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A bizottsági gyűlés napirendi pontjai: 

1. A vezető edző megválasztása  
2. Az éves továbbképzési rendszer megtervezése  
3. Az edzői vizsgarendszer 

4. Eddigi képzési, vizsga- és egyéb időpontok  
5. Edzői továbbképzés rendszere  

 
 
 

1. A VEZETŐ EDZŐ MEGVÁLASZTÁSA 

A jelenlévők egyöntetűen megválasztják Ledneczki László jelöltet.  

Ledneczki László a tisztségét egy évre elfogadta. Egy év után a vezető edző személyét újra 
kell választani. 
 

2. ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZER MEGTERVEZÉSE 

A 2018-as évre tervezett képzések (lovas oktató kurzusok)  

- folytatódik a reining képzés, de az elmúlt 2 évtől eltérően elképzelhető, hogymás 
neves külföldi edzővel 

- 3 reining képzés van betervezve  

- minimum 1 képzést tervezünk a következő versenyszámokban is: w.horsemanship, w. 
pleasure és trail   

- LL vállalta e kurzusok megszervezését (egyeztet a kiválasztott edzőkkel, díj, időpont, 
helyszín tekintetében) 

- időpont tekintetében az április, májusi hónapok, illetve a nyár végei, őszi hónapok 

javasoltak. De bármelyik szabad időpont számításba jöhet, ha a vezető edző csak 
akkor érne rá.  

- javasolt reiningből az I. és II. szintű edzőknek is külön kurzust szervezni. A cél, hogy 
a II. szintű edzőknek kiírt kurzus magasabb szintű lehessen, mint az I. szinté. Ha nem 
lesz meg rá az elégséges lóval érkező jelentkező, akkor elbírálás után I. szintű edzők is 

részt vehetnek rajta.  
Edzői műhely: szeretnénk folytatni a már korábban elkezdett „edzői műhelyt”.  

2 alkalommal tervezzük az idénre. Helyszínt kell keresnünk hozzá, ideális esetben 
valamelyik II. szintű edző helyszínét választanánk. Célja, hogy a II. szintű edzők 



segítsenek az I. szintű edzőknek. Illetve a II. szintű edzők próbálják ki egymás lovait 

és a tapasztalatukat osszák meg egymással.  
Egyéb képzések: bírói képzések edzők számára  

 
A kurzusok minél előbb meghirdetésre kell, hogy kerüljenek, hogy időben bekerülhessenek a 
2108-as eseménynaptárba! 

 
 

3) AZ EDZŐI VIZSGARENDSZER 

Tavasszal (2018. április 22-én-én) kerülnek megrendezésre az I. és II. szintű edzői vizsgák. 
 

Új vizsgarendszer áll fel: 
lehet vizsgázni reining edzőnek és lehet vizsgázni specifikus edzőnek, adott versenyszámra, 

vagy versenyszámokra (pl. „gyorsasági edzőnek”, „trail, w. horsemanship, w.pleasure edző”-
nek)  
!!! A Versenyszám-specifikus edzői vizsgát csak akkor írjuk ki, ha lesz rá jelentkező!  

 
A „Reining edző”: minden versenyszámban edzősködhet.  

A „Versenyszám-specifikus edző”: csak azokban a versenyszámokban edzősködhet, 
amelyekből vizsgát tett 
 

Az edzői vizsgára az elméleti tananyag nagyjából minden edzőnek azonos, függetlenül attól, 
hogy versenyszám-specifikus edzői vizsgát kíván-e tenni. 

A specifikus edzőnek is a komplett tananyag elméleti ismerete szükséges, vizsgája a reining 
edzői vizsgától főleg annyiban tér el, hogy a gyakorlati vizsgarész lovaglási és oktatási 
résznél a specifikus versenyszám patternjét kell lovagolnia és oktatnia. 

A részletes „vizsga követelmény rendszert” a vizsga kiírás tartalmazza! 
 

 
4) EDDIGI KÉPZÉSI, VIZSGA- ÉS EGYÉB IDŐPONTOK 

 

Időpontok: 
2018.03.09.   Edzői  etikáról  

Dr. Cerháti László előadása 1087 Budapest Kerepesi út 7. (TATI) 
2018. április 20-21.  Elméleti továbbképzés, bíróknak, edzőknek  
   Ralf Hesselschwerdt AQHA bíró 
2018. április 22.  Bírói és edző vizsga  

Vizsgabíró: Ralf Hesselschwerdt 

 
Szabad időpontok kurzusokhoz, edzői műhelyhez, …stb. :   

03. 31. – 04.01. 

 04.07-08 
 04.14-15 

 04.21-22. 
 05.05-06. 
 05.12-13. 

 05.26-27. 
 06.02-03 

 06.09.-10. 
 06. 23-24 



5) EDZŐI TOVÁBBKÉPZÉS RENDSZERE  

 
A WRSZ és az Edzői Bizottság együtt a továbbképzési rendszert a magyarországi edzők 

tekintetében a következőképpen határozta meg: 
 
Minden licenszes edzőnek, szinttől függetlenül 20 pontot kell évente megszereznie, hogy 

teljesítse az évente kötelező edzői továbbképzését.  
Az évenkénti továbbképzés tárgyév január 01-től december 31- ig tart. 

 
A pontszerzés csak és kizárólag a teljes kurzusokon és képzéseken történő részvételre 
érvényes! Tört pontszám nem adható! 

 
Pontszerzési lehetőségek:  

10 pont  > lóval való részvétel gyakorlati kurzuson  
5 pont   > nézőként való részvétel gyakorlati kurzuson  
8 pont   > kiemelt elméleti továbbképzésen való részvétel (április 20-21)  

2 pont  > nem kiemelt elméleti továbbképzésen való részvétel (Etikai elméleti előadás  
03.09)  

8 pont   > külföldi kurzuson való részvétel a mellékelt listából választott személyektől    
(csak számlával igazoltan adható a pont a kurzusért)  

12 pont  > egyéni oktatás minimum 2 nap külföldi trénernél a mellékelt listából 

választva (csak számlával igazoltan adható a pont a továbbképzésért) 
3 pont   > edzői műhelyen való részvétel lóval  

1 pont   > edzői műhelyen való részvétel nézőként (ló nélkül) 
 
A kurzusokon való távollét esetében 2016 és 2017-ben pénzdíj megfizetéssel lehetett 

megváltást szerezni, ez a megváltás 2018-ban már nem lehetséges! 
 

 
2018. február 13. 
 

Istenes Csilla 
edzői bizottsági tag 

 
 
 


