
Monty Roberts bemutatón használt lovak kiválasztási feltételei

Monty bemutatójának célja, hogy illusztrálja kiképzési technikáját. Egy nyers ló itt kapja meg 
első nyergét, kantárát és lovasát, vagy problémás lóval dolgozik. Fontos, hogy olyan lovak 
kerüljenek kiválasztásra, amik a legjobban mutatják meg a technika lényegét, hatékonyságát. 
Monty tapasztalat  alapján az  a  legjobb,  ha a  közönség eltérő  fajtájú  lovakat  lát,  amelyek 
ismertek az adott területen.

Ahhoz, hogy a lovak eltérő problémákat, kiképzési eseteket vonultassanak fel, nem jöhetnek 
azonos tulajdonostól. Azonban ez nem jelenti azt, hogy egy tulajdonos ne hozhatna több, a 
feltételeknek megfelelő lovat a kiválasztásra.

Ahhoz, hogy be lehessen kerülni a bemutatóba, fontos, hogy a lovakat előre felmérje a ló-
koordinátor (Molnár Zsolt). A lovaknak a helyszínen kell lenniük 10.00-kor 2008. július 15-
én a Papp László Budapest Sportarénában. Mobil bokszok rendelkezésre fognak állni a 
kiválasztás  alatt,  ahová  a  lovakat  el  lehet  helyezni.  Fontos,  hogy  a  tulajdonosok 
jelentkezzenek a ló-koordinátornál, amint megérkeznek. A tulajdonosok alá kell, hogy írjanak 
egy  felelősségi  szerződést.  Ezután  12.30-kor  az  összes  tulajdonossal  megbeszélés  lesz  a 
körkarámnál,  hogy  Monty  bemutatkozhasson  és  ismertesse  a  délutáni  programot.  Ezután 
kezdődik a kiválasztás, és amíg a lovak nincsenek a körkarámban, addig a mobil bokszokban 
várakoznak.

A kiválasztás során mindegyik lovat Monty asszisztense vezeti be a körkarámba és kb. 5 perc 
alatt Monty a karámon kívülről felméri. Ekkor Monty kérdéseket fog intézni a tulajdonoshoz, 
és felméri, hogy megfelel-e a bemutatóra. Miután mindegyik lovat megnézte, kiválasztja azt, 
amelyikről  úgy  gondolja,  hogy  a  legjobban  oktatási  tartalommal  rendelkezik.  NINCS 
GARANCIA ARRA, HOGY A KIVÁLASZTÁSRA BEKERÜLT LÓ A BEMUTATÓRA IS 
BEKERÜL.

A kiválasztás végén a tulajdonosok újra a körkarámnál találkoznak, ahol Monty bejelenti a 
kiválasztott lovak névsorát. Ezek a lovak szállásukra kerülnek, a többiek hazamennek.

A kiválasztott  lovak tulajdonosai  a  körkarámhoz  közel  kapnak helyet,  mivel  Monty majd 
kérdéseket  fog  feltenni  nekik  a  bemutató  alatt,  amelyeket  mikrofonba  beszélve  kell 
megválaszolniuk.  A  bemutató  végén  a  lovak  hazamennek,  és  Monty  és  asszisztensei 
rendelkezésre állnak az utánfutóba bepakoláshoz, ha kell.

Minden kiválasztásra elhozott lóért cserébe két tiszteletjegyet adunk az eseményre.

A  tulajdonosoknak  kell  a  lovak  etetéséről,  itatásáról,  kötőfékről,  vezetőszárról 
gondoskodni.  A  tulajdonosoknak  alá  kell  írniuk  a  bemutató  napján  egy 
felelősségvállalási nyilatkozatot, valamint kártalanítási és mentesítési egyezményt.



LOVAK KIVÁLASZTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Következő  irányelvek  alapján  lehet  jelentkezni  a  bemutatón  való  részvételre.  
Minden tulajdonos köteles kártalanítási és mentesítési egyezményt aláírni.

Minden ló legyen:
 Legalább 24 hónapos (2 éves)
 Háziasított
 Egészséges légzésű és lábú
 Minden betegségtől és sérüléstől mentes
 Mindkét szemével jól lásson
 Megfelelő állapotú patájú (nem lehet a bemutató előtti 6 napon belül körmölve, és a 

problémásan lovagolható lovakon ne legyen patkó)
 Minden szükséges egészségügyi papírral és bizonyítvánnyal rendelkezzen
 Biztonságosan lehessen rátenni a kötőféket és vezetni

További kritériumok nyers lovakkal kapcsolatban:
 Legalább 150 cm mar magasságú legyen
 Soha nem volt rajta nyereg, kantár, lovas
 Feladja a lábát rúgás nélkül
 Ne legyen musztáng (vad), árva, vagy kézből etetett, szamár, vagy öszvér

Míg Monty gyakran indít el kancákat, jobban szereti a méneket és herélteket a bemutatókon. 

A  kancák  fiziológiájának  ciklikussága  miatt,  lehet,  hogy  délután  még  jól  van,  de  estére 

beindul  a  sárlása.  EZ  NEM  JELENTI  AZT,  HOGY  MONTY  NEM  NÉZI  MEG  A 

KANCÁKAT, CSAK IRÁNYADÓ.


