
Dr. Wagner Kinga: Parasport képzéshez szükséges lovas vizsga 

követelmények ismertetése 
 

 

 

Lovas felvételi vizsga nincs, mivel a sportoktatói vagy sportedzői végzettség jogosít a 

felvételre. A végzettséget egyben a Bázis és DRA IV. szintű vizsgának elismeri a Német 

Lovas Szövetség és Magyar Lovasterápia Szövetség.  

 

A képzés során teljesíteni kell a DRA III szintű lovas vizsgát, a képzés végén a 

tanúsítvány kiadásának feltétele a DRA II szintű lovas vizsga teljesítése. 

Vizsgázni évente egy alkalommal lehet, a vizsgaszabályzat szerint a DRA III. és DRA II. 

vizsga letétele között egy évnek kell eltelnie. Erre lehetőség van hazánkban, német bírók előtt 

a Német Lovas Szövetség vizsgarendszere és követelményei alapján. A sikeres vizsgákról a 

Magyar Lovasterápia Szövetség és a Német Lovas Szövetség egyaránt kiállítja az igazolást. A 

vizsgák időpontja minden évben október közepe, pontosan az MLTSZ éves rendezvény 

naptárának összeállítása után kerül meghatározásra. 

 

Részei: 
 

Bár a kimenő vizsga a DRA II. szintű vizsga, a DRA III. szint letétele kötelező, mivel 

ez feltétele a DRA II. vizsga megkezdésének. A lovas vizsgák három részvizsgából -

díjlovaglás, díjugratás gyakorlat valamint elmélet- állnak  

 

DRA III. szint 

Díjlovaglás: A osztályú díjlovagló program lovaglása. 

Díjugrás: 100-110 cm ugrópálya kb. 7 akadállyal (oxer, meredek, kombináció) 

Elmélet: idomító skála részletesen, díjlovaglás-, ugrás elméleti kérdések, a vizsgához 

kapcsolódó szint feladataival kapcsolatosan, verseny szabályok ismerete. 

 

Értékelés: 10 fokozatú skálán, 5,0 pontot kell minden részvizsgán teljesítenie a lovasnak 

 

A vizsga akkor tekinthető sikeresnek, ha minden egyes részvizsga sikeres. Egy részvizsga 

sikertelensége esetén, csak az adott részvizsgát kell egy év múlva megismételni a lovasnak, a 

sikeres részvizsgák nem veszítik el érvényességüket. 

 

 

Kimenő vizsga: 
 

DRA II. szint 

Díjlovaglás: L osztályos díjlovagló program lovaglása nagykantáron (20x40m-es 

négyszögben) 

Díjugrás: 125 cm 7-8 akadályból álló pálya teljesítése 

Elmélet: idomító skála részletesen, díjlovaglás-, ugrás elméleti kérdések a vizsgához 

kapcsolódó szint feladataival kapcsolatosan, verseny szabályok ismerete 

 

Értékelés: 10 fokozatú skálán, 6,5 pontot kell minden részvizsgán teljesítenie a lovasnak 

 

 

 



 

Szint Lovas vizsga követelmény 
Arany 

jelvény 

S szintű versenyeredmények után adományozott 

↑ ↑ 

DRA I M szintű elméleti és gyakorlati vizsga 

↑ ↑ 

DRA II L szintű elméleti és gyakorlati vizsga 

↑ ↑ 

DRA III A szintű elméleti és gyakorlati vizsga 

↑ ↑ 

DRAIV E szintű elméleti és gyakorlati vizsga 

↑ ↑ 

BÁZIS Elmélet és gyakorlat ló etológia, lótartás, takarmányozás, egészségügy, 

felszerelések témakörökben 

 

 

 

 


