
 

 

A XXI. ALFÖLDI ÁLLATTENYÉSZTÉSI  ÉS MEZŐGAZDA NAPOK 
Hódmezővásárhely, 2014. április 25 – 26 – 27. 

 

lótenyésztési bemutatójának részvételi,  - bírálati, - és díjazási 

feltételrendszere 
 

 

A régi hagyományoktól eltérően, 4 éve a tenyésztő egyesületekkel, a Magyar Lótenyésztők  

Országos Szövetségével, valamint a másik két országos rangú kiállítás szervezőivel történt 

egyeztetés alapján Hódmezővásárhelyen a három „mezőhegyesi fajta” kerül bemutatásra. 

Közülük minden évben, forgószínpad szerűen, más-más a kiemelt fajta, amely nagyobb 

létszámban és látványosabb programmal mutatkozik be. 

2014-ben a kiemelt fajta a GIDRÁN lesz. 

Ez évben tenyésztői kérésre, és mivel szintén van „mezőhegyesi kötődése”, első alkalommal a 

lipicai fajta is megjelenik.  

 

A részvétel feltételei: 

A kiállító tenyészet, vagy tenyésztő tagja valamely elismert tenyésztő szervezetnek.  

A tenyészállat "túljutott" az egyesületek szakembereinek előválogatásán, az egyesület 

javasolja a kiállításon való bemutatásra. 

A tenyészállat legalább három ősi soros hiteles származási lappal, lóútlevéllel, valamint 

érvényes állategészségügyi igazolással rendelkezik. 

Életkora legalább három év. Látogatókra nem veszélyes, szelíd, kezelhető egyed. 

 

Bemutatható állatlétszám: 

 Gidrán    tenyészmén    5-10 db 

     tenyészkanca  30-40 db 

            Furioso-North Star   tenyészmén    4-  6 db 

     tenyészkanca  20-30 db 

 Nonius              tenyészmén    4-  6 db 

     tenyészkanca  15-20 db 

           Lipicai                                  tenyészmén                  4-  6 db 

                                                       tenyészkanca               15-20 db 

 Összesen:             100-130 db 

 

Elhelyezés:   

nádtetős kiállító térben  

 - törzsmének 3,5 x 3,5m alapterületű zárt boxban 

 - csikós kancák (max. 9 db) boxban 

 - kancák állásban két oldalról lekötve (lehetőleg bőr kötőfékkel) 

mobil sátor boxokban 
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A lovak részére a rendezőség díjmentesen biztosít elhelyezést, takarmányt és alomszalmát. 

Lovanként 1 fő részére a rendezőség díjmentesen biztosít diákszálló szintű szállást, valamint 

ebédet. 

 

 

A bírálat rendszere: 

 Az állatok kiállításra történő felkészítése, valamint felvezetése a tenyésztő feladata. 

 A bírálat az „F” szektor füves bemutató terén történik. 

Bírálatra és díjazásra csak a tenyészkancák kerülnek (csikó nélkül), a tenyészmének 

csak bemutató felvezetésen vesznek részt a fajta reprezentánsaiként.  

Nem kerül megítélésre a származás (mivel az már a részvételnek is alapfeltétele), sem 

a sportteljesítmény. 

A kancák bírálata nem pontozásos tenyészállat bírálat, hanem úgynevezett „show 

bírálat” lesz.  

A bírókat a tenyésztő egyesületek javaslata alapján a rendező kéri fel. 

A lovak felvezetése bírálathoz egyszerű csikókantárral, kb. 2m hosszú felvezető 

szárral. 

Bírálatra a sörény és farok fonása megengedett, fáslik, boka- és ínvédők használata 

viszont tilos. 

A felvezetők ruházata bírálathoz egységesen fehér ing, vagy fehér póló, farmer nadrág, 

vagy fehér nadrág, sötét- vagy fehér cipő (nem teniszcipő). A könnyű ruházat lehetővé 

teszi a felvezető lendületes mozgását, míg a csizma, bő gatya, huszármente, stb. 

zavarhatja a felvezetőt is és a lovat is. 

Az eredményhirdetés és egyéb felvezetések során lehetőség van a díszes felvezető 

ruhák és kantárok viselésére. 

 

A díjazás rendszere: 

A bírálat során fajtánként, osztályonként kiválasztásra kerül a legjobb három kanca, 

majd az első helyezettek összevetése után a nagydíjas egyed. 

 

A kiállítás hivatalos díjai: 

  Lótenyésztési Nagydíj              1 db 

  I. díj       8 db 

 II. díj       8 db 

 III. díj        8 db 

 

Valamennyi kiállító oklevél elismerésben részesül. 

A kiállítás hivatalos díjai mellett kiosztásra kerülnek a nagyszámban felajánlott 

különdíjak is. 

 

Jelentkezési határidő: 2014. április 5. 

 

 

Hódmezővásárhely, 2014. február 24. 

 

 

 

     Fekete Balázs 

  állattenyésztési  igazgató 


