
Készítette: Katona Linda


Bokavédők kezdőlovas, 
pónilovas, gyermek, ifi, fiatal 

lovas, U25, amatőr és 
öregfiúk versenyszámokban



A stewardok minősítése szintekben történik: 1. szint, 2. szint, akik a hazai nemzeti versenyeken közreműködhetnek és a 
nemzetközi FEI 1*, FEI 2*, FEI 3* szintű, akik a nemzeti és nemzetközi versenyeken is közreműködhetnek. 

Steward 1-es szint feltételek, elvárások:  
Érettségivel rendelkező, 20-70 év közötti, magyar állampolgár. (Kivételes esetekben az életkor kitételét a szakbizottság 
felülbírálhatja, de kizárólag a steward1-es kategóriában, úgy, hogy egyszeri „türelmi” időt maximum plusz 5 évet kiszabhat, 
amit bármikor visszavonhat)  
Minimum nemzeti bírói hármas szinten áll. 
Magaviselete kollégái visszajelzése szerint megfelelő. 
Nem volt még sárgalapja, felfüggesztése, tiszta erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezik. Az elmúlt évben legalább három 
díjugrató versenyen (regionális, nemzeti, bajnokság) részt vett bíróként.  
Jelentkezését a díjugrató szakág pozitívan elbírálta.  
Részt vett és sikeresen levizsgázott a bírói és a nemzeti steward tanfolyamon. 

Steward 2-es szint feltételek, elvárások:  
Érettségivel rendelkező, 25-70 év közötti, magyar állampolgár. 
Minimum nemzeti bírói kettes szinten áll. 
Magaviselete kollégái visszajelzése szerint megfelelő. 
Nem volt még sárgalapja, felfüggesztése, tiszta erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezik. Az elmúlt két évben legalább négy 
díjugrató versenyen (nemzeti és/vagy bajnokság) részt vett bíróként vagy steward 1-esként.  
Jelentkezését a díjugrató szakág pozitívan elbírálta.  
Részt vett és sikeresen levizsgázott a bírói és a nemzeti steward tanfolyamon. 

Nemzetközi Steward FEI 1*, FEI 2*, FEI 3* szint jelöléssel feltételek, elvárások: Érettségivel rendelkező, 25-65 év közötti, 
magyar állampolgár. 
Minimum nemzeti steward kettes szinten áll. 
Magaviselete kollégái visszajelzése szerint megfelelő. 

Nem volt még sárgalapja, felfüggesztése, tiszta erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezik. Az elmúlt két évben legalább négy 
díjugrató versenyen (nemzeti és/vagy bajnokság) részt vett bíróként vagy stewardként.  
Jelentkezését a díjugrató szakág pozitívan elbírálta. 

Részt vett és sikeresen levizsgázott a bírói és a nemzeti steward tanfolyamon. 

Részvétel stewardként a hazai nemzeti és hazai nemzetközi versenyeken: 

- az adott évre vonatkozó steward licenccel rendelkezik. 

- az adott évben részt vett és/vagy sikeres vizsgát tett a nemzeti steward továbbképzésen. 

Az FEI szinttel rendelkezőknek, akik a hazai nemzeti versenyeken is kívánnak tevékenykedni, (a kiemelt versenyeken 2 fő, 
az országos versenyeken legalább 1 fő steward foglalkoztatása már kötelező, mint melegítő bíró) elengedhetetlen, hogy az 
éves továbbképzésen legalább konzultáció jelleggel részt vegyenek. Fontos, hogy a nemzeti specialitásokkal Pl. kezdő 



Katona Linda
0670-3423115


katonalindaa@gmail.com
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