
 

 

VII. Nemzetközi Furioso Fesztivál 

Hódmezővásárhely 

2012. 05. 11–12-13. 

 

(A XIX. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok Társrendezvénye) 
 

 

1.) A Fesztivál célja: 

- Közép-Európa lótenyésztői számára találkozási és tanácskozási lehetőséget 

biztosítani a Furioso North Star fajta jövőjéről, hasznosítási és piaci 

lehetőségeiről. 

- A magyarországi Mezőhegyesen kitenyésztett furioso-north star fajta 

tenyésztési céljának, a nemesítés módszerének, a közös egységes nemzetközi 

törzskönyvezés lehetőségeinek megvitatása. 

- A felvezetett tenyészállatok küllemi bírálatán keresztül a fajta küllemi 

tulajdonságainak, típusának és mozgásának megítélésében egységes szemlélet 

kialakítása. 

- A fajta sokoldalú hasznosíthatóságának bemutatása nyereg alatt, fogatban és 

díjugrató versenyeken. 

 

2.) A Fesztivál résztvevői: 

Az VII. Nemzetközi Furioso Fesztivál alkalmából valamennyi furioso-north star fajtát 

tenyésztő ország képviselőit meghívjuk erre az egyedülálló találkozóra. 

 

3.) A tervezett állatlétszám országonként 

Magyarország: 25 - 35  

Ausztria:    2 -   4  

Németország:    2 -   4  

Csehország:    4 -   6  

Szlovákia:  10 - 14  

Lengyelország:   4 -   6  

Románia:   10- 12  

 

A lovak részére a rendezőség díjmentesen biztosít elhelyezést, takarmányt és 

alomszalmát. 

 

 

4.) A részvétel feltételei: 

- Előzetes bejelentkezés határideje 2012.04.10. 

- Végső jelentkezés a lovak minimum három ősi soros pedigréjének, illetve a 

delegáció névsorának megküldésével. 2012.04.25. 

- A lovak lepakolásának feltétele az érvényes lóútlevél, illetve a mellékelt 

előírásnak megfelelő állategészségügyi igazolás bemutatása. 

 

 



 

 

 

 

5.) A lovak bírálatának módszere: 

A bíráló bizottságba minden ország, amely legalább 3 lovat bemutat, egy-egy bírót is 

delegálhat. A bírók saját lovat nem nevezhetnek a bírálatra. 

A bírálatra felvezetés a katalógus szám sorrendjében, kategóriánként egyesével 

történik. 

Először a küllem összbenyomásos értékelése történik álló helyzetben, majd a mozgás 

minősítése lépésben és ügetésben. 

A bírók először a küllemre adott pontszámot, majd a mozgásra adott pontszámot 

mutatják fel a közönség számára is jól látható módon. 

A pontozás 1,0 – től 5,0 – ig történik tizedes osztásokkal. 

A pontszámokat a zsűri összesíti. 

Kategóriánként a három legmagasabb pontszámú egyed visszahívásra kerül és a bírók 

szótöbbséggel döntik el az első három hely sorrendjét. 

 

6.) Tervezett bírálati kategóriák 

1.) szopós csikók 

2.) 3 éves kancák 

3.) 4 éves kancák 

4.) 5 éves kancák 

5.) 6 éves kancák 

6.) 7 éves kancák 

7.) 8 – 9 éves kancák 

8.) 10 éves és idősebb kancák 

9.) Fiatal tenyészmének 

10.)Idősebb tenyészmének 

 

Öt vagy annál kevesebb ló önálló kategóriában nem bírálható, ez esetben a 

szomszédos kategóriák összevonásra kerülnek. 

 

A kancáknál: 

A 2, 3. kategória győztesei közül kiválasztásra kerül a „fiatal győztes” (Junior               

Champion). 

A 4, 5, 6. kategória győztesei közül kiválasztásra kerül a „középkorú győztes” 

(Intermediate Champion). 

A 7, 8. kategória győztesei közül kiválasztásra kerül az „idős lovak győztese” (Senior 

Champion). 

Végül a három korosztály győztese közül kiválasztásra kerül a „Fesztivál Győztes    

Kancája” (Grand Champion). 

 

A méneknél: 

A 9,10. kategória győztese közül kiválasztásra kerül a „Fesztivál Győztes Ménje” 

(Stallion Champion) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7.) Tervezett program 

Május 10.  (csütörtök) 

- érkezés, regisztráció, szállás elfoglalása 18 óráig 

 

Május 11. (péntek) 

-   9
00

  Az Alföldi Állattenyésztési Napok ünnepélyes megnyitása  

A Nemzetközi  Furioso Fesztivál résztvevői saját nemzeti lobogójuk 

alatt bevonulnak lovon, vagy kocsin, szabályos lovas öltözetben vagy 

népviseletben. 

- 10
00

 Technikai értekezlet 

- 11
00

 Tenyészállat bírálat 

- 19
00

 Tenyésztői est 

 

 

 Május 12. (szombat) 

- 10
00

 Alföldi Állattenyésztési Napok ünnepélyes díjkiosztása 

- 12
00

 A VII. Nemzetközi Furioso Fesztivál ünnepélyes megnyitója, a 

delegációvezetők köszöntői 

- 13
00

 Hagyományos magyar lófajták díjugrató versenyszámai 100cm-en, 110 

cm-en és 120 cm-en. A versenyről külön versenykiírás készül a 

Lovassport Szövetség szabályzata alapján.  

  

Május 13. (vasárnap) 

-   9
00

 Tenyészállat felvezetés valamennyi helyezett ló részvételével 

-   9
00

        CAN-C. kategóriás fogathajtó verseny a „mezőhegyesi fajták” 

                  külön értékelésével       

- 15
30 

       CAN-C. kategóriás fogathajtó verseny a „mezőhegyesi fajták” 

                  külön értékelésével            

- 18
00

 A kiállítás zárása, a kiállított állatok elszállítása 

 

 

Hódmezővásárhely, 2012. március 26. 

 

 

 

    ifj. Horváth Sándor        Fekete Balázs 

  elnök      kiállítás  igazgató 

     Furioso-North Star L. E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


