
LÓ ELŐVEZETŐ VERSENY FELVEZETŐKNEK

A  magyarországi  fajtatenyésztő  egyesületek  meghatározó  többsége  nagy 
jelentőséget tulajdonít a ló bemutatásának, elővezetésének. A tenyészszemléken, 
kiállításokon ezen a téren jelentős hiányosságok tapasztalhatók. Ezért került sor 
2007-ben ló elővezető tanfolyamra a Kisbéri és Gidrán Lótenyésztő Országos 
Egyesület  kezdeményezésére,  német  előadó  meghívásával.  Az  akkori  képzés 
szerves  folytatásaként  a  2009  évi  Farmer  Expon  a  tenyésztő  egyesületek 
pénzdíjas ló elővezető versenyt írtak ki, hagyományteremtő szándékkal. Az I.-
II.-III. helyezett (bruttó) 50-30-20 ezer Ft díjat nyert.

A ló felvezető verseny célja a lovat kiállítók ösztönzése, hogy a lovaikat a lehető 
legszakszerűbben, a ló legjobb tulajdonságait kidomborítva mutassák be, mind 
küllem, mind mozgás, mind viselkedés tekintetében. Meggyőződésünk, hogy a 
sikeres ló értékesítésnek és a későbbi kiképzésnek egyaránt ez az alapköve! A 
verseny a 2011 évben ismét kiírásra kerül.

A verseny időpontja és helyszíne: 2011. augusztus 18-21 között, a Farmer Expo 
Mezőgazdasági  és  Élelmiszeripari  Kiállítás  keretében a  tenyészállat-bemutató 
pálya
A versenyen részt vehet: bármilyen fajtájú, korú és ivarú ló, amelyik a Farmer 
Expo  lótenyésztési  kiállításán  jelen  van.  Az  elővezető  versenyre  más  lovat 
behozni  nincs  lehetőség.  A  lovat/csikót,  az  alkalomhoz  illő,  szakszerű 
öltözékben, bárki elővezetheti, nem csak a kiállítója, tulajdonosa. Egy elővezető 
maximum két lóval indulhat.
Felelősség: A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt, az elszenvedett 
vagy  okozott  esetleges  kárért  teljes  körű  felelősséget  vállal.  (pl  ló 
elszabadulásból adódóan.)
A felvezető verseny feladata: a tenyészszemléken és kiállításokon megszokott 
elővezető trapéz körül a ló elővezetése lépésben, ügetésben, (jobb kézen), illetve 
felállítása a kijelölt helyen, álló bírálathoz.
Nevezési díj: nincs.
Nevezni  lehet a  Kisbéri  és  Gidrán  Lótenyésztő  Országos  Egyesület 
pavilonjában.

Az elővezető versenyen nem a lovak mozgását bírálják, hanem a bemutatás szakszerűségét.  
Egy jól bemutatott, közepes mozgású lóval a jobb mozgású ló elé kerülhet az elővezetője!
A  bírálatot  a  csatolt  bírálati  lapon  látható  szempontok  alapján  a  rendezők  által  felkért  
szakemberekből álló bizottság végzi, és értékeli a látottakat, dönti el a helyezéseket.

Eredményes szereplést kívánva:

A rendezők
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A bírálat  során  kifejezetten  az  elővezető  szakmai  felkészültségére  és  a  ló  feladatra  való 
kiképzettségére kell koncentrálni, nem a ló mozgásának megítélése a cél. A jó mozgású ló 
természetesen nagyobb lehetőséget jelent az elővezetőnek is, de egy jól bemutatott, közepes 
mozgású ló a képzetlen, rosszul elővezetett ló elé helyezendő!

Bírálati szempont Adható 
pont

Kapott  
pont

megjegyzés

Összbenyomás (az elővezető és a ló közötti összhang, harmónia megléte vagy hiánya)5Ló 
ápoltsága, előkészítettsége (tisztaság, kondíció, sörény, bokaszőr, paták, 

szerszám)5Elővezető öltözete, ápoltsága5Ló és lovas közötti kommunikáció (segítségek 

adása és azok értelmezése, végrehajtása)5Megállítás (áll-e nyugodtan, négy lábon, 

elővezetőre figyel-e, kis mozdításra hogyan reagál)10Elővezetés lépésben10Elővezetés 

ügetésben10Összesen50

(mint lépésben)

(A ló figyel-e az elővezetőre, elővezető testhelyzete, segítségek, előre menés egyenes 
vonalon)
(alkalomhoz illő és szakmailag megfelelő legyen)
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