatás során, hogy értik a helyes 

ülés és a jó kiképzés alapelveit és ezt át is tudják adni tanítványaiknak. Az edzésvezetés 

vizsgán díjlovaglásban az E. osztály, díjugratásban 80 cm akadályok szerepeljenek. 

Beszélni tudjon alapvetően a jó gyakorlati oktatásról, edzésvezetésről. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 
 


