ESZTERGOMI LOVAS EGYESÜLET
VERSENYSZABÁLYZAT

Szervező szervezet: Esztergomi Lovas SE
2509 Esztergom Sátorkőpuszta 1.
Képviselő: Ifj. Bönde Ferenc

Szabadidős lovas verseny versenyszámai
I. Szabadidős díjugrató
• 50-60 cm
• 60-70 cm
• 70-80 cm
• 80-90 cm
II. Szabadidős ügyességi
• Kezdő (vágta nélkül, egyszerűbb ügyességi akadályok: kapu, váltsd a köröket, eltolt folyosó, zsákutca, szlalom, stb.)
• Könnyű (vágtával, kezdő akadályok + labirintus, helikopter)
• Nehéz (vágtával, könnyű akadályok + 3-5 db maximum 60 cm-es akadály, meredek, X,
és szűk oxer) Rajtengedély vizsgával rendelkező lovasok is indulhatnak.
III. Szabadidős díjlovas versenyek
A díjlovas és futószáras verseny célja a lovaglás alapjainak megszilárdítása. Erre kiváló feladat a FSZ1, FSZ2, K1, K2, D0, D1, H1, C2, E4 és E8, B3 díjlovagló programok elsajátítása és
bemutatása. A díjlovagló program megismerése és elsajátítása felkészíti a versenyzőket a
hivatalos rajtengedély vizsga lehetőségére is. Korhatár nélkül indulhatnak a lovasok, egy versenyző, egy lóval. Rajtengedély vizsgával rendelkező lovasok is versenyezhetnek.
A fenti versenyszámokon kívül kiírhatók olyan versenyszámok is, amelyek nem tartoznak az
előző pontban meghatározott szakági típusú versenyek közé, de megfelelnek az általános
biztonsági követelményeknek valamint a lovasok lovas tudásának.
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Részvételi feltételek
A szabályozás hatálya alá eső rendezvények nyitottak, lovas klubok, egyéni indulók szabadon
részt vehetnek, amennyiben megfelelnek az alábbi részvételi feltételeknek:
1. A

rendezvényeken

kötelező

az

érvényes

állategészségügyi

feltételek

betartása.

2. A rendezvényeken mindenki saját felelősségére vesz részt. A rendezvényeken való részvétel
nincs korhatárhoz kötve.
I. Startszámok korlátozása lovakra
1. Szabadidős versenyeken egy lovat egy versenyszámban többször is lehet nevezni
2. Díjugrató versenyszámban egy ló startjainak száma maximum 3 lehet, de egy számban maximum 2-szer.
3. Olyan ügyességi versenyszámban, amelyben ugró akadály nem épül, a lovak maximum 8-szor nevezhetők, ha ugróban is indul a ló, maximum az ugróval együtt 5-ször.
4. Olyan ügyességi versenyszámban, amelyben ugróakadály is épül, egy ló startjainak
száma maximum 5 lehet, beleszámolva az ugró számokat is.
5. Díjlovas versenyszámban egy ló startjainak száma maximum 4 lehet.
6. Az ugró akadályt is tartalmazó versenyszámok (nem számítva az nehéz ügyességi versenyszámot) és a díjlovas számok összesített startja maximum 5 lehet.
II. Lovasok startjai:
1. Lovasok a Szabadidős lovas rendezvényeken tetszőleges számú versenyszámban
vehetnek részt, a startok számára vonatkozó korlátozás lovas tekintetében az ilyen
rendezvényeken nincs.
2. Azonos versenyszámban azonos lóval második start (gyakorló céllal) csak versenyen
kívül lehetséges.
3. Díjugratásban egy versenyszámon belül egy versenyző maximum 2 lóval indulhat.
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III. A lovasok öltözete és felszerelése:
1. A melegítőpályát is ideértve – valamennyi résztvevő számára a kobak viselése kötelező. Kivételt jelent a pályaszolgálat, a bíró és a rendezőség és bizonyos versenyszámoknál az edzők. A pályára más személy engedély nélkül nem léphet be (sem szülő, sem
fényképész).
2. A díjkiosztásra a bíró hívja be a díjazandókat. A bíró megszabhatja, hogy lóval vagy ló
nélkül kéri a lovasokat. A lovasok megfelelő, rendezett öltözetben, kobakban , a díjazás
sorrendjében kell felvonuljanak a bíró és a díjkiosztó elé. A díjkiosztás után a lovasok,
amennyiben lovakkal érkeztek a díjosztásra, a bíró által meghatározott kézre, a meghatározott jármódban tiszteletkört tehetnek. Amennyiben a pályán ló nélkül is van díjátvevő, a lovasoknak erre külön oda kell figyelniük.
3. Az olyan versenyszámokban, amelyekben ugró akadály is épül a 14. évet be nem töltött
versenyzők számára a biztonsági mellény vagy gerincvédő viselése ajánlott.
4. A díjlovas versenyeken csizma, csizmaszár vagy hopilet, lovaglónadrág, alkalomhoz illő
felső (ing, zakó), kesztyű kötelező.
5. Ékszer viselése nem megengedett. Biztonsági okokból kizárólag, karóra és vízszintesen
betűzött nyakkendőtű viselhető. A versenyeken és rendezvényeken semmilyen testrészen nem engedélyezett testékszer, mivel lóról esés esetén komoly sérüléseket okozhat, ezeket a lóra ülés előtt el kell távolítani.
6. A 110 cm-nél hosszabb pálca nem engedélyezett.
7. A rendezvényeken azok számára is kötelező a megfelelő, és engedélyezett védőfelszerelés használata, akik nem vesznek részt a versenyen.
8. Nem versenyző személy is futószárazhat lovat. Versenyszámok előtti melegítéskor a
ló futószárazása csak lovas nélkül megengedett, kivéve a futószáras versenyszámra
történő melegítést.
9. Az a lovas, aki a verseny napján eszméletvesztést szenved el, nem lovagolhat még egyszer azon a napon és a következő napokon is csak orvosi engedéllyel ülhet lóra.
10. Bármely egészségügyi problémát, amit a verseny során a rendezőségnek figyelembe
kell venni a nevezéskor jelezni, kell a rendezőségnek. A rendező feladata, hogy a problémát megfelelő körültekintéssel kezeljék.
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IV. Lovak felszerelése:
1. Az Szabadidős lovas versenyeken a lovak csikózablával vagy olyan szerszámozással lovagolhatóak, amelyet az adott szakág rajtengedély vizsgáján a szakági
szabályozás engedélyez.
2. Szemellenző használata tilos. Amennyiben a ló vagy lovasa nem felel meg a szabályoknak, kizárható a versenyből. A bíró feladata ennek megítélése. Fontos a
fokozatosság (figyelem felhívás, figyelmeztetés, majd kizárás).
V. A versenyről
1. A versenyzők a startlistán feltüntetett sorrendben és a startlistán megjelölt pályán
vehetnek részt a versenyen.
2. Köszönéstől csak a bíró engedélyével tekinthet el lovas, különben a pálya megkezdése előtt kötelező. A lovasoknak egy kézbe kell tartani a két szárat és ugyanebben a kézben a pálcát, a szabad kezet a ló oldala mellett le kell engedni és fejjel
biccenteni. Jobb kézzel kell köszönni.
3. Leszállás vagy lóról esés: Amennyiben a négyszögbe lovaglás vagy a pálya megkezdése után a bíróknak elfogadható indok nélkül a lovas leszáll a lóról, nem kap
pontot az aktuális feladatra, illetve kizárásra kerül az adott versenyszámból.
4. Lóról esés vagy a ló bukása esetén csak díjlovaglás, futószár és voltige esetén
nincs kizárás, de az aktuális feladatra adott pontszámban és az összbenyomás
osztályzatainál megjelenik a hiba értékelése.
5. Nyilvánvaló sántaság esetén a bíró közölheti a lovassal, hogy ki van zárva a versenyből. Fellebbezés nem lehetséges. Amennyiben némi zavar jelentkezik a ló mozgásában, a lovas lelovagolhatja a feladatot, de stílusbírálat esetén minden feladatnál, ahol mozgászavar jelentkezik, komoly büntetőpontok adhatók.
6. Hiányos vagy nem megfelelő, rendezetlen öltözetű lovas kizárható a versenyből!
7. Ápolatlan, szabálytalanul szerszámozott ló kizárható a versenyből!
8. Bármilyen típusú nyereg használható.
9. Bármilyen szemellenző nélküli kantár használható. Feszítőzabla tilos, sidepull nem
ajánlott, de megengedett.
10. A zablán gumi karika használható.
11. Kezdő és könnyű kategóriában csak az oldalra csatolt gumis kikötőszár használata megengedett.
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12. Fásli illetve lábvédő használata megengedett.
13. Nehéz kategóriában gyűrűs martingál kivételével, semmilyen segédszár vagy kikötőszár
nem használható.
Verseny közben semmilyen kényszerítő eszköz, durvaság, fegyelmezés nem megengedett,
ezek a versenyből való kizárást vonják maguk után!

Versenybírálat
1. A versenyszámokban eredmény hirdetéskor a helyezettek díjazásra kerülnek szalaggal, kupával vagy tárgyjutalommal.
2. A versenyszámokat minden esetben a versenybíró bírálja el, és az indulók helyezését a versenybíró hirdeti ki.
3. A versenybíró kizárólag a versenyző pályán történő munkáját bírálja, a versenyszám kihirdetett
bírálati módja alapján. Nem kerül helyezésre az a versenyző, aki:
•

kizárásra került,

•

a versenypályát elhagyja, mielőtt a versenyszámát befejezné

•

elindulás után a versenypályán leesik (földet ér bármelyik testrésze), mielőtt a versenyszámát befejezné

•

versennyel összeegyeztethetetlenül a szabályt nem tartja be.

•

a versennyel kapcsolatban óvást a versenybíróság Elnökénél lehet megtenni a verseny
végétől számított 30 percen belül! Az óvás elbírálása a Versenybíróság Elnökének hatáskörébe tartozik.

I. Ugró számok
Az ugró számok kiírása, és elbírálása a Magyar Lovas Szövetség Díjugrató Szabályzata
alapján történik.
1. A díjugrató kategóriában a részvétel korhatár 8 év. Az általános szabályokon kívül, a
íjugrató versenyszámban egy ló startjainak száma maximum 3 lehet, de egy számban
maximum 2-szer.
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2. Egy versenyző választhat, tudásának megfelelően, mely kategóriákban indul, de
csak a következő kombinációkban:
•
•
•

50-60cm és 60-70cm számban (nem kötelező mindegyikben)
70-80cm, 80-90cm és 60-70cm stílus számban (nem kötelező indegyikben)
70-80cm, 80-90cm REV stílus (amennyiben rendelkezik rajtengedély vizsgával, nem
kötelező mindegyikben)

II. Ügyességi versenyszámok
1. Olyan ügyességi versenyszámban, amelyben ugróakadály is épül, egy ló startjainak
száma maximum 5 lehet, beleszámolva az ugró számokat is.
2. Díjlovas versenyszámban egy ló startjainak száma maximum 4 Lehet.
3. Az ugró akadályt is tartalmazó versenyszámok (nem számítva az nehéz ügyességi
versenyszámot) és a díjlovas számok összesített startja maximum 5 lehet.
4. Az ügyességi versenyeken az akadályt alkotó oszlop eldöntése, az akadályt alkotó
rúd leverése, bójákon található labda leverése, illetve a bóják feldöntése, elmozdítása
(amely a labda leesésével jár együtt) hibának számít – 4 hibapont
5. Az akadály teljesítése előtt vagy közben a ló ellenszegülése – 4 hibapont
6. Az akadály teljesítése előtt a lovas megállítja vagy lefordítja a lovat az akadályról - 4
hibapont
7. A pályaívhez nem tartozó (indokolatlan) nyomvonal keresztezés – 4 hibapont (kivéve:
kezdő ügyességiben ilyenért nem adunk hibapontot)
8. Alapidő túllépés: Alappályán: minden megkezdett 4 mp-ért 1 hibapont, összevetésben: minden megkezdett másodpercért 1 hibapont
III. Futószáras - és díjlovagló versenyszámok
A kategóriában történő indulás feltételei és elbírálása a Magyar Lovas Szabadidősport Szövetség/ www.amatorverseny.hu / versenyszabályzata alapján történik.
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SZERVEZÉS
1. Szabadidős lovas rendezvény kizárólag bejelentés alapján, a Magyar Lovas Szövetség
Szabadidős Szakága jóváhagyásával kerül megrendezésre.
2. Kizárólag az MLSZ szakágainak rajtengedély vizsga szintjéig történik a számok kiírása.
3. A rendezvényeken a hatályos mentésről szóló 5/2006.(II.7) EüM rendelet szerint, az Országos Mentőszolgálat, vagy azzal szerződésben álló vállalkozás által biztosított mentő
jelenlétét biztosítjuk.
4. Nevezési díja a versenynek nincs, de startdíjat 3.000 Ft–ban határozunk meg előnevezések esetén, helyszíni nevezés esetén 3.500 Ft startdíj fizetendő.
5. A részvevő versenyzők részére a rendezőség 1x-i étkezést biztosít.
Bírók
1. a. A rendezvényeken – kötelező egy érvényes MLSZ licenccel rendelkező bírót alkalmazni.
2. A versenybíróság egy tagja lehet egyben pályaépítő is, ha van rá jogosultsága.
3. Ügyességi versenyek esetében díjlovas vagy díjugrató licenccel rendelkező bíró
választható.
4. A rendezvényeken, amennyiben díjugrató szám kerül megrendezésre, kötelező egy érvényes MLSZ licenccel rendelkező, legalább I. szintű pályaépítőt alkalmazni.
5. A rendezvények lebonyolításáért a 2004.évi I.tv. 66.§ (1-3) bekezdés szerint a szervező, a
rendezvény szakszerű lebonyolításáért a bíró és a szervező közösen felel.
6. A rendezőként vállaljuk biztosítani a megfelelő versenyirodát, a startdíjak helyszíni
befizetésének lehetőségével a verseny ideje alatt.
7. A versenyzők folyamatos tájékoztatását a versenyről.
8. A megfelelő, a verseny területén mindenütt jól hallható és érthető hangosítást.
9. A higiénia, egészségügyi feltételeket: WC, kézmosó hely, tiszta ivóvíz.
10. Lovak számára ivóvizet, kikötő és nyergelő helyet, a lószállítók számára megfelelő és
biztonságos parkolóhelyet.
Az esetleges balesetekért a rendezőség felelősséget nem vállal, valamint az időbeosztás változás
jogát fenntartja.
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