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Mi az a huculösvény, és mi-
ért volt szükség ennek az új 
kipróbálási formának a beve-
zetésére?

A huculösvény egy közel 15 
évre visszatekintő versenyforma, 
ami egyben a fajta tenyész ki pró-
bá lá sá nak is alapja lett. A hucul 
lovat a gépesítés kora előtt széles 
körűen használták erdei munká-
ra, málhásként és rönkhúzásra, 
kisgazdaságok fogatos munkái-
ra. Nyereg alatti hasznosítása ott 
volt népszerű, ahol vízmosások-
kal, szakadékokkal és meredek, 
sziklás hegyoldalakkal, kőfolyók-
kal tarkított nehéz terepen nem 
volt más közlekedési lehetőség. 
A ló hasznosítása évszáza dokon 
keresztül meghatározta a szelek-
ció irányát. Hatására egy, a he-
lyi terepen biztonságosan moz-
gó, készséges, rendkívül nyugodt 
idegrendszerű fajta jött létre. Ez a 
hucul legelőnyösebb tulajdonsága 
teherbírása, kitartása és igényte-
lensége mellett.

A huculösvény versenysoro-
zattal sikerült életre hívni egy lát-
ványos, színvonalas, új, népsze-
rű versenyt, ahol a lovat és lovast 
is megmérettetjük a kor igényei-
nek megfelelően. A fajta méreté-
ből adódóan főként a fiatal lova-
sokra támaszkodva.

Mit jelent az, hogy az aka-
dályok a fajta sajátosságainak 
megfelelnek?

A huculösvény főleg a fent em-
lített extrém nehézségű terepet 
modellezi, hiszen a huculok hátas 

munkában már régóta itt nyújtot-
tak nagy segítséget.

Melyek a főbb akadályok?
Épített vagy természetes, a he-

gyek és vizek adta különböző aka-
dályokból áll. Keskeny árok felet-
ti, víz feletti, magasra emelt palló-
kat, mozgó pallókat (billenő), me-
redek vízmosásokat, patakmedre-
ket, természetes fix, engedelmes-
ségi és verhető ugrásokat, ügyes-
ségi, ijesztő (pl. szalagos kapu) 
elemeket minden ösvénynek tar-
talmazni kell. A további akadá-
lyokat a szabályzat a pályaépítő 
fantáziájára bízza.

Kik és milyen képzettségű 
lóval vehetnek részt egy ilyen 
versenyen, és milyen kategó-
riák vannak?

A huculösvény verseny öt ka-
tegóriát tartalmaz:

A kategória: Gyermekver-
seny, zárt területen belül, az edző 
segítheti a lovast szóval a pályán, 
ugrásokat nem tartalmazhat.

B kategória: Kezdő ló vagy 
kezdő lovas az ösvény alapaka-
dályain egyszerű pályavezetéssel.

C kategória: A hucul ló szá-
mára készségvizsga szintű ver-
seny, magasított pallókkal, ugrá-

sokkal, nehéz tereppel, ami már a 
lovastól is felkészültséget igényel.

D kategória: Előremutató a 
következő kategória felé, pörgős, 
hibaidős pontozás, fix és maga-
sabb ugrások, kombinációk jel-
lemzik a versenyt. A lovasoknak 
rajtengedély vizsga szükséges.

E kategória: Útmutató a lo-
vassportok iránya felé, a legextré-
mebb technikai akadályokkal és 
military jellegű akadályokkal, elő-
térbe helyezve a lovas és a ló fel-
készültségét és az edzői munkát.

Magyarországon kialakul-
tak-e már a huculösvény ver-
senyek? 

Magyarországon jelenleg csak 
A, B, C típusú versenyek vannak. 
Több helyszínen voltak készség-
vizsga szintű versenyek tenyész-
tők szervezésében. Jelenleg 2 sta-
bil helyszín van: Szigetcsép (május 
elején), Jósvafő (augusztusban). Je-
lenleg egyik helyszín sem igazi 
verseny, bár Jósvafőn a C kategó-
ria nemzetközi szinten is egyik 
legextrémebb pályája található. 
Jelenleg szlovák–magyar–lengyel 
összefogásban alapítás alatt van 
a Huculhorse International Sport 
Organisation. Zászlaja alatt 2010-

ben lesz az első alkalom, mikor a 
FEI és a Lovas Szövetség által is el-
ismert igazi verseny megrendezés-
re kerülhet, utat engedve a D és E 
kategóriának, valamint az orszá-
gos bajnokságnak. 

Nemzetközi szinten milyen 
eredménnyel szerepelnek a 
magyar huculok? 

A jósvafői csapat szlovák, 
osztrák és lengyel versenyeken 
szerepelt 2009-ben, ahol rend-
szeresen előkelő helyezéseket ért 
el. Volt olyan lengyelországi ver-
seny, ahonnan majdnem minden 
lehetséges díjat elhoztak.

A nagyközönség hol és mi-
kor találkozhat ilyen verse-
nyekkel?

Az idén Mezőnyárádon júli-
us 17–18-án, valamint a Jósvafői 
Lovasnapokon augusztus 19–22. 
között. Az érdeklődők láthatnak 
tenyésztői versenyeket, valamint 
Szlovákiában, augusztus 28-án 
Sihla mellett, közel az Alacsony-
Tátrához lesz egy szívünknek 
kedves rendezvény. Természete-
sen  a huculmenes.hu-n igyek-
szünk minden hazai és közeli ver-
senyről a legtöbb információt el-
érhetővé tenni.

Huculösvény: 
verseny és tenyészkipróbálás egyben

[ 2. rész ] A hucul kislóval foglalkozó cikksorozatunkban most annak járunk 
utána, hogy napjainkban milyen új irányba fordul a fajta használata, kipró-
bálása. Különös tekintettel egy, a nagyközönség előtt még kevéssé ismert 
versenysorozat, a huculösvény bemutatására. Kérdéseink megválaszolásá-
ban Trungel László, az ANPI Hucul Ménes vezetője volt a segítségünkre.

TOVÁBBI információ és jelentkezés:
Kőmíves Sára
+36 30/228-95-72
huculmenes@gmail.com
www.huculmenes.hu

TÁBOR időpontok:
2010. június 20–26.
2010. június 27–július 3.
2010. augusztus 1–7.

LÉTSZÁM: 6–16 fő • ÁR: 40 000 Ft/fő

A JÓSVAFŐI Hucul Ménes 2010-ben harmadízben hirdet gyermekek részére 
nyári lovas tábort az Aggteleki Nemzeti Park területén. A résztvevők bepillantást 

nyerhetnek a ménes életébe, megtanulnak lovat ápolni, bánni a lóval. Szakszerű lovas ok-
tatáson túl délutánonként szakvezetőkkel barlanglátogatásokon vesznek részt, megismer-
kednek a környék érdekességeivel, látnivalóival.

H U C U L  L O VA S  T Á B O R
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