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Elöljáróban
Jelen Nemzeti Lovastusa Szabályzat 2018. március 15-től érvényes.
Fenti dátummal kezdődően a szabályzatra vonatkozó bármely korábbra keltezett hivatalos magyar
lovastusa szabályzatot hatályon kívül helyez.
A jelen Szabályzatot együtt kell értelmezni a FEI Lovastusa Szabályzattal, a hatályos Military
Memorandummal és egyéb FEI Szabályokkal és Szabályzatokkal, ill. a MLSZ Általános Szabályzatával.
A Magyar Díjugrató és a Magyar Díjlovagló Szabályzat érvényes a nemzeti lovastusa versenyek
díjlovaglás és díjugatás részfeladatára, kivéve, ahol jelen lovastusa szabályzat másképp rendelkezik.
Jelen szabályzat nem vehet számításba minden, a versenyeken előforduló eshetőséget. Bármely előre
nem látott és kivételes esetben a megfelelő személy vagy szerv felelőssége, hogy sportszerű, a lovastusa
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szabályzatban és az általános szabályzatban megfogalmazott irányelveknek leginkább megfelelő döntést
hozzon.
Amennyiben valamely kérdés szabályozásában hiányos a lovastusa szabályzat, az adott kérdést úgy kell
kezelni, hogy az teljes mértékben összhangban legyen a lovastusa szabályzat egyéb szabályaival,
rendelkezéseivel, valamint a FEI minden szabályával és szabályzatával, valamint a sportszerűség
eszméjével.

A FEI etikai kódexe a ló jólétéért
A Nemzetközi Lovas Szövetség (FEI) minden, a nemzetközi lovassportban érdekelt féltől elvárja, hogy
ragaszkodjon a FEI etikai kódex betartásához, valamint, hogy elismerje és elfogadja, hogy minden
esetben a ló jóléte a legfőbb szempont. A ló jólétét tilos versenyzési vagy üzleti érdekeknek alárendelni.
Az alább leírtakhoz különösen ragaszkodni kell:

Általános jólét:
✔ A ló megfelelő tartása
Az istállózásnak és a takarmányozásnak összhangban kell lennie a legjobb lótartási
gyakorlatokkal. Legyen mindig hozzáférhető a ló számára tiszta, jó minőségű széna,
abraktakarmány és víz.
✔ Képzési módszerek
A lovak csak olyan képzést kaphatnak, amely az adott szakágon belül megfelel a fizikai
képességeiknek, fejlettségi szintjüknek. Tilos olyan módszerhez folyamodni, amely a ló
bántalmazásával jár, vagy félelmet okoz.
✔ Patkolás és felszerelés
A pataápolást és a patkolást magas színvonalon kell végezni. Csak olyan felszerelést szabad
használni, mely oly módon van kialakítva és a lóhoz igazítva, hogy a sérülés vagy a fájdalom
kockázata elkerülhető legyen.
✔ Lószállítás
Szállítás közben a lovakat teljes mértékben védeni kell a sérülésektől és az egyéb egészségügyi
kockázatoktól. A szállításhoz használt jármű legyen biztonságos, jól szellőző, jó állapotban
tartott, rendszeresen fertőtlenített, vezesse hozzáértő személy. Szállításkor mindig legyenek jelen
lovakhoz értő személyek.
✔ Hosszú távú utak
Minden utat alaposan meg kell tervezni, a lovaknak rendszeres pihenőt kell beiktatni, amikor
élelemhez és vízhez jutnak, az érvényes FEI irányelveknek megfelelően.

Versenyzésre való alkalmasság:
➢ Fizikai alkalmasság és képzettség
Versenyen csak fizikailag alkalmas lovak és bizonyítottan képzett lovasok vehetnek részt. A
lovaknak megfelelő hosszúságú pihenőidőt kell biztosítani az edzés és a versenyek között;
további pihenőidőt kell biztosítani az utazások után.
➢ Egészségi állapot
Versenyzésre alkalmatlannak tűnő ló nem versenyezhet, illetve nem folytathatja a versenyt;
minden kétséges esetben állatorvosi véleményt kell kikérni.
➢ Dopping és gyógyszerezés
A doppingolás, vagy annak szándéka, illetve a tiltott gyógyszerekkel való kezelés súlyos ló-jóléti
kérdés, nem tolerálható. Bármely állatorvosi kezelés után elég időt kell biztosítani a ló teljes
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felépüléséhez a versenyzés újrakezdése előtt.
➢ Sebészeti beavatkozások
Nem megengedett semmi olyan sebészeti beavatkozás, amely veszélyezteti a Sportló jólétét vagy
más lovak/lovasok biztonságát.
➢ Vemhes / a közelmúltban ellett kancák
Kancák a vemhesség negyedik hónapja után, illetve le nem választott csikós kancák nem
versenyezhetnek.
➢ Segítségek helytelen használata
A lóval való durva bánásmód sem természetes segítségekkel, sem kiegészítő eszközökkel (pálca,
sarkantyú, stb.) nem tolerálható.

A versenyek nem okozhatnak kárt a ló jólétében:
✔ Versenyhelyszín
A lovakkal megfelelő és biztonságos talajon kell gyakorolni, versenyezni. Minden akadályt és
versenyzési feltételt ló-biztonsági szempontokat figyelembe véve kell kialakítani.
✔ Talajfelszín
Minden talajfelszínt, amelyen lovak járnak, edzenek vagy versenyeznek, oly módon kell
kialakítani és karbantartani, hogy a sérüléseket okozó tényezők minimálisra csökkenjenek.
✔ Szélsőséges időjárási körülmények
Tilos lebonyolítani versenyt olyan szélsőséges időjárási viszonyok között, amely veszélyeztetheti
a ló jólétét vagy biztonságát. Biztosítani kell a ló verseny utáni hűtéséhez megfelelő
körülményeket és eszközöket.
✔ Istállózás a versenyeken
Az istállónak biztonságosnak, higiénikusnak, kényelmesnek, jól szellőzőnek és a ló testalkatának
és típusának megfelelő méretűnek kell lennie. Patamosót és vizet mindig biztosítani kell.

Lóval való emberséges bánásmód:
➢ Állatorvosi kezelés
Versenyen mindig kell állatorvosi ügyeletet biztosítani. Ha egy ló versenyzés közben sérül vagy
kimerül, a lovasnak abba kell hagyni a versenyzést és állatorvosi véleményt kell kérni.
➢ Állatgyógyászati központok
Szükség esetén a lovat lószállító mentővel kell a legközelebbi állatgyógyászati központba
szállítani további vizsgálatra és kezelésre. Sérült lovakat a szállítás előtt teljes körű stabilizáló
ellátásban kell részesíteni.
➢ Versenysérülések
A Versenyszám során történt sérüléssel járó eseteket ki kell vizsgálni. A talaj minőségét, a
Versenyszámok gyakoriságát és minden egyéb kockázati tényezőt gondosan ellenőrizni kell a
sérülések számának minimalizálása érdekében.
➢ Eutanázia
Amennyiben a sérülések súlyossága indokolttá teszi, a lovat az emberséges bánásmód érdekében
állatorvos által a lehető leggyorsabban, a ló szenvedésének csökkentése érdekében el kell altatni.
➢ Visszavonulás
A lovakat a versenyzéstől való visszavonulás után is emberséges bánásmódban kell részesíteni.

Oktatás:
A FEI minden érdekelt személyt arra ösztönöz, hogy a lehető legmagasabb szinten képezze magát a
sportlovak gondozási és tartási ismereteinek szakterületén.
A ló jólétét szolgáló etikai kódex időről időre módosulhat, így minden véleményt örömmel veszünk.
Különös figyelmet fordítunk az új kutatási eredményekre, ezért a FEI bátorítja a jóléti tanulmányok
további finanszírozását és támogatását.

6

Nemzeti Lovastusa Szabályzat 2018

A sportág küldetése
A Lovastusa a leginkább átfogó, összetett lovasverseny, amely komoly ismereteket kíván a
Versenyzőtől a lovaglás és a lóval való bánásmód minden területén, valamint megköveteli, hogy a lovas
pontosan ismerje lova képességeit, tisztában legyen a ló általános képzettségi szintjével, amely
képzettségi szint fokozatos, ésszerű képzés eredménye.
A terep részfeladat a versenyző lovaglási képességeinek és lovasként viselkedésének legizgalmasabb és
legnagyobb kihívást jelentő, mindenre kiterjedő tesztje, amely a helyes alapokon nyugvó lókiképzést és
lovaglást értékeli. A részfeladat a lovak és lovasok azon képességére fókuszál, hogyan tudnak
alkalmazkodni a verseny változó körülményeihez (időjárás, terepviszonyok, akadályok, talaj, stb.), ezen
felül a ló ugróképességének bemutatására, a ló és lovas közötti harmóniára, egymás közötti bizalomra,
általánosságban véve egy “jó képre” helyezi a hangsúlyt.
A terep részfeladat minden résztvevőtől megkívánja, hogy tudatában legyen annak és elfogadja, hogy a
terep a rendkívüli kihívást jelentő és izgalmas természetéből adódóan bizonyos szintű kockázattal jár.
Annak érdekében, hogy ne jelentsen nagyobb kockázatot, mint amely szorosan a versenyszám szintjének
a sajátsága, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a lovastusa versenyek minden szintjén
felelősségteljes lovasok vegyenek részt, fokozatosan kiképzett lovakkal.

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Lovastusa versenyszám
Egy lovastusa versenyszám három külön részfeladatból áll, mely során a versenyző végig ugyanazt a
lovat lovagolja. A részfeladatok: díjlovaglás, terep és díjugratás.

2. Felelősség
Versenyzők
A Versenyző teljes mértékben felelős jelen Lovastusa Szabályzat ismeretéért és betartásáért. A Steward
vagy Hivatalos Személy kinevezése, akár előírja, akár nem írja elő jelen Szabályzat, nem mentesíti a
Versenyzőt a szabályok betartásának felelőssége alól.
Nemzeti Szövetségek
A Nemzeti Szövetség felelőssége, hogy alkalmas lovakat és lovasokat válogasson ki és nevezzen
minden nemzetközi Versenyszámba. Az Nemzeti Szövetség felelősséget vállal, hogy a párosok fizikailag
felkészültek és képzettek a Versenyszámban való részvételhez.
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Nemzeti Biztonsági Tisztségviselők (NSO)
Minden olyan Nemzeti Szövetség, amely nemzetközi Lovastusa Versenyt rendez, köteles kijelölni egy
aktívan tevékenykedő Nemzeti Biztonsági Tisztségviselőt (NSO) aki minden, közvetlenül a Lovastusa
Kockázat Kezeléssel kapcsolatos ügyben tartja a kapcsolatot a FEI-vel.

Edző – ifjúsági lovas kapcsolat
1. Versenyen az ifjúsági korú lovas kizárólag a regisztrált edzőjével melegíthet. A lovas saját
edzőjének távollétében helyettesítést kizárólag regisztrált edző láthat el. Ezt a
melegítőpálya bíró köteles ellenőrizni.
2. Az edző azonosítása érdekében köteles a fényképes regisztrációs kártyát a melegítőpályán
viselni, vagy telefonjában lefényképezve magánál hordani, s ellenőrzéskor felmutatni!
3. Kizárólag az a regisztrált edző tüntethető fel a lovas edzőjeként, aki ténylegesen és
rendszeres edzőmunka keretében vesz részt a lovas versenyre való felkészítésében. Az az
edző, aki tényleges munkakapcsolat nélkül, csupán névlegesen tünteti fel magát a lovas
edzőjeként, fegyelmi vétség miatt felelősségre vonható.
4. Az ifjúsági versenyszámokban a melegítőpályán gyalogosan, csak a lovasok melegítését
végző edzők tartózkodhatnak!
5. Az ifjúsági versenyző, az egyéb – nem ifjúságiaknak kiírt – versenyszámokban is csak a
regisztrált edzőjével, vagy annak távollétében a helyettesítést végző regisztrált edzővel
melegíthet.
Edzők felelőssége
Az edzők felelőssége, hogy minden hivatalos csapatvezetői, technikai gyűlésen jelen legyenek és
képviseljék lovasaikat.
Az edzők a verseny teljes tartama alatt felelősek a csapatuk és/vagy egyéni lovasaik
viselkedéséért. Minden okozott kárért ők, illetve egyesületük vállalja a felelősséget.
Felelős személy fogalma:
Lásd. MLSZ Ált. Szab. 114.cikkely!
Licenc befizetésekor minden ifjúsági lovasnak meg kell jelölnie az edzőjét. Edzőt a regisztrált
edzői lista alapján lehet választani.
Hivatalos személyek joga – felelőssége
Az adott versenyen tevékenykedő versenybíróságnak joga, hogy a verseny bármely szakaszában
diszkvalifikálással sújtsa az elfogadhatatlanul viselkedő csapatokat és/vagy egyéni versenyzőket,
ide értve alkoholos, ill. a bódult állapotban lévőket is.
A hivatalos személyek felelőssége, hogy, bódultság, ill. alkohol-mentes állapotban jelenjenek
meg a versenynap kezdetén, amely állapotot az óvási idő végéig meg is kell őrizniük.
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3. A versenyrendszer felépítése
Formátumok és szintek
A formátum a Versenyszám bizonyos technikai szempontjait határozza meg (a Versenyszám
időtartamát, a Terep Részfeladat intenzitását, a részfeladatok sorrendjét, stb.)

Zárt verseny
Zárt verseny az, amelyen a lovak nem hagyhatják el a versenyhelyszínt a beérkezéstől, az adott
kategória utolsó versenyszámában való indulás befejezésének végéig. Amennyiben ez mégis
megtörténik, úgy az adott lovat a versenybíróság köteles kizárni a további küzdelemből.
Zárt versenyek a bajnokságok, ill. azok a versenyek amelyek a versenykiírásban így lettek kiírva.
Versenyhelyszín
Hivatalos versenyhelyszín az istállók, a verseny és gyakorlópályák, az ezeket összekötő utak, ill.
a versenybíróság által kijelölt – a hivatalos hirdetőtáblán közzétett – területek.
CCN – Hosszú Formátumú Versenyszámok
A hosszú formátumú versenyszámokat három vagy több nap alatt lehet lebonyolítani. A
díjlovaglás részfeladat a versenyzők számától függően egy vagy két nap alatt zajlik. A
díjlovaglás befejezését követő napon a terep részfeladat, a terepet követő napon a díjugratás
részfeladat kerül sorra.
A hosszú formátumú versenyszámokban a terep hossza megköveteli, hogy a ló tökéletes fizikai
állapotban és erőnlétben legyen a terep sikeres teljesítéshez.
A terep részfeladat minden esetben a díjugratás előtt kerül lebonyolításra.
CNC – Rövid Formátumú Versenyszámok
A rövid formátumú versenyszámokat egy vagy több nap alatt lehet lebonyolítani. A díjlovaglás
részfeladat minden esetben elsőként zajlik, majd aznap vagy rákövetkező napokon következik a
díjugratás és a terep részfeladat.
A rövid formátumú versenyszámok terep részfeladatának nehézségi szintje hasonló az azonos
csillagos szinten lévő hosszú formátumú versenyszám terep szakaszához, de a terephossz
rövidebb, az erőkifejtések intenzitása magasabb (sűrűbben követik egymást az akadályok).
A terep részfeladatot lehetőleg a díjugratás után kell bonyolítani.
Amennyiben rövid formátumú versenyen a Díjugratás elháríthatatlan körülmény miatt a Terep
feladat után kerül lebonyolításra, a Terep előtt visszalépő lovasok – a Versenybíróság mérlegelése
nélkül –, a Díjugratásban – a startlistában „VK” – (versenyen kívül) megjelöléssel – indulhatnak!
Minimális résztvevői létszám
•

Egyéni bajnokság négy (4) induló esetén rendezhető meg.

•

Csapatbajnokság három (3) induló csapat esetén rendezhető meg.

•

Minősítő versenyszám, bármennyi résztvevő esetén megrendezendő!
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4. Az eredmények meghatározása
Egyéni eredmények

Díjlovaglás:
A Bírók által a lovasoknak adott jó pontokat büntetőpontokká váltják át. Az így kapott pontokat a
díjlovaglás után rögzítik és a közzéteszik, a díjlovaglás eredmény és a végső eredmény
számításához.

Terep:
A lovasok akadályokon szerzett hibapontjait hozzáadják az alapidő túllépéséért kapott
hibaponthoz és az egyéb, a terepen szerzett hibapontokhoz. Az így kapott hibapontokat a terep
után rögzítik és a közzéteszik, a terep eredmény és a végső eredmény számításához.

Díjugratás:
A lovasok akadályokon szerzett hibapontjait hozzáadják az esetleges alapidő túllépéséért kapott
hibaponthoz. Az így kapott hibapontokat a díjugratás után rögzítik és a közzéteszik, a díjugratás
eredmény és a végső eredmény számításához.
Kizárás:
Az egyik részfeladatból történő kizárás azonnali kizárást von maga után az egész
versenyszámból.

Végeredmény számítás
A győztes a három részfeladat után legkevesebb összhibaponttal rendelkező versenyző.

Holtverseny (egyéni)
Amennyiben két vagy több Versenyző eredménye megegyezik, az alábbiak alapján dől el a
végeredmény:
1) A terep részfeladatban jobb eredményt elérő lovas végez előrébb, az akadályhibák, alapidő
túllépés vagy bármely egyéb, a terepen szerzett hibapontok alapján.
2) Amennyiben továbbra is egyenlőség áll fenn, annak a versenyzőnek a javára dől el a verseny,
aki közelebb tudott lovagolni a terep alapidejéhez.
3) Amennyiben továbbra is egyenlőség áll fenn, a díjugratás részfeladatban jobb eredményt elérő
lovas végez előbb, az akadályhibák és az alapidő túllépés alapján.
4) Amennyiben továbbra is egyenlőség áll fenn, a díjugratás részfeladatban jobb időt elérő lovas
végez előrébb.
5) Amennyiben továbbra is egyenlőség áll fenn, a díjlovaglás részfeladatban jobb összbenyomás
pontokat elérő lovas végez előrébb.
6) További pontegyenlőség esetén holtversenyt kell hirdetni.
Csapat eredmények
Nemzeti versenyeinken az a háromfős csapat tekinthető győztesnek, amelynek a három
részfeladatot követően a legalacsonyabbak a hibapontjai, a csapattagok közül legeredményesebb
kettő fő pontjainak beszámításával.
Amennyiben a csapat valamely tagja vagy tagjai nem fejezik be a versenyt, úgy kizárólag a
csapatverseny értékelhetősége érdekében a versenyből kiesett csapat tag vagy tagjai után
személyenként 1000 hibapontot kap az együttes.
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Kizárt csapat
Az a csapat amelynek két vagy három tagja nem fejezte be a versenyt; kizárt csapatként
kezelendő.

Holtverseny (csapat)
Két vagy több csapat közötti holtverseny esetén a végeredményt az határozza meg, melyik
csapatnak van a két legmagasabban helyezett lovasa.
További egyenlőség esetén holtversenyt kell hirdetni.
Díjkiosztáson meg nem jelent versenyző nem kapja meg nyereményét, az a rendezőé marad.

5. Diszkvalifikáció vagy kizárás
Diszkvalifikáció
A diszkvalifikáció azt jelenti, hogy a lovast, a lovat/lovakat és/vagy a ló-lovas párost
diszkvalifikálják az adott versenyszámból, vagy az egész versenyből. A diszkvalifikáció
visszamenőleges is lehet.
A bírói testület saját hatáskörében diszkvalifikálhat a versenyszám közben:
a) A legsúlyosabb lóbántalmazási esetek miatt.
b) A legsúlyosabb lovas viselkedési vétségek miatt.
Automatikus diszkvalifikációval jár:
a) Ha úgy vesz részt egy versenyszámban ló vagy lovas, hogy nem teljesíti a megfelelő
alkalmassági kritériumokat.
b) Ha úgy vesz részt egy versenyszámban ló vagy lovas, hogy nincs meg a megfelelő
regisztrációja.
Diszkvalifikáció, ló vagy lovas pozitív dopping tesztje miatt
Ha a versenyen van dopping teszt. A felnőtt bajnokságokon a doppingvizsgálat kötelező, a
vizsgálat költségeit a MLSZ viseli.
Egyéni eredmény diszkvalifikáció után:
Amennyiben egy lovat és/vagy lovast pozitív dopping eredmény miatt diszkvalifikálnak az
egyéni versenyben, a lovas eredménye megsemmisítésre kerül, a helyezések ennek megfelelően
módosulnak, a díjakat (érmeket, ahol szükséges) újra osztják.

Diszkvalifikáció csapatversenyen
Amennyiben egy lovat és/vagy lovast pozitív dopping eredmény miatt diszkvalifikálnak, a lovas
eredménye megsemmisítésre kerül. A csapateredményt újra számolják a diszkvalifikált ló/lovas
eredményét figyelmen kívül hagyva.
1) Ha a diszkvalifikált csapattag eredményének eltörlése után a csapattagok száma még
mindig a minimálisan megkövetelt 2 lovas/ló páros a csapaton belül, a csapat eredménye
nem kerül törlésre, ennek megfelelően kerül az eredményük kiszámításra.
2) Ha a diszkvalifikált csapattag eredményének eltörlése után a csapattagok száma kevesebb
a csapaton belül, mint a minimálisan megkövetelt 2 lovas/ló páros, a csapatot
diszkvalifikálják. A többi csapat eredményét és díjazását (érmek kiosztását, ahol
szükséges) ennek megfelelően módosítják.
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6. Sárga figyelmeztető lap
a) Sárga lapot versenyen csak a bírói testület adhat ki kézzel írt formában, vagy egyéb erre alkalmas
formában.
b) Sárga figyelmeztető lap kiosztása előtt a bírói testületnek meg kell hallgatnia a versenyzőt, ha a
versenyző elérhető.
c) A versenyzőnek bármikor jogában áll felkeresni a bírói testületet, hogy a sárga lappal
kapcsolatban magyarázatot kérjen.
d) Amennyiben a lovas a verseny ideje alatt minden ésszerű erőfeszítés ellenére sem értesíthető
arról, hogy sárga lapot kapott, írásban kell értesíteni, a versenyt követő tizennégy (14) napon
belül.
e) Abban az esetben, ha a sárga figyelmeztető lap kiosztásáról dönt a bírói testület, a döntést
követően kötelező kifüggeszteni a lovas nevét és a sárga lap kiosztásának okát a verseny
hivatalos kommunikációs táblájára.
f) Függetlenül attól, ha az általános szabályzatban ettől bármilyen ellentétes jelenik meg,
amennyiben ugyanaz a felelős személy az első sárga lap kiosztásának dátumától számítva egy
éven belül egy vagy több versenyen még egy sárga lapot kap ugyanazért a vétségért,
automatikusan felfüggesztésre kerül, a hivatalos értesítéstől számított két hónapra.
Sárga lapot kaphat minden licenccel rendelkező személy, aki a lovastusa szakágban
tevékenykedik.
(Lovas, Versenybíró, Edző, Pályaépítő, Versenyiroda, Egyesület.)

7. Orvosi / Állatorvosi felügyelet
Orvosi felügyelet
1. A díjlovaglás során legalább egy orvosnak (megfelelő felszereléssel) vagy mentőautónak jelen
kell lennie.
2. A díjugratás és a terepverseny során legalább egy mentőnek jelen kell lennie a helyszínen, az
5/2006 (II.7) EüM rendelet a mentésről szerint.
3. Amennyiben a mentő sérülttel elhagyta a verseny területét, úgy visszaérkezéséig a versenyt fel
kell függeszteni. A verseny folytatható, ha a mentő visszaérkezett, vagy még egy mentőautó van
jelen a versenyen. A verseny folytatása a TD döntése, amit az eü. Biztosítás vezetőjével egyeztet.

Állatorvos
A verseny idejére kezelő állatorvos kijelölése kötelező, és a versenyt a helyileg illetékes állategészségügyi hatóságnak be kell jelenteni.

8. Helyettesítések – módosítások
A nevezés lezárását követően, de legkésőbb egy órával az első lószemle előtt (ha nincs lószemle,
két órával a díjlovaglás részfeladat kezdete előtt) a szervező bizottság beleegyezésével csak
megfelelően minősült lovasokkal/lovakkal lehet helyettesíteni indulókat, ill. a kategória, ló, lovas
módosítható.
A teljesített részfeladat után módosításra nincs lehetőség, még azonos terhelésű kategóriák között
sem.
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9. Összeférhetetlenség
Általános meghatározás
•

•

•

Összeférhetetlenség áll fenn minden olyan esetben, amikor egy, hivatalos személynél többszörös
érdekeltség áll fenn, vagy vélelmezhető, melyek közül az egyik érdek feltehetően hatással van,
vagy érezhetően befolyásolja a másik érdekből megtett cselekvés motivációit.
Az összeférhetetlenséget kerülni kell, amennyiben lehetséges. Azonban a Hivatalos Személyek
minősítéséhez szükséges tapasztalattal és szakértelemmel összefüggésben előfordulhat
összeférhetetlenség.
Az összeférhetetlenség és a szakértelem közti speciális egyensúlyt a vonatkozó Sporttörvénynek
kell szabályozni.

Lovastusa versenyen
•
•

Jelen szabályzat XI. 8. a) 2) pontja kivételével, a vezető bíró, a technikai delegált és a tereppálya
tervező nem lehet azonos személy. A három státuszt, három személynek kell ellátnia!
Hivatalos személy – CD, TD, versenybíró, versenyiroda – nem vehet részt az adott versenyen
versenyzőként!

10. Óvások
•
•
•

Óvást csak az egyesületek képviselői, hivatalos személyek vagy a felelős személyek nyújthatnak
be.
Lovakkal szembeni durva bánásmód esetén, bármilyen személy vagy testület benyújthat óvást.
Részletesen lásd: MLSZ Ált. Szab.156 cikkely!

Óvni lehet
a) Versenyző, vagy ló jogosultsága/minősültsége ellen, a versenyszám alatt, és annak vége után fél
óráig.
b) Pályaépítéssel kapcsolatban a pályabemutató után, de a versenyszám előtt 15 perccel.
c) Szabálytalanságok, váratlan esetek ellen a versenyszám alatt, illetve az eredményhirdetés után fél
óráig.
d) Helyezések ellen az eredményhirdetés után fél óráig.
e) Terepakadályok, és a tereppályák elleni óvás, a versenyszám kezdete előtti nap 20 óráig
lehetséges.

II.

VERSENYEK ADMINISZTRÁLÁSA

1. Kiírás és eredmények
A Magyar Lovastusa Szakbizottság (MLTSZB) által jóváhagyott formában a szakbizottság felé
kell felterjeszteni a verseny előtt legalább 40 nappal, és a jóváhagyott kiírást a nevezési
programban ki kell hirdetni.
A verseny hivatalos eredményét legkésőbb, a versenyt követő első munkanapon közzé kell tenni,
ami a versenyiroda kötelessége.
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2. Nevezés – bokszfoglalás
A nemzeti lovastusa versenyekre, csak az MLTSZB honlapján működtetett nevezési rendszerben lehet.

http://nevezes.eventing.hu/
•
•

Bokszfoglalás a MLTSZB honlapján működtetett nevezési rendszeren keresztül lehetséges.
A határidőket a versenykiírás és a nevezési rendszer részletezi.

3. Sorsolás
A sorsolás módjának jóváhagyása
A sorsolás módját a technikai küldöttnek kell jóváhagyni, lehetőség szerint a bírói testülettel
egyeztetve. Ha a versenyzők száma szükségesség teszi, szintén a technikai küldött hagyja jóvá a
sorrendek, vagy a csapat blokkok számának, vagy az egyéni induló blokkok számának
átcsoportosítását.

Egyéni indulók esetén
Amennyiben csak egyéni értékelés van a versenyen, úgy a versenyirodának a gépi sorslást kell
választania a nevezési rendszerben való felterjesztéskor, amennyiben a MLTSZB másképp nem
rendelkezik.

Csapatbajnokságok esetén
Amennyiben csapat és egyéni elbírálású versenyről van szó, sorsolással kell meghatározni a
csapatok sorrendjét.
Az egyéni – csapatért nem induló versenyzők sorrendjét is sorsolni kell.
Ebben a sorrendben indulnak a csapatok a díjlovaglás és a terep részfeladatban is.
A sorsolás a technikai értekezleten, a bírói testület, a technikai küldött és a csapatvezetők
jelenlétében történik.

4. Indulási sorrend
Végleges indulási sorrend
Nemzeti versenyeinken végleges indulási sorrendnek, csak a verseny helyszínén kifüggesztett – a
TD, vagy a vezetőbíró által aláírt – startlista tekintendő.

Egyéni és csapat érékelés esetén
Egyéni és csapat érékeléses versenyek esetén a sorsolás határozza meg a csapatok és az egyéni
indulók sorrendjét, a díjlovagló számban, illetve a terepversenyen – de nem a díjugratásban –
továbbá az első és harmadik lószemle felvezetési sorrendje is ennek megfelelő.
A verseny egyéni indulási sorrendjének sorsolással történő meghatározását az első lószemlét
követően zajlik, a Csapatvezetők, a bírói testület és a TD jelenlétében.
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Az indulói létszám összege öt részre oszlik, A-E blokkokra, az egyéni versenyzők a blokkok között
kerülnek elosztásra, az alábbiak szerint:
1.
2.
3.
4.
5.

A blokk – minden csapat első lovasa
B blokk – az egyéni indulók ötven (50) százaléka
C blokk – minden csapat második lovasa
D blokk – az egyéni indulók ötven (50) százaléka
E blokk – minden csapat harmadik lovasa

Csapattagok indulási sorrendje
A csapattagok indulási sorrendjét elsősorban a csapatok sorsolással megállapított sorrendje
határozza meg, valamint a csapatvezető által az első lószemle után bejelentett csapaton belüli
sorrend. A csak két taggal induló csapat vezetőjének nyilatkozni kell arról, melyik starthely
marad üresen.
Amennyiben egyazon lovas egyik lovával egyéniként, másik lovával, pedig csapattagként indul,
úgy először csapatért nevezett lovával kell indulnia.
Egynél több csapattagot abban az esetben engedélyeznek két lóval indulni, ha a versenynek
megfelelő számú indulója van ahhoz, hogy a két ló megfelelően beilleszthető az időbeosztásba a
fentiekben felsorolt feltételek teljesülése mellett.

A díjugratás startja
Díjugrató startlista a terep végén kialakult eredmény fordított sorrendjét követi (azaz a
legalacsonyabb helyen lévő lovas indul elsőként, az élen lévő lovas pedig utolsóként).
Ha a díjugratás a díjlovaglást követi, akkor az indulási sorrend mindhárom részfeladatban
megmarad.

Időtáblázat, startlista három nap alatt lebonyolított versenyen
Díjlovagló vizsga
Az időbeosztás, amely szerint a lovasok az díjlovagló vizsgán indulnak, valamennyiük
rendelkezésére kell, hogy álljon. Két lovas közötti indulási idő megállapításának joga a Szervező
bizottságé, a Technikai küldött jóváhagyásával. A több lóval induló lovasoknak lovaik között
legalább 30 perc időt kell biztosítani.
Terepverseny
A lovasok startidejét tartalmazó startlistát a lovasok rendelkezésére kell bocsátani legkésőbb a
terepverseny kezdése előtt egy órával.
A startok közötti időintervallumot a Szervező bizottság határozza meg, a Technikai Küldött
jóváhagyásával.
Díjugratás
A díjugratás kezdési idejét, hozzávetőleges befejezési idejét közölni kell. Amennyiben a
versenyzők két részletben indulnak – pl. egy részük délelőtt, másik részük délután – úgy a
második részben induló lovasok számát meg kell határozni.

Időtáblázat, startlista egy nap alatt lebonyolított versenyen
Amennyiben kettő vagy mindhárom részfeladat ugyanazon a napon kerül megrendezésre, úgy a
részfeladatok között minden lónak legalább 30 perc szünetet kell biztosítani. Amennyiben a
díjugratás a terep akadályverseny szakaszt követi, úgy előtte legalább egy óra szünetet kell
lovanként biztosítani.
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III. PÁLYÁK – FELSZERELÉSEK

1. Gyakorlás és bemelegítés
Azonosító szám
A versenyre való megérkezéskor, ha valamennyi ló kap azonosító számot, akkor azt mindig
viselnie kell. Ez a szám lecserélhető a később kisorsolt startszámra, amelyet a verseny végéig
kell viselni. A kiosztásra került azonosító számok viselésének elmulasztása először
figyelmeztetést majd pénzbüntetést von maga után, amelyet a bírói testület határoz meg.

Korlátozás a lovak idomítására
•
•

•

Lovon ülő lovász nem idomíthatja a lovat, csak sétálhat vele, illetve hosszú száron
lovagolhatja. Ugyanakkor futószáron dolgozhat vele.
Nemzeti versenyek alkalmával az első lószemle, vagy a díjlovaglás napjától kezdődően,
és annak teljes időtartama alatt kizárást von maga után, amennyiben adott lovat nem
versenyben vele induló lovasa lovagolja.
A versenyszámot megelőzően tilos és kizárást von maga után, ha a lovas közel lovagol a
terepakadályokhoz, belovagol a díjlovagló négyszögbe, vagy a díjugrató pályára, kivéve,
ha a bírói testület vagy a technikai küldött külön engedélyt ad erre.

2. Jártató pályák
A szervező bizottságnak megfelelő területet kell biztosítani a lovak jártatásához, amit napközben
folyamatosan a lovasok rendelkezésére kell bocsátani.
A szervező bizottságnak tájékoztatni kell a lovasokat arról, milyen területeket vehetnek igénybe
ilyen célból. Lovak mozgatása kizárólag ezeken a kijelölt területeken, és/vagy a díjlovagláshoz,
terephez, díjugratáshoz kijelölt gyakorló és bemelegítő pályákon lehetséges.

3. Gyakorló ugró pályák
A szervező bizottságnak egy vagy több rögzített és verhető akadályokkal felszerelt pályát kell a
versenyzők rendelkezésére bocsátani, az alábbiak betartásával:
1) A versenyzők csak a szervező bizottság által kijelölt akadályokon ugrathatnak.
2) Minden akadályt piros és fehér zászlóval kell jelölni.
3) A gyakorló akadályokat csak a szervező bizottság által meghatározott időpontokban lehet
ugratni.
4) A szervező bizottságnak legalább két rögzített gyakorló terepakadályt kell biztosítani.
5) A rögzített gyakorló akadályok mérete sem a gyakorló pályán, sem a melegítőben nem
haladhatja meg az adott versenyszám terepakadályainak méretét.
6) A verhető akadályok mérete, akár terep, akár díjugrató gyakorló/melegítő pályán helyezik el,
soha nem lehet 10 centiméterrel magasabb, mint az adott versenyszámban megengedett
maximális akadálymagasság, szélessége nem haladhatja meg az adott versenyszámban
engedélyezett maximális akadályszélességet.
7) A verhető akadályok egyik részét sem tarthatja senki.
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4. Melegítő pályák
A szervező bizottságnak melegítőpályákat kell biztosítani az adott versenyszám díjlovagló és
díjugrató pályáinak közelében és a terepverseny startja mellett.
A melegítőpályák lehetnek ugyanazon a pályán, ahol a gyakorló pályák, ha a pálya mérete és
elrendezése, a talaj minősége lehetővé teszi az alábbi minimális követelmények teljesítését:
Terep:
Legalább két, piros és fehér zászlóval jelölt rögzített vagy verhető akadály.
Díjugratás:
Legalább két, piros és fehér zászlóval jelölt verhető akadály.

Hozzászoktatás a díjlovagló négyszöghöz
Annak érdekében, hogy a lovak hozzászokjanak a díjlovagló négyszöghöz a Díjlovaglás
Részfeladat előtt, a Versenyzők és a Lovászok engedélyt kaphatnak , hogy hosszú száron
körbesétáljanak, vagy lépésben körbe vezessék a lovakat a négyszög körül a Szervező
Bizottsággal egyeztetett időpontban, amennyiben a feltételek és az időbeosztás ezt lehetővé
teszik.
Négy évszakos talaj esetén a Szervező Bizottság engedélyezheti a lovak idomítását a négyszög
kerítésén belül és/vagy a kerítésen kívül is (csak a Versenyzőknek), ha az időbeosztás lehetővé
teszi.

5. Felügyelet
Egy vagy több Steward kijelölhető annak érdekében, hogy a gyakorló és melegítőpályákra
vonatkozó szabályok betartására ügyeljenek.
A gyakorló és jártató pályákon legalább véletlenszerűen kell ellenőrizni.
A gyakorló akadályokra vonatkozó bármely rendelkezés megszegése tilos és kizárást von maga
után.

6. Belépés a pályákra és a négyszögbe
Díjlovagló négyszög
•

•

A bírói testület engedélye nélkül tilos és kizárást von maga után, ha a versenyző belovagol a
díjlovagló négyszögbe bármely egyéb alkalommal, mint a díjlovaglás részfeladat teljesítése
során. A díjlovagló négyszög a verseny kezdete előtt vagy a szünetekben gyalog megtekinthető.
Lovastusa versenyen nem kötelező zárni a díjlovagló négyszöget.

Terepverseny pályái
Tilos – kizárást von maga után – a verseny hetén a terepszakaszon gyakorolni – ugratni –, kivéve
az erre kijelölt gyakorló parkban, vagy akadályokon!
Tilos és kizárást von maga után, ha a versenyző a pálya hivatalos megnyitása előtt nézi meg az
akadályokat vagy a pályát.
Tereppálya megnyitása:
A tereppályát legkésőbb a terepet megelőző napon nyitják meg a versenyzők számára. A pálya
hivatalos megnyitása után a versenyzők nap közben bármikor újra megnézhetik a pályát és
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megvizsgálhatják az akadályokat. A bírói testület külön engedélye nélkül a pályanézés csak
gyalogosan történhet.
A Bírói Bizottság engedélyezheti a nyitott tereppálya megtekintését a versenyen résztvevő –
kézen vezetett – lóval. Ilyenkor a lónak megmutathatóak a terepakadályok.
Zászlók és jelölések:
A pálya megnyitásának idejére minden akadálynak, zászlónak és jelölésnek pontosan a helyén
kell lennie. A Versenyzők kizárás terhe mellett nem változtathatják meg és nem mozdíthatják el a
zászlókat és jelöléseket.

Díjugrató pálya
A díjugrató pálya bemutatója legkésőbb 15 perccel a díjugratás részfeladat kezdete előtt történik.
A pályabemutató kezdetére a bírói testület ad engedélyt, amelyet a hangosbemondón keresztül is
be kell jelenteniük.
A lovasok csak gyalogosan, a pályabemutató kezdete és a díjugratás részfeladat kezdete között
nézhetnek pályát.
A díjugratás részfeladat megkezdését követően a bírói testület külön engedélye nélkül a
versenyzőknek gyalogosan a pályára lépni tilos, kizárást von maga után.

7. Megszakítások és változtatások a verseny során
Megszakítások
•

•
•

Az időbeosztás megszakítható, amennyiben veszélyessé válnak a versenyzés feltételei. Szükség
esetén bármely részfeladat vagy versenyfázis megszakítható, későbbre halasztható vagy
eltörölhető.
A részfeladat megszakításáról, későbbre halasztásáról vagy törléséről a Vezetőbíró dönt,
amennyiben lehetséges a Bírói Testület többi tagjával és a Technikai Küldöttel egyeztetve.
Megszakítás esetén a Versenyszámot a lehető leghamarabb folytatni kell ugyanott, ahol
abbamaradt. A Versenyszám újrakezdése előtt minden érintett Versenyzőnek elég időt kell adni a
melegítésre.

Változtatások
•

•
•
•
•

A hivatalos pályabemutatók után csak kivételes esetekben és/vagy a lovasok képviselőjének vagy
a csapatvezetők külön kérésére lehet a pályán módosítani, amennyiben bírói testület a technikai
küldöttel és a pályatervezővel egyeztetve beleegyezik a módosításba.
Minden ilyen módosításról értesíteni kell a lovasokat a terep előtti eligazításon.
A terep részfeladat kezdete után csak olyan kivételes körülmények miatt (például heves eső,
vagy kánikula) miatt lehet módosítani, amelyek veszélyessé vagy igazságtalanná teszik a pályát.
A döntést a vezetőbíró hozza, amennyiben lehetséges egyeztetve a bírói testület többi tagjával és
a technikai küldöttel.
Ilyen esetekben a részfeladat kezdete előtt minden csapatvezetőt és versenyzőt hivatalosan és
személyesen kell értesíteni a módosításról. Ha szükséges, a versenyzők figyelmeztetése
érdekében egy hivatalos személy kell állítani a változtatás helyére.
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8. Ruházat, lovas felszerelés
Általános szabályok
Versenyen a hosszú hajú versenyzők csak összekötött hajjal, rendes megjelenéssel lovagolhatnak.

Fejvédő
A verseny helyszínén lovagló versenyzők számára kötelező olyan, helyesen felcsatolt fejvédő
viselése, amely megfelel az európai (en), brit (pas), észak-amerikai (astm) vagy ausztrál/újzélandi biztonsági szabványoknak.
Kivételes körülményektől eltekintve, amennyiben egy lovas nem visel fejvédőt az előírt
helyszíneken és időpontokban, miután egy hivatalos személy figyelmeztette, sárga lapot kap.
Kivételt képez az eredményhirdetés, ahol a felnőtt versenyzők a díj átvételekor vagy a nemzeti
himnusz meghallgatásakor levehetik a fejvédőt. A tiszteletkör lovaglásakor azonban javasolt,
hogy a fejvédő a lovas fején legyen.

Pálca
1) Edzés – síkon lovagolva csapóval együtt a pálca nem lehet hosszabb120 centiméternél, ill.
pónik lovaglása esetén 100 centiméternél. Akadály ugratásakor használt pálca nem lehet
hosszabb 75 centiméternél és tilos súlyt helyezni a végére.
2) Lószemlék – csapóval együtt nem lehet hosszabb 120 centiméternél a pálca.
3) Díjlovaglás részfeladat – tilos pálcát használni a díjlovagló négyszögben és a négyszög körül.
4) Terep és díjugratás részfeladat – a pálca nem lehet hosszabb 75 centiméternél és tilos súlyt
helyezni a végére.
5) CNC / AK – A0 – A és B kategóriákban a pálca bevihető a négyszögbe, büntetlenül. A pálca
hossza max. 120 cm lehet, ill. pónik lovaglása esetén max. 100 centiméter.

Sarkantyú
1. Általános szabály – a sarkantyú használata mindhárom részfeladatban engedélyezett. Tilos olyan
sarkantyút használni, amely képes a lónak sérülést okozni. A sarkantyú sima felületű fémből
vagy műanyagból készülhet. Ha a sarkantyúnak van szára, a szár csak hátrafelé mutathat, a szár
teljes hossza pedig nem lehet több négy centiméternél (a teljes hosszt a csizmától a szár végéig
kell mérni). A sarkantyú szára csak tompa végű lehet, nem okozhat sérülést. Amennyiben a
sarkantyú szára ívelt, kötelezően úgy kell viselni, hogy lefelé mutasson a vége. Fém vagy
műanyag, kemény műanyag vagy fém „gombos” „impulse” vagy szár nélküli „dummy”
sarkantyú is hordható.
2. Görgős (tarajos) sarkantyúk – görgős sarkantyú viselése engedélyezett mindhárom
részfeladatban, valamint gyakorlás, melegítés közben. Ha ilyet használ a lovas, a görgőknek
akadálymentesen kell forogni, a görgő felszíne csak sima lehet (nem lehetnek rajta fogak). Póni
versenyszámok egyik részfeladatban sem engedélyezett a görgős sarkantyú használata.

Csizma
1) A díjlovaglás és díjugratás részfeladat során fekete, barna, vagy a csizmaszár tetején barna sávos
fekete csizma hordható (kivéve, ha szolgálati egyenruha részét képezi.)
2) A csizma lehet egy részes hosszú szárú, vagy két részes (csizmaszár típusú bőr lábszár résszel és
megegyező színű bőr lovagló cipővel).
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Díjlovaglás részfeladat
Civil lovasok
1) Vadászlovaglás ruházata, vagy a lovas klub egyenruhája; fehér ing és fehér nyakkendő; kesztyű;
fehér, őzszínű (halvány sárgásbarna) vagy krémszínű lovaglónadrág; hosszú szárú lovaglócsizma
(vagy lovaglócipő hozzáillő tisztabőr chaps-szel); kobak, bukósisak vagy cilinder.
2) CNC – versenyszámokban a civil lovasok tweed zakót is hordhatnak, bézs vagy őzszínű
lovaglónadrággal és fekete vagy barna csizmával.
3) A fejvédő és a cilinder/keménykalap használatával kapcsolatban, lásd: FEI díjlovagló szabályzat.

Fegyveres testületek és nemzeti ménesek alkalmazottjai
Szolgálati ruházat és kesztyű. A fegyveres testületek és nemzeti ménesek alkalmazottai számára
is kötelező az előírt fejvédők használata.
A fejvédő és a cilinder/keménykalap használatával kapcsolatban lásd: fei díjlovagló szabályzat.

Terep részfeladat
Gerincvédő viselése kötelező, nem csak verseny közben, hanem bármikor, ha a lovas
terepakadályokon gyakorol

Díjugratás részfeladat
Civil lovasok
Vadászlovaglás ruházata, vagy klubjuk egyenruhája; fehér ing és fehér nyakkendő; kesztyű;
fehér, őzszínű (halvány sárgásbarna) vagy krémszínű lovaglónadrág; csizma ebben a
részfeladatban kötelező. CNC – versenyszámokban a civil lovasok tweed zakót is hordhatnak,
bézs vagy őzszínű lovaglónadrággal és fekete vagy barna csizmával.

Fegyveres és katonai testületek tagjai
Fegyveres testületek és nemzeti ménesek alkalmazottai és tagjai kötelesek a szolgálati ruházatot
viselni.

Ruházat ellenőrzés
1) Steward jelölhető ki arra a feladatra, hogy bármely részfeladat előtt ellenőrizze a pálcákat,
sarkantyúkat és a ruhadarabokat.
2) A steward jogosult megtagadni a startengedélyt bármely olyan versenyzőtől, akinek a pálcája
vagy sarkantyúja nem felel meg az 538.1.3 és 538.1.2 cikkelyben rögzített szabályoknak. Ilyen
esetben haladéktalanul jelentést tesz a bírói testületnek, hogy az megerősítse a döntést.
3) Az a lovas, aki nem engedélyezett pálcával, sarkantyúval vagy nem az előírt ruházatban
versenyzik, a bírói testület döntése alapján kizárható.

9. Ló felszerelés
Lásd a FEI honlapján található Felszerelések és Ruházat GYIK legfrissebb változatát (FAQ Use
of Tack in Eventing). Lásd még 538.2.1. cikkely.
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Edzés és jártatás
Kötelező
Az edzéshez, jártatáshoz kötelező angol típusú nyerget és bármilyen típusú kantárt használni,
amely lehet akár nagykantár, csikókantár, gag vagy hackamore.

Engedélyezett
Csúszó martingál, ír martingál, zablavédő, lábvédők, fáslik, rovar elleni felszerelések, orrvédők
és nyeregvédő takarók engedélyezettek.

Futószárazás
Engedélyezett
Csak a futószárazáshoz engedélyezett az egyszerű oldalsó kikötőszár, a weiroter segédszár és a
chambon, egy futószárral.

Tilos
Bármely egyéb típusú martingál, segédszár és a szemellenző használata tilos, kizárást von maga
után.

Díjlovaglás részfeladat
Kötelező
A díjlovaglás részfeladat során kötelező angol típusú nyereg és engedélyezett típusú kantár
használata.

Engedélyezett
1) Engedélyezett a FEI díjlovagló szabályzatban megengedett nagykantár angol orrfékkel, azaz
alátétzabla és feszítőzabla lánccal (amely fémből vagy bőrből, vagy a kettő kombinációjából
készült). (a feszítőlánc fedése bőrből, gumiból vagy birkabőrből készülhet.)
2) Egy csillagos (hosszú) és (rövid), és a kisebb kategóriájú versenyszámokban nem használható
nagykantár.
3) Szintén engedélyezett a FEI díjlovagló szabályzatban megengedett csikókantár, fémből,
gumiból vagy műanyagbók készül zablával. A kantár minden része bőrből kell, hogy legyen,
kivéve a mexikói orrfék két orrszíjának keresztezése alatt elhelyezett kisméretű birkabőr
korongot.
4) Szügyhám használható.
5) Minden versenyen engedélyezett a fülvédő használata, mely a zaj csökkentését is szolgálhatja.
Ugyanakkor a fülvédő nem takarhatja el a ló szemét, és füldugó nem használható (eltekintve a
díjlovagló szabályzat 428.7.2 cikkelyében megfogalmazott kivételtől). A fülvédő legyen
visszafogott színű és kinézetű. Megjegyzés: a szponzor logo és nemzeti jelkép fülvédőn való
megjelenítésével kapcsolatban lásd: általános szabályzat 135. cikkely.
6) Engedélyezett farokszőr pótlás használata, feltéve, hogy nem súlyozzák le, vagy más módon
sem emelik ki a pótlást.
Az engedélyezett zablákat és orrszíjakat lásd a fei díjlovagló szabályzat zablák és orrszíjak
táblázatát. Bizonyos feladatoknál előírható, hogy csak csikózablával lehet lovagolni.

Tilos
Szigorúan tilos és kizárást von maga után martingál, zablavédő, mindenfajta segédszár (úgy, mint
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oldalsó, alsó, csúszó segédszár, kikötők, nyakra szerelhető „egyensúlyozó szár”), bármilyen
szemellenző, füldugók, orrvédő és nyeregtakaró használata. Lásd FEI díjlovagló szabályzat és az
538.2.1. cikkelyt.

Terep és díjugratás részfeladat
Engedélyezett
A nyereg típusának megválasztása tetszőleges. Engedélyezett a „gag” vagy „zabla nélküli
kantár”, valamint a nem rögzített csúszó martingál és az ír martingál. A szárakat közvetlenül a
zablá(k)ba vagy a kantárhoz kell csatolni. A kengyelvasnak és a kengyelszíjnak szabadon kell
lógnia a kengyel lakatról, a nyeregszárny külső felületén.

Tilos
Mindenfajta szemellenző, oldalsó kikötő, segédszár vagy nyakra szerelhető „egyensúlyozó szár”,
nyelv lecsatoló és/vagy a ló nyelvének lekötése; minden egyéb korlátozó eszköz, minden olyan
zabla, vagy egyéb felszerelés, amely sérülést okozhat a lónak. A kantár pofaszíját nem lehet
birkabőrrel (vagy más anyaggal) kiegészíteni.
Terepen tilos olyan felszerelést használni, amely eséskor/bukáskor akadályozza, hogy a lovas
csizmája/lába egyszerűen kicsússzon a kengyelből.

Díjugratás – lábvédők
Díjugratáskor a ló első és hátulsó lábaira felszerelt lábvédők (egyszerű, vagy kombinált
lábvédők, csüdvédők, stb.) súlya nem haladhatja meg lábanként az 500 grammot (a patkó
súlyának beszámítása nélkül).
Fiatal lovak versenyszámaiban a hátulsó lábakra szerelhető lábvédők tekintetében a FEI díjugrató
szabályzat 257.2.4 cikkelye érvényes.
Jelen szabály be nem tartása kizárást von maga után.

Felszerelés vizsgálat
A felszerelések ellenőrzésére kijelölhető egy steward, aki pályára lépés vagy a részfeladat
megkezdése előtt ellenőrzi a lovat.
A díjlovaglás részfeladatnál a kantár ellenőrzést a lehető legnagyobb óvatossággal kell végezni.
Amennyiben a lovas úgy kívánja, a kantár és zabla ellenőrzés közvetlenül a díjlovaglás
részfeladat befejezése után is elvégezhető. Azonban a versenyző kizárásra kerül, ha kiderül, hogy
nem engedélyezett zablát vagy kantárt használt.

10. Illetéktelen segítségnyújtás
•

•

Bármilyen, harmadik fél részéről tett beavatkozás, azzal a céllal, hogy megkönnyítse a versenyző
dolgát, vagy segítsen a lónak, illetéktelen segítségnyújtásnak minősül, akár a versenyző kérésére
történt, akár nem, és a bírói testület döntése alapján versenyző kizárásával járhat.
Illetéktelen segítségnyújtásnak minősül, ha hivatalos személy vagy néző hívja fel a lovas
figyelmét arra, hogy rossz irányba megy a pályán, amely a lovas kizárásával járhat.
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A terep részfeladat során különösképpen a következő esetek minősülnek illetéktelen
segítségnyújtásnak:
1) Másik lovas szándékos megelőzése.
2) Bármilyen járművel, gyalogosan vagy a versenyszámban nem szereplő ló hátán a lovas
mögött, előtt vagy mellett menni a pálya bármely részén.
3) Bizonyos pontokra ismerősöket állítani, hogy mutassák az irányt, vagy jelzéseket adjanak az
elhaladó lovasnak.
4) Akadály mellé állítani valakit, aki bármilyen módon az akadály leküzdésére biztatja a lovat.
5) Az akadály, vagy pálya bármely részének időleges vagy végleges megváltoztatása, például
zászlók, jelzések, kordonok, fák, ágak, drótok vagy kerítések elmozdítása.

Kivételek
a) Pálca, fejvédő és szemüveg a lovas kezébe adható a terepen, anélkül hogy leszállna a lóról.
b) Amennyiben a ló egy akadálynál kitörés miatt leveri a zászlót, a lovas megkérheti az
akadálybírót, hogy tegye a helyére a zászlót (mielőtt újra megugratja az akadályt), de ilyen
esetben nem állítják meg az idejét.

11. Adóvevő készülékek / Kamerák
•
•
•

Lóháton szigorúan tilos bármilyen adóvevő készüléket használni a lovasoknak a verseny
során.
Engedélyezett a részfeladat során kutatási célokra használt adatok rögzítése (pl. szív
monitorozás, hőmérséklet, stb. mérés).
Lovason vagy felszerelésen lévő kamera használatával kapcsolatban lásd: FEI Általános
Szabályzat. A FEI elnevezésű versenyeken a FEI Igazgatóságtól kell engedélyt kérni a
kamera használatra, egyéb versenyeken a Technikai Küldött vizsgálja a kérelmeket, a
Szervező Bizottsággal egyeztetve.

12. Reklám és hirdetés lovasokon és lovakon
Lásd az Általános Szabályzat 135. cikkelyében megfogalmazott rendelkezéseknek megfelelően,
ill. a FEI Lovastusa Szabályzat 541. pontjában!

13. Nemzeti Címer viselése
◦ A címer használata kizárólag az adott évi válogatott keret tagjai részére engedélyezett. A keretet a
Szövetségi kapitány jelöli ki az előző év eredményei alapján és az interneten közzéteszi. A
válogatott keret listája év közben bővíthető.
◦ Címer viselhető nyeregtakarón, melegítőn, zakón /felkaron, szív felett/, valamint biztonsági
fejvédőn.

IV. DÍJLOVAGLÓ VIZSGA
A lovastusa díjlovaglás részfeladatra a FEI díjlovagló szabályzat vonatkozik, kivéve, ahol jelen
lovastusa szabályzat másképp rendelkezik.
A FEI díjlovagló szabályzat bármely év közben hozott módosítása a következő év január 1-től
kerülhet be a nemzeti lovastusa szabályzatba, a módosítás felülvizsgálata után.
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Elöljáróban
a) A nemzeti versenyeken a díjlovagló feladatokat emlékezetből kell lovagolni.
b) Kifejezett – látható – sántaság esetén az adott versenyszám vezetőbírója (C-bíró), a
versenyszámot bíráló többi bíróval történt egyeztetést követően a lovast a versenyzésből kizárja.
Az ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs!
c) Idomító vizsgán a megkérdőjelezhető teljesítés esetén az adott versenyszám vezetőbírója (Cbíró), a versenyszámot bíráló többi bíróval történt egyeztetést követően a lovast a versenyzésből
kizárhatja. Az ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs!
d) Folytonos falú négyszög esetén, azon ló, amely a feladat megkezdésekor A-nál be-, illetve annak
befejezésekor A-nál kilovaglás közötti időszakban bármikor mind a négy lábával egyszerre
elhagyja a négyszöget, kizárásra kerül.
e) Nem folytonos falú négyszög, illetve 23 cm magasságot el nem érő kerítés elemek esetén (ez
folytonos négyszögre is vonatkozik) a négyszög elhagyása abban az esetben jár kizárással, ha a
ló kontroll nélkül távozik a négyszögből, vagy 20 másodpercen belül nem folytatja a feladat
végrehajtását.
f) Amennyiben a versenyszámot bíráló bírók nincsenek egyetértésben egy adott tévesztéssel
kapcsolatban úgy az elbírálás a versenyző javára történik.
g) Díjlovaglás során összevont bíráskodás nem alkalmazható!
h) Minden programot minimum két bíró feladatonként pontoz, kivéve az AK, A0, A, B kategóriás
versenyszámokat amelyeket pontozhat egy minimum II. osztályú – érvényes minősítéssel
rendelkező – bíró, de ezeket is feladatonként.
i) Bajnokságokon, ill. a Championatus versenyszámait nem pontozhatja egy bíró!

1. A díjlovagló feladat típusa és szintje
A díjlovagló feladat típusát és szintjét a Versenyszám típusa és szintje szerint határozza meg,
ebből következően a lovasok és lovak felkészültségéhez és képzettségéhez idomul.
2018-ban a „B” feladatok kerülnek kiírásra, kivéve, ha a FEI ettől eltérően rendelkezik.

2. Egy nap alatt elbírálható díjlovagló feladatok száma
A Szervező Bizottság egy napra legfeljebb ötven (50) ló elbírálását oszthatja egy Bírói Testületre,
amelyhez legfeljebb tíz százalék (10%) adható hozzá, a Technikai Küldött és a Vezetőbíró
beleegyezésével.

3. A Bírók elhelyezkedése
•

•

A díjlovagló négyszögtől öt méterre, a három Bíróból kettőt kell elhelyezni a rövid falon. A
Vezetőbíró (C) a középvonal meghosszabbításán helyezkedik el, a másik Bíró (M vagy H) két és
fél méterrel a hosszúfal szélének meghosszabbításától beljebb helyezkedik el.
A harmadik Bíró öt-tíz méterre a négyszög kerítésétől, E-nél vagy B-nél helyezkedhet el. A
három Bíró C, H, B vagy C, M, E betűknél ül, erről a Technikai Küldött határoz, a feladat
sajátságaitól és a napjárástól függően.
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•
•

Amennyiben csak két Bíró van, C és E vagy C és B betűkhöz ülnek, erről a Technikai Küldött
határoz, a feladat sajátságaitól és a napjárástól függően.
Minden Bírónak elszeparált bírói bódét kell biztosítani. A bódét legalább ötven (50)
centiméterrel meg kell emelni a földről, hogy a Bírók számára jó rálátást biztosítson a
négyszögre.

4. Eredményszámítás
Jó pontok
A Bírók nullától tíz pontig adnak jó pontokat (fél pontokat is) minden számozott feladatra és az
összbenyomás szempontjaira.

Jó pontok és Levonások
Bírónként a díjlovagló feladat számozott feladataira adott, nullától tíz pontig terjedő jó pontokat
és az összbenyomás pontokat összeadják, a programtévesztés hibapontjait levonják, ez a
versenyző díjlovaglásának pontszáma.

Bírónkénti százalék
Ezt követően kiszámításra kerül bírónként a maximális pontszámhoz viszonyított százalékos
eredmény. A százalék a Bíró által adott összes jó pont a levonásokkal, osztva a maximum
lehetséges jó pontokkal, majd megszorozva százzal, két tizedes jegyre kerekítve az eredményt.
Ez az érték jelenik meg a bírónkénti eredményben.
A két tizedesre kerekítés szabálya: x.xx5 és e felett felfelé, x.xx5 alatt lefelé kell kerekíteni.

Versenyző százaléka
A Versenyzők százaléka a jó pontok és levonások átlaga alapján úgy kerül kiszámításra, hogy a
Bírók által adott összes jó pontok és levonások számát összeadják, majd elosztják a Bírók
számával. A Versenyzők százaléka mindig két tizedes jegyre kerekített.

Hibapontok
Annak érdekében, hogy a Versenyzők százalékos eredménye hibaponttá alakuljon, a százalékos
eredményt ki kell vonni 100-ból, az így kapott értéket egy tizedes jegyre kell kerekíteni. Az így
kapott eredmény a feladat hibapontjainak száma.
Az egy tizedesre kerekítés szabálya: x.x5 és e felett felfelé, x.x5 alatt lefelé kell kerekíteni.

1. tévesztés
2. tévesztés
3. tévesztés
Egyéb hibák

Két (2) hibapont
Négy (4) hibapont
Kizárás
Hibánként két (2) hibapont levonás
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V. TEREP VIZSGA
1. Start
Lovas indításának eljárása
•

•
•

A terep startjánál a versenyző a starter ellenőrzése alatt áll, addig nem startolhat el, amíg nem
kap felszólítást erre a startertől. Ha mégis elstartol idő előtt, a bírói testület döntése alapján
kizárható.
A lónak az indítás előtt nem kell teljesen mozdulatlanul állnia, de előnyt sem szerezhet a lovas
repülő start segítségével.
Minden lovast kellő időben kell figyelmeztetni a startidejéről, de az a versenyző felelőssége,
hogy a kellő időben készen álljon az indításra.

Startboksz
•

•
•

A starter feladatának megkönnyítésére egy zárt, körülbelül 5 x 5 méteres startbox épül a terep
startjához. A startboksz frontoldala nyitott, ezen keresztül startol el a ló, ezen kívül az egyik,
vagy mindkét oldalán van egy-egy bejárat.
Valamennyi lovasnak a startbokszból kell indulnia. A lovas, ahogy akar, szabadon mozoghat a
lóval a startboksz körül és a startbokszon keresztül.
Bevezetheti egy segítő a lovat a startbokszba és a startjelzésig foghatja. A startjelzés pillanatától
kezdve a lovas megkezdte a pályát, további segítség nem adható neki.

2. Terep alapideje, időmérés
Alapidő / Időhatár
•

•

A megválasztott pályahossz megválasztott irammal történő teljesítése eredményezi az alapidőt. A
lovas nem kap jutalmat a pálya alapidőnél gyorsabb befejezéséért. Az alapidő túllépéséért
büntetésben részesül a Versenyző, egészen az időhatár eléréséig.
Az időhatár az alapidő kétszerese.

Időmérés
•
•

Valamennyi versenyző idejét a startjelzés elhangzásától vagy a startvonalon való áthaladástól –
attól függően, melyik történik előbb – a célvonalon történő áthaladásig mérik.
Amennyiben a lovast megállítja egy hivatalos személy, például megrongálódott akadály, előzés,
orvosi vagy állatorvosi vizsgálat, stb.… miatt, az újraindítás és a megállítás között eltelt időt
feljegyzik és levonják a pálya teljesítésének teljes idejéből.

3. Pályatévesztés
•
•
•

Kizárás terhe mellett a terepen kijelölt összes kötelező áthaladási kapun, valamint minden
akadály minden elemén és/vagy alternatív elemén sorrendben kell áthaladni vagy átugratni.
Kizárás terhe mellett a pályán előforduló összes piros és fehér zászlót figyelembe véve kell
lovagolni, az 549. 2. és az 549.4. cikkelyben megfogalmazottak kivételével.
Kizárás terhe mellett tilos már megugratott akadályt újra ugratni, az 549.4 cikkelyben
megfogalmazottak kivételével.
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4. Jármód és lóról leszállás
A Terep Részfeladatban a start és cél között a lovas szabadon megválaszthatja a jármódot.
Az 549.5.1 cikkely szerint nem jár kizárással, ha a lovas önként száll le a lóról, hogy
megvizsgálja a lovat, igazítson a felszerelésen, vagy amikor megállítják a tereppályán.

5. Előzés
Bármely versenyző, akit a soron következő lovas utolér, köteles gyorsan helyet adni a
következőnek.
Bármely versenyző, aki utoléri az előbb indult lovast, csak biztonságosan, az előzésre alkalmas
helyen előzhet.
Amennyiben az előző versenyzőt épp egy akadály előtt éri utol a következő lovas, az első
lovasnak a hivatalos személy útmutatását kell követni.
Amennyiben az első lovas már rálovagolt az akadályra, hogy azt megugrassa, a következő lovas
csak oly módon ugrathatja meg az akadályt, hogy az egyiküknek se okozzon kényelmetlenséget,
ne veszélyeztessék egymást.

6. Bajban lévő versenyző
Amennyiben egy akadály megugrása közben a ló úgy beszorul/fennakad, hogy nem tud segítség
nélkül továbbhaladni, vagy sérülést okozhat magának, az akadálybíró felszólítja a lovast, hogy
szálljon le a lóról és a lovast kizárják.
Az akadálybíró dönti el, hogy akadályt szét kell-e szedni, vagy bármely egyéb segítség
szükséges-e a ló kiszabadításához.

7. Versenyző megállítása
•

•
•
•
•

Amennyiben egy bajban lévő lovas megrongálja az akadály bármely részét, vagy ha egy akadályt
szét kell szedni, hogy egy felbukott lovat kiszabadítsanak, vagy ha egy akadály széttört, de még
nem állították helyre, vagy bármely hasonló körülmény esetén, a soron következő lovast meg
kell állítani.
Ilyen esetben egy hivatalos személynek kell az érkező lovas elé állni. A hivatalos személy piros
zászló lengetésével figyelmezteti a lovast, hogy meg kell állnia.
A bírói testület döntése alapján kizárással jár, ha a lovas nem áll meg a jelzés ellenére.
A hivatalos személy csak a kontroll központ utasítására állíthat meg versenyzőt, vagy ha a saját
akadályánál történt baleset.
A pályán előre kijelölt időmérő/megállító pontokon, vagy az akadályoknál lehet megállítani a
versenyzőket.

Időmérés
•

•

A lovas megállításának ideje – attól a pillanattól, hogy áthalad a megállító ponton, addig, amíg
az újraindítást követően újra áthalad ugyanazon a ponton – feljegyzésre kerül, és kivonják a terep
teljesítésének teljes idejéből.
A szabály egyértelmű célja, hogy a lovas idejét attól a pillanattól mérjék újra, amikor vágtában
áthalad az időmérés pontján, nem akkor, amikor még csak áll, vagy elindul álló helyből.

8. Pálya elhagyása kizárást követően
Bármilyen okból zárják ki a lovast, azonnal el kell hagynia a pályát, nincs joga a lovaglás
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folytatására. A lovas lóháton vagy a lovat vezetve is elhagyhatja a pályát, de csak lépésben.
A szabály megszegőinek büntetéséről az 525. cikkely (veszélyes lovaglás) alapján a bírói testület
dönt.

9. Tereppálya
Jelölés
Piros és fehér határoló zászlók
Piros és fehér határoló zászlókat kell használni a start és a célvonal, a kötelező áthaladási kapuk
és az akadályok széleinek meghatározására. A zászlókat úgy kell elhelyezni, hogy áthaladáskor a
lovasnak jobbra a piros, balra a fehér zászló van.

Számok és betűk
Valamennyi terepakadályt számmal kell jelölni. Ezen felül a több elemből vagy alternatívából
álló akadályokat (547.5.1 cikkely) betűkkel kell jelölni (A, B, C, stb.…). Minden kötelező
áthaladási kaput egymás után, sorrendben kell jelölni és számozni.

Start- és célvonal jelzése
A piros és fehér zászlón kívül a start- és a célvonalat külön is kell jelölni.

Pályahossz és iram
•

A különböző szintek pályahossz és iram követelményeit az adott versenyszám nehézségi szintje
határozza meg.

Célvonal
A terep utolsó akadálya nem lehet 20 méternél közelebb és 50 méternél távolabb a célvonaltól.
Pályarajz
Valamennyi lovas rendelkezésére kell bocsátani a pályarajzot a terep előtt.
A pályarajzon a következőket kell feltüntetni:
◦ A start és a cél helye
◦ Számozott akadályok és kötelező áthaladási kapuk, fordulózászlók
◦ Pályahossz
◦ Alapidő, időhatár

10.

Akadályok

Meghatározás
Csak akkor tekinthető egy tárgy akadálynak, ha a szélei piros és fehér zászlóval vagy zászlókkal
jelöltek, valamint ha a tárgy megfelelő számmal és/vagy betűvel, vagy betűkkel jelölt.
Valamennyi jelentős ugró erőkifejtést, amit egy átlagos ló várhatóan megpróbál megugrani,
akadálynak vagy akadályelemnek kell tekinteni, és ennek megfelelően kell kizászlózni,
számozni, betűvel ellátni.

Akadálytípusok
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Általános szabályok
Az akadályoknak rögzítettnek, megjelenésükben és alakjukban impozánsnak kell lenniük.
Természetes akadályok használata esetén, oly módon kell megerősíteni az akadályt, hogy az a
verseny teljes időtartam alatt ugyanolyan állapotban maradjon. Minden ésszerű óvintézkedést
meg kell tenni annak érdekében, hogy a lovas lóháton ne legyen képes átjutni egy akadály alatt.
A mobil akadályt oly módon kell rögzíteni a talajhoz, hogy ne tudjon elmozdulni, ha a ló belerúg,
vagy megüti.

Felépítés
Azokat az akadályokat, amelyekbe a ló bukás miatt beszorulhat, vagy amelyen sérülést okozhat
magának, oly módon kell megépíteni, hogy gyorsan szétszedhetőek, majd pontosan az eredeti
állapotukba gyorsan visszaépíthetők legyenek. Az ilyen konstrukció semmilyen módon nem
csökkentheti az akadály szilárdságát.

Sövény
Az akadályok tetején lévő sövényt rugalmas és deformálható anyagból kell kialakítani. Az
akadályt oly módon kell felépíteni, hogy az akadály rögzített és szilárd részén átugró lónak ne
okozzon sérülést a sövény. A bullfinch olyan ritkás sövényből épült akadály, amelyen
engedélyezett, hogy keresztülugorjon a ló, feltéve, hogy a sövény állapota a verseny teljes ideje
alatt ugyanolyan állapotban tartható.

Törhető/deformálható akadályok
Az akadályokat csak olyan törhető/deformálható technológiával lehet ellátni, amelyet
jóváhagyott a FEI, a „FEI Szabvány a törhető/deformálható terepakadályok minimális erőssége”
című előírás szerint. Az engedélyezett technológiák listája a FEI honlapján van közzétéve.

Vizes akadályok
Valamennyi vizes akadály talaja szilárd és állandó kell, hogy legyen.
Egycsillagos, vagy magasabb kategóriákban, bajnokságokon, ill. a korosztályos championatus
két fordulóján kötelező a vizes akadály megléte a terep részfeladatban nemzeti versenyeinken!

Méretek
Az akadályméreteknek a Versenyszám szintjének megfelelően a B Mellékletben található
Akadály magasságok és szélességek táblázatban foglalt méreteken belül kell lenni.

Rögzített részek
Az akadály rögzített és szilárd részeinek magassága és szélessége egyik olyan ponton sem
haladhatja meg az előírt méreteket, ahol a lovas az ésszerűség határain belül megpróbálja
leküzdeni.

Sövény
A sövény teljes magassága és a sövény szilárd részének magassága soha nem haladhatja meg a
Versenyszám szintjének megfelelő, a B Mellékletben található Akadály magasságok és
szélességek táblázatban foglalt méreteket.

Vizes akadály
Olyan akadályoknál, ahol vízen kell keresztülhaladni (sekély gázló, tó, széles folyó) a víz
mélysége sehol sem lehet több 35 centiméternél a belovaglás pontjától a kilovaglás pontjáig. A
belovaglás és a kilovaglás közötti távolság minimum 6 méter, kivéve, ha a vízből közvetlenül
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felugróval/felugrókkal vagy akadály megugratásával kell kilovagolni, ez esetben a minimális
távolság 9 méter.

Csak szélességgel rendelkező akadályok
A csak szélességgel rendelkező akadályok (száraz, vagy vizes árok) esetén, az akadály
frontoldalán rúd vagy sövény használata megengedett, elugratóként. Az elugratót bele kell
számítani az akadály szélességébe, magassága nem haladhatja meg az 50 centimétert.

Mélybeugrások
Egycsillagos szinten nem engedélyezett 160 centiméternél nagyobb leugrót építeni. 2, 3 és 4
csillagos szinten a 160 centiméternél nagyobb, de sík landolási oldalú leugrók száma legfeljebb
kettő lehet.

11. Akadályok mérése
Magasság
Az akadály magasságát attól a ponttól kell mérni, ahonnan az átlagos ló elugorna.

Szélesség
A nyitott akadály (pl. oxer vagy árok) szélességét az akadályt felépítő rönkök vagy egyéb
anyagok külső szélétől kell mérni, azon vonalon, ahol az átlag ló várhatóan ugorja. A zárt, szilárd
tetejű akadály szélességét (pl. asztal) a frontoldali szél legmagasabb pontjától a hátsó oldali szél
legmagasabb pontjáig kell mérni, azon a vonalon, ahol az átlag ló várhatóan ugorja.

Mélybeugró
A landolási oldal mélységét az akadály legmagasabb pontjától – ha az sövény, akkor a sövény
tetejétől – addig a pontig kell mérni, ahová egy átlagos ló földet érne.

Természetes akadályok
Amennyiben egy akadály magasságát nem lehet egyértelműen mérni (pl. természetes sövény,
bullfinch) a magasságot az akadálynak addig a szilárd részéig kell mérni, amelyen keresztül nem
tud sértetlenül áthatolni a ló.

12. Több elemből, alternatívából álló akadályok
Több elemből álló akadályok
•

•

Amennyiben kettő vagy több ugró erőkifejtés egymáshoz közel van elhelyezve és a Pályatervező
egy összetett akadálynak szánta, akkor azok egy számozott akadály elemeinek tekintendők.
Minden elemet külön betűvel kell jelölni (A, B, C, stb.), a betűk sorrendjében kell meglovagolni.
Ahol két vagy több ugró erőkifejés olyan közel helyezkedik el egymáshoz, hogy amennyiben az
egyiken ellenszegül vagy kitör a ló, a következő elem vagy elemek megugratása szinte lehetetlen
egy vagy több korábbi elem megugratása nélkül, az ilyen ugró erőkifejtéseket azonos számmal
kell ellátni és ennek megfelelőn kell betűkkel jelölni.
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Alternatívákkal rendelkező akadályok
Amennyiben egy akadály megugratható egy ugró erőkifejtéssel, és van két vagy több ugró
erőkifejéses alternatívája, valamennyi alternatív akadályt külön akadályelemként kell számozni
és betűzni.

Fekete-zászlós alternatívák
Az alternatív akadályok vagy akadályelemek külön is zászlózhatóak, de ugyanazzal a
számmal/betűvel kell azonosítani őket, mint az egyenes útvonal akadályát/elemeit. Ebben az
esetben mindkét zászlópárt fekete csíkkal kell jelölni.

Ugró erőkifejtések száma
Az ugró erőkifejtések számának az adott Versenyszám szintjének megfelelően, a „Pályahossz,
iramok és ugró erőkifejtések” táblázatban foglalt határokon belül kell lenni.
Az ugró erőkifejtések számát azon az útvonalon mérik, amelyet az átlagos ló várhatóan megtesz.

13. Eredményszámítás
Akadályhibák
Hiba
Első ellenszegülés, kitörés vagy körözés
Második ellenszegülés, kitörés vagy körözés ugyanazon akadálynál
Harmadik ellenszegülés, kitörés vagy körözés a tereppályán
Lovas eséses, ló bukása a tereppályán
Törhető szerkezet működésbe lépése
Veszélyes lovaglás
Zászlón kívül történt ugrás

Hibapont
20 hibapont
40 hibapont
kizárás
kizárás
11 hibapont ¹*
25 hibapont
50 hibapont

Időhibák
Hiba
Alapidő túllépése
Időhatár túllépése

Büntetés
négy tized (0.4) hibapont minden
megkezdett másodpercért
kizárás

1* Magyarázat a „Törhető szerkezet működésbe lépése” esetén alkalmazandó büntetési eljárásról:
•

•
•

•

Minden Versenyző 11 hibapontot kap, aki működésbe hoz egy törhető szerkezeti elemet, minden
olyan esetben, ha a törhető szerkezet az elvárható módon lép működésbe (azaz, ha a ló jelentős
ütést fejt ki az akadályra, melynek következtében megváltozik az akadály mérete).
A szerkezet nem várt működése esetén (vagyis, ha nem jelentős ütés hatására lép működésbe) a
Bírói Testületnek kell döntenie a hibapont törlésének lehetőségéről.
A törhető szerkezeti elem működésbe lépése miatti büntetés lehetséges törlésének vizsgálata
során a Bírói Testületnek nem feladata, hogy vizsgálja, vajon a ló felbukott volna-e vagy sem,
hogyha az első, vagy a hátsó lábával érintette az akadályt, hanem csak azt az esetet kell
vizsgálnia, ahol könnyű ütés következtében lépett váratlanul működésbe a szerkezet. Ez az
egyetlen eset, ahol a hibapont törölhető.
Az Általános Szabályzat 159. paragrafusával összhangban nem lehet óvni a Bírói Testület
döntése ellen, amennyiben testület a döntését a pálya teljesítésének tényszerű megfigyelése
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•

alapján hozta.
Ilyenkor a Pályatervezőnek/Technikai Küldöttnek jelentést kell írni, részletesen indokolni kell a
büntetés törlését, a jelentést alá kell írnia a Vezetőbírónak, és el kell küldeni a FEI-nek.

14. Kötelező kizárás
Kizárást kell alkalmazni a következő esetekben:
1) Versenyzés nem megfelelő felszereléssel (539. cikkely).
2) Nem javított pályatévesztés (545.3 cikkely).
3) Akadály vagy kötelező áthaladási kapu/forduló zászló kihagyása (545.3 cikkely).
4) Nem soron következő akadály ugratása, nem soron következő akadályon hibázás, vagy
következő áthaladási kapu/forduló zászló rossz sorrendben történő meglovaglása (545.3
cikkely).
5) Akadály rossz irányból történő meglovaglása (545.3 cikkely).
6) Már megugrott akadály újra ugratása (545.3 cikkely).
7) Bajban lévő Versenyző (545.6 cikkely).

15. Kizárás a Bírói Testület döntése alapján
A kizárásról az alábbi esetekben dönt a Bírói Testület:
1) Veszélyes lovaglás (525 cikkely).
2) Ló bántalmazás (526 cikkely).
3) Szándékos startjel előtti indulás (545.1.1 cikkely).
4) Akadály ugratása vagy ugratás megkísérlése fejvédő vagy becsatolt fejvédő nélkül
(538.1.1 cikkely).
5) Előzést végrehajtó lovas szándékos zavarása vagy a Hivatalos Személyek utasításainak
figyelmen kívül hagyása, amikor valakit utolér a következő lovas (525 cikkely).
6) Előzés közben a másik versenyző veszélyeztetése (525 cikkely).
7) Továbbhaladás a megállító jelzés ellenére (545.7 cikkely).
8) Engedély nélküli segítségnyújtás (540. cikkely).

16. Hibák meghatározása
•

•

•

Az alábbi akadályhibákért (ellenszegülés, kitörés és körözés) hibapontok járnak, kivéve, ha az
akadálynál lévő Hivatalos Személy véleménye szerint a hiba egyértelműen nem hozható
kapcsolatba a számozott akadály vagy akadályelem meglovaglásával, vagy kísérelt
meglovaglásával.
Fekete-zászlós alternatíváknak csak egy akadályát/elemét kell megugratni, a lovas büntetés
nélkül változtathat az egyik fekete-zászlós vonalról a másikra (pl. a 6a elemet jobb kézről, a 6b
elemet balkézről ugratja), feltéve, hogy még nem lovagolta rá a lovat az eredeti vonal következő
elemére.
Fekete-zászlós alternatíváknál az akadályhibákért (ellenszegülés, kitörés és körözés) csak akkor
jár hibapont, ha az a meglovagolt akadállyal vagy akadályelemmel kapcsolatban történik (az
alternatív akadályok nem meglovagolt elemei nem számítanak az elbírálásnál).

Ellenszegülések

Magassággal rendelkező akadályok
Ellenszegülésnek minősül, ha magassággal rendelkező (azaz 30 centiméternél magasabb)
akadályok előtt megáll a ló.
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Magassággal nem rendelkező akadályok
Minden egyéb (azaz 30 centiméteres vagy annál kisebb) akadálynál a megállás, ha azt azonnal
helyből ugrás követi, nem jár hibaponttal, azonban ha a megállás tartós, vagy bármilyen módon
elhúzódik, ellenszegülésnek minősül. A ló oldalirányba elléphet, de ha hátralép, az
ellenszegülésnek minősül.

Többszörös ellenszegülés
Amennyiben egy ellenszegülés után az lovas újra sikertelenül lovagol rá az akadályra, vagy ha
hátralépés után újra rálovagol az akadályra a lovas, és a ló ismét megáll vagy hátralép, az már
második ellenszegülésnek számít, és így tovább.
Kitörés – ugrás zászlón kívül
Kitörésnek minősül, ha az akadályra vagy akadályelemre lovagolt ló oly módon kerüli ki az
akadályt, hogy akár a ló feje, nyaka vagy egyik válla nem halad át az akadály vagy akadályelem
zászlókkal jelzett szélei között.
Abban az esetben, ha a ló egyértelműen megkísérelte megugrani az akadályt vagy az
akadályelemet, de lehetséges, hogy az egyik zászlón kívül ugrotta meg, választhat a lovas:
1) újralovagolja az akadályt, (ezzel automatikusan elfogadja a 20 hibapontot), vagy
2) folytatja a pályát, de amennyiben az akadályt vagy az akadályelemet nem szabályosan
ugrotta meg a ló, 50 hibapontot kap (nem kerül kizárásra).
Megjegyzés:
✔ Ha a lovas hibátlanul átért az akadályon az első kísérletre, és rálovagol még egyszer az
akadályra, nem kap 20 hibapontot, viszont az újbóli rálovaglás idejét nem vonják le az
idejéből.
✔ „Akkor teljesíti a ló hibátlanul az akadályt, ha a ló feje, nyaka és mindkét válla az akadály,
vagy akadályelem zászlók által jelzett határain belül halad át”.

Szándékváltoztatás
Az előző akadályon vagy akadályelemen elszenvedett hiba következményeként a lovas hibapont
nélkül bármikor meggondolhatja magát azzal kapcsolatban, hol ugratja meg következő akadályt
vagy akadályelemet. Kitörésnek számít azonban, ha a ló kikerüli azt az akadályt vagy
akadályelemet, amelyre a lovas rálovagolta.

Be-ki akadályok bírálata
Bármely akadály, ahol az akadályok távolsága 5 méter vagy annál kevesebb (azaz be-ki ugrás),
ha a ló hiba nélkül megugorja az első elemet, úgy kell tekinteni, hogy a második elemre is
rálovagolta a lovas, hasonlóképp, ha a „be-ki” például egy kombináció második és harmadik
eleme. Így, ha a lovas „meggondolja magát”, miközben meglovagolja a be-ki első elemét,
például, ha a második elemen a hosszabb utat választja, 20 hibapontot kap kitörésért.
Körözés

Külön számmal ellátott akadályok
A külön számmal ellátott akadályok között és körül a Versenyző hibapont nélkül körözhet, vagy
keresztezheti saját patanyomát feltéve, hogy nem lovagolta rá a lovat a második, vagy a
következő akadályokra.

Több elemből álló akadályok
Több elemből álló akadályoknál (A, B, C, stb.…) hibapontot kap a ló, ha a következő elem
mögött elhalad, köröz vagy keresztezi a patanyomát az egymást követő elemek között.
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Akadály újra lovaglása ellenkezés után
1) Miután a lovas ellenszegülés, kitörés vagy körözés miatt hibapontot kapott, az akadály
megugratásának ismételt megkísérlése előtt büntetés nélkül lovagolhat kört egyszer vagy akár
többször is, mindaddig, amíg újra rá nem lovagolja a lovát az akadályra.
2) Több elemből álló akadálynál, ha bármely elemen ellenszegül, kitör, vagy körözik a ló, a lovas
újra ugrathat bármely már megugratott akadályt, azonban hibapontot kap akkor is, ha egy
korábban már hibátlanul megugrott akadályon hibázik.
3) Ha ellenszegülés, kitörés vagy körözés után az egyik elem újralovaglásához rossz irányból akar
zászlók között áthaladni, hibapont nélkül megteheti.
Lóról esés/bukás

Lovas
Lóról esésnek számít, ha a lovas oly módon válik el a lovától, hogy vissza kell ülnie rá.

Ló
Bukásnak számít, amikor a ló válla és fara egy időben, együtt érinti a talajt vagy az akadályt és a
talajt, illetve amikor oly módon szorul be egy akadályba, hogy nem képes segítség nélkül
továbbhaladni, vagy sérülést tud okozni magának.

VI.DÍJUGRATÓ VIZSGA
A lovastusa versenyek díjugratás részfeladatára a FEI díjugrató szabályzat vonatkozik, kivéve,
ahol jelen lovastusa szabályzat másképp rendelkezik. A FEI díjugrató szabályzat bármely év
közben hozott módosítása a következő év január 1-től kerülhet be a lovastusa szabályzatba, a
módosítás felülvizsgálata után.

1. Célkitűzés
•

•

A részfeladat hasonló egy normál díjugrató versenyszámhoz, de magának a részfeladatnak nincs
győztese. Legfőbb célkitűzése annak bizonyítása, hogy a ló és a lovas jó képzett a díjugratásban
is.
A pálya jellegét, hosszát, a megkövetelt iramot és akadályméreteket a versenyszám szintje
határozza meg.

2. Pályák és akadályok
•

•
•

Az adott versenyszámnak megfelelő szinten, a pályatervező szabad kezet kap a
pályatervezésében, viszont a kifüggesztett pályarajzon, a pályaépítő által mért pályahossz helyét
szaggatott vonallal jelölni kell!
Az akadályok méretei nem haladhatják meg az előírt maximális méreteket. Legalább az
akadályok kétharmada az adott szinten javasolt maximális magasságú kell, hogy legyen.
A FEI díjugrató szabályzatnak megfelelően öt centiméteres eltérés elfogadható, ha a talaj
egyenetlensége vagy a kanalak közti távolság indokolja.
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3. Akadálytípusok
•
•
•
•
•
•

Az akadályok szabvány díjugrató akadályok.
Egyenlő arányban kell meredek és széles akadályokat építeni.
Építhető összetett akadály, de maximum kettő vagy három kettesugrás, illetve egy kettesugrás és
egy hármasugrás lehet a pályán.
Nem engedélyezett zárt kombinációk építése. Vizesárok építése nem engedélyezett, csak ha
felette rudat helyeznek el.
A széles akadályok hátsó rúdjait és a triple bar középső és hátsó rúdjait biztonsági kanalakba kell
helyezni.
Alternatív akadályok használata engedélyezett. Az alternatív akadályokat ugyanazzal a számmal
kell ellátni, a pályarajzon „alternatív” kifejezéssel kell jelölni.

4. Eredményszámítás – díjugratás
Hibák a pályán

Büntetés

Akadály leverése

4 hibapont

Ellenszegülés, kitörés, nem engedélyezett körözés, kijavított
pályatévesztés

4 hibapont

Harmadik ellenszegülés, kitörés, nem engedélyezett körözés,
kijavított pályatévesztés

Kizárás

Lovas lóról esése első alkalommal

Kizárás

Ló és lovas bukása

Kizárás

Rombolás

4 hibapont + 6 mp időbüntetés

Alapidő túllépése

1 hibapont / megkezdett mp

Időhatár túllépése

Kizárás

Amennyiben a kobak leesik, vagy rögzítése laza, a lovast megállítják, hogy rendezze a problémát,
mialatt az ideje megy tovább. Amennyiben a lovas ezt nem teszi meg, kizárják!

5. A díjugrató pálya mérete
A 4,000 m²-nél kisebb, és/vagy a rövid oldalon 50 m-nél keskenyebb pályát jelenteni kell az
MLTSZB-nek, és el kell fogadtatnia a TD-vel, mielőtt a versenykiírást elfogadja a Szakbizottság.
Amennyiben a pálya 5000 m²-nél kisebb, a maximális iram 350 m/perc lehet.
Amennyiben a pálya 2300 m²-nél kisebb, a maximális iram minden esetben 325 m/perc lehet.
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VII. NEMZETI SZINTEK – SZABÁLYOK
1. Hazai versenyek szintjei
CNC AK / Amatőr lovas – Előkezdő ló
CNC A0 / Amatőr lovas – Előkezdő ló – Ifjúsági lovas
CNC A / Kezdő ló – Ifjúsági – Nyitott
CNC/CCN B / Ifjúsági – Junior (fiatal lovas) - Nyitott
CNC/CCN*
CNC/CCN**
CNC/CCN***
Ifi, CNC/CCN* kategóriáig bármelyik szinten szervezhető.
Junior versenyszám B kategóriában, és feletti kategóriában rendezhető.
Egycsillagos, vagy magasabb kategóriákban, bajnokságokon, ill. a korosztályos championatus
két fordulóján kötelező a vizes akadály megléte a terep részfeladatban!

2. Lovastusa – Kombinált – AK – verseny kiírása.

•
•
•

Versenyek amatőr lovasoknak, és előkezdő lovaknak.
.
A versenyeken a csapatok mellett, egyéni indulók is nevezhetnek.
Az amatőr lovasok alkothatnak csapatot, és indulhatnak egyéni elbírálásban is.
Az előkezdő lovak kategóriában, csak egyéni értékelésre kerül sor.

Kategóriák
Amatőr lovas:
Bármely lovas, aki még egycsillagos vagy magasabb nehézségi fokú lovastusa versenyt nem
fejezett be, bármely lóval.
Előkezdő ló:
Bármely ló, amelyik még nem indult élete során hivatalos lovastusa-versenyen a tárgyévet
megelőző években bármely lovassal.

Csapatok
Csapatok az alábbi összeállításban nevezhetők:
3 ló – 3 lovas
1 ló – 3 lovas
2 ló – 3lovas

1 ló – 2 lovas

2 ló – 2 lovas
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A csapaton belül megosztva kell teljesíteni a részfeladatokat.
a) Három lovas esetén mind a három lovas egy-egy részfeladatot teljesít.
b) Két lovas esetén az egyik lovas két részfeladatot, míg a másik egyet lovagol.
c) Lehetőség van az egyéni indulók esetében, hogy megjelöljék azt az egy, vagy két
részfeladatot, amelyikkel valamelyik csapatba neveznek, így ők egyéni és csapatértékelésre
is kerülnek.
d) Egy lovas, csak egy csapat tagja lehet!
e) Csapateredményért minősítő pont nem jár.
Bármely számú csapat nevezése esetén meg kell rendezni, ill. értékelni kell ezt a
csapatversenyt!

Egyéni indulók
Egyéni értékelésre nevezett lovasnak mind a három részfeladatot lovagolnia kell egy ugyanazon
lóval!

Részvételi feltételek
Amatőr lovas:
1. Életkor: 12 éves kortól.
2. Rajtengedély vizsga megléte.
A csapaton belül, csak a díjlovagló részfeladatban indulóknak elég a díjlovagló
rajtengedély vizsga megléte, míg a többieknek a díjugrató – lovastusa rajtengedély vizsga
megléte kötelező!
3. Amatőr kategóriában, az amatőr lovas kritérium teljesülése.
Ló:
Bármely szintű ló, kivétel az előkezdő lovak kategóriáját.

Verseny terhelése
•
•
•

Díjlovaglás: Lovastusa A0 – díjlovagló feladatok egyike, amely rögzítve van a verseny
kiírásában.
Díjugratás: Akadályok: 8 – 10 db, 80-90 cm magas, max. 90 cm széles. Iram: 350 m/p.
Összetett akadály: 1 db kettesugrás engedélyezett.
Terep: Max.: 1200 m Akadályok: 6 – 8 db, max. 80 cm magas, max. 80 cm széles. Iram:
400 m/p. Összetett akadály nincs!

Költségek:
•
•
•

Nevezési díj: Az „A0” kategóriának megfelelően, egyéni nevezés esetén.
Csapatok nevezése esetén egyszeres nevezési díjat kell fizetni!
Startdíjat a versenyrendező kiírhat. (Csapatok egyszeres startdíjat fizetnek.)

3. Részvétel
Lovasok
A lovastusa szakág versenyein csak a Magyar Lovas Szövetség érvényes versenyzési
engedélyével rendelkező lovasok indulhatnak. Érvényes sportorvosi igazolással.
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RAJTENGEDÉLY VIZSGA RENDSZERE: 2009-től a rajtengedély vizsgát az MLSZ
rajtengedély vizsga szabályzat alapján lehet megszerezni. A rajtengedély-vizsga időpontjairól és
helyszínéről a www.rajtengedely.hu honlapon lehet tájékozódni.

Lovasok kora
Póni lovasok 10 éves (9. életévét betöltött)
Póni lovas versenyezhet az A0-ifjúsági kategóriában, ill. a Korosztályos Championatus Póni
kategóriájában, de csak pónival.

Ifjúsági lovasok (12 – 18 éves)
Adott lovas ifiként attól az évtől kezdődően versenyezhet, amelyben 12. életévét betölti, egészen
azon év végéig, amelyben betölti 18. életévét.

Fiatal lovasok (16 – 21 éves)
Adott lovas fiatal lovasként attól az évtől kezdődően versenyezhet, amelyben 16. életévét betölti,
egészen azon év végéig, amelyben betölti 21. életévét.

Felnőttek (Senior) (18. életévét betöltött)
•
•
•

Adott lovas attól az évtől kezdődően indulhat felnőttként, amelyben a 18. életévét betölti.
Nemzeti Szövetsége külön engedélyével két csillagos versenyen már attól az évtől kezdődően
indulhat egy versenyző, amelyben betölti 16. életévét.
Nemzeti Szövetsége külön engedélyével egy csillagos versenyen már attól az évtől kezdődően
indulhat egy versenyző, amelyben betölti 14. életévét.

Lovak
A Magyar Lovastusa szakág versenyein csak a Magyar Lovas Szövetségnél bejelentett, arról
érvényes igazolással rendelkező lovak indulhatnak.
A0 és A kezdő kategóriában a lovak attól az évtől kezdődően indulhatnak el ,amelyikben betöltik
4, CNC-B, illetve e feletti kategóriákban pedig 5. életévüket.
Külföldről vásárolt lovastusa ló esetében a származási ország Nemzeti Szövetségének a ló
versenyeredményeit feltüntető hivatalos igazolása alapján, az elért minősítési szinten
Magyarországon tovább versenyezhet. Az erről szóló igazolást és versenyzési engedélyt a
Magyar Lovastusa Szakbizottság (MLTSZB) elnöke írásban adja ki.

Lovak kora
Lovak korával kapcsolatban minden Versenyszámra az alábbi szabályok érvényesek:
1) Kezdő ló: az adott naptári évben betöltött éveinek száma, maximum 6 év.
2) Utánpótlás ló: az adott naptári évben betöltött éveinek száma, maximum 8 év.
3) Egy- és Kétcsillagos Versenyszámok: a ló attól a naptári évtől indulhat, amikor betölti a
hatodik életévét.
4) Háromcsillagos Versenyszámok: a ló attól a naptári évtől indulhat 3 csillagos
Versenyszámban, amikor betölti a hetedik életévét.
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4. Minősítő eredmény – MER
Minősítő eredmény (MER) a teljes teljesítmény figyelembevételével az alábbi minimum
követelményekkel érhető el nemzeti versenyeinken:
Minősítő eredmény
Minősítő eredmény a teljes teljesítmény figyelembevételével az alábbi minimum
követelményekkel érhető el:
✔ Díjlovaglás: maximum 45 hibapont.
✔ Terep:
Akadályhiba nélkül (0 hibaponttal) teljesített pálya.
Maximum 60 másodperces időtúllépés egycsillagos szintig, míg maximum 90
másodperces időtúllépés kétcsillagos szinten.
✔ Díjugratás: maximum 8 akadály-hibapont.
MEGJEGYZÉS:
• Törhető, deformálható akadályelemek első működésbe lépése esetén (11 hibapont) még
teljesül a minimális alkalmassági követelményszintek elérése.
• Minden, korábbi években elért MER az akkor érvényes szabályok szerint kerül beszámításra.
5. Minősülési időszak, határidők
Nemzeti versenyekre a verseny évében, vagy az azt megelőző két évben kell minősülni.
A minősülés megszerzésének határideje CCN** versenyek esetén legkésőbb az adott verseny,
terepversenye előtti 24 nappal. CNC** –ra az legkésőbb adott verseny előtti 10 nappal.
Minősülni lehet ló/lovas párosként, vagy külön-külön is minősülhet a ló és a lovas, a minősülési
táblázatnak megfelelően.
Ahová CNC versenyen kell minősülést szerezni, az azonos szintű CCN versenyen szerzett
minősítő eredmény is kvalifikál.
Bajnokságokra nem engedélyezhető semmilyen felmentés.
A minősülések nyilvántartása
A hazai minősülések a szakág honlapján közzétett eredmények alapján követhető.
A külföldön elért minősülés – ahol azt a minősülési táblázat megengedi - az FEI honlapján
feltüntetettek szerint ismerhető el, a minősülések ellenőrzése a technikai delegált feladata.
Versenyzőnkénti lovak száma
4 ló/lovas /nap: abban az esetben, ha a terepverseny napján más részfeladatot is végre kell hajtani
a lovasnak.
8 ló/lovas /nap: abban az esetben, ha terepverseny napján a lovasnak csak a terepverseny
feladatát kell végrehajtani.
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6. Minősülés kategóriákra
Kategória

Minősülési feltétel

AK – amatőr

Bármely lovas, aki még egycsillagos vagy magasabb nehézségi fokú versenyt nem
fejezett be, bármely lóval. REV megléte kötelező.

AK – előkezdő ló Bármely lovas, A0 terhelésnél magasabb kategóriát, a versenyt megelőző évben
nem teljesített lóval.
A0 – amatőr

Bármely lovas, aki még egycsillagos vagy magasabb nehézségi fokú versenyt nem
fejezett be, bármely lóval. A 14 év alatti lovasok esetében egy hivatalos díjugrató
verseny teljesítése kötelező.

A0 – ifjúsági

12 -18 éves lovas, aki még egycsillagos vagy
magasabb nehézségi fokú versenyt nem fejezett be, bármely lóval. A 14 év alatti
lovasok esetében egy hivatalos díjugrató verseny teljesítése kötelező.

A0 – előkezdő ló

Lovasok:
Bármely lovas. Kivételt képeznek a 14 év alatti lovasok akiknek egy hivatalos
díjugrató verseny teljesítése kötelező.
Lovak:
Amely ló az adott évben kezdett lovastusában versenyezni, csak egy évben.
Póni lovak indulhatnak megkötés nélkül, de csak az első versenyévadukban
indulhatnak az Előkezdő Ló Champion címért.

A – kezdő ló

Bármely lovas, A0 terhelésnél magasabb kategóriát, a versenyt megelőző évben
nem teljesített lóval, csak egy évben, 1 A0 kategória teljesítése bármely
összetételben kötelező.

A – kezdő nyitott Bármely lovas, bármely lóval, 1 A0 kategória teljesítése bármely összetételben
kötelező.
A – ifjúsági

12 -18 éves lovas, bármely lóval, 1 A0 kategória teljesítése bármely összetételben
kötelező.

CNC – B
kategória

Az alábbi versenyek közül 1 minősülési eredmény megszerzése kötelező
bármilyen összetételben, az adott vagy azt megelőző két évben:
✔ A kezdő kategória vagy
✔ A nyitott kategória
A ló legalább 5. éves.

CNC* és CCN*

Az alábbi versenyek közül 2 minősülési eredmény megszerzése kötelező
együttesként:
✔ A kezdő vagy
✔ A nyitott vagy
✔ B
A ló legalább 5. éves.

CNC**

Az alábbi versenyek közül 1 minősülési eredmény megszerzése kötelező
bármilyen összetételben, az adott vagy azt megelőző két évben:
✔ CNC* vagy
✔ CCN* vagy
Az alábbi versenyek közül 1 minősülési eredmény megszerzése kötelező
bármilyen összetételben:
✔ CNC*
✔ CCN*
✔ CNC**
✔ CIC*
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✔ CCI*
CCN**

Az alábbi versenyek közül 2 minősülési eredmény megszerzése kötelező
bármilyen összetételben, az adott vagy azt megelőző két évben:
✔ CNC* vagy
✔ CCN* vagy
✔ CIC* vagy
✔ CCI*
✔ CIC**

A szakbizottság, nemzetközi bevezető szintre minimum 1 B-kategóriás minősülési eredménnyel, míg
CIC* / CCI*-ra minimum egy CNC* / CCN*-os minősülési eredmény elérése után igazolja a
minősülést!

7. Minősülés bajnokságokra
Kategória

Minősülési feltétel, eredményszámítás

A0 Amatőr Championatus

Az amatőr kategória kritériumainak megfelelő
lovas és ló, a hazai A0 amatőr kategóriájú
versenyeken elért eredményei után, a ponttáblázat
alapján kapott minősítő pontok összege alapján.

A0 ifjúsági Championatus

Az A0 ifjúsági kategória kritériumainak megfelelő
lovas és ló, a hazai A0 ifjúsági kategóriájú
versenyeken elért eredményei után, a ponttáblázat
alapján kapott minősítő pontok összege alapján.

A0 Előkezdő ló Championatus

Az A0 előkezdő ló kategória kritériumainak
megfelelő lovas és ló, a hazai A0 előkezdő
kategóriájú versenyeken elért eredményei után, a
ponttáblázat alapján kapott minősítő pontok
összege alapján.

A -nyitott Championatus

Az A kezdő nyitott kategóriájú versenyeken elért
eredményei után, a ponttáblázat alapján számított
minősítő pontok alapján. A lovasnak meg kell
felelni az amatőr kategória kritériumainak (nincs
érvényes egy csillag vagy magasabb minősítése)

Az „Év Kezdő Lova” Bajnokság

Bajnokság Championatus rendszerben.
Az adott év magyar lovastusa kezdő ló kategória
versenyein legtöbb minősítő pontot gyűjtött kezdő
ló lesz; az „Év Kezdő Lova”.
A ló életében csak egy évben – amely évben
először indult kezdő ló kategóriában – indulhat a
kezdő ló bajnokságért. Magasabb terhelésű hazai
verseny teljesítése nem zár ki a bajnokságból.

„Utánpótlás Ló Championatus”

Hazai CNC* / CCN* versenyeken az „Utánpótlás
Ló Champion” címért az adott évben az a ló
indulhat, amely a kiírt szintű és típusú versenyen
minősülési eredményei alapján indulási jogot
szerzett, és a Magyar Lovastusa Nemzeti (felnőtt)
bajnokságért még nem indult. A ló csak a
Championatus évében teljesíthet magasabb
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kategóriájú versenyt.
Az adott év magyar lovastusa versenyein legtöbb
minősítő pontot gyűjtött utánpótlás ló lesz az
„Utánpótlás Ló Champion”.
A ló élete folyamán csak egyszer nevezhető az
„Utánpótlás Ló Champion” címért.
„Ifjúsági Lovasok Bajnoksága”

A szakbizottság által kijelölt szintű és típusú
versenyen a bajnokságért az a 12 -18 éves lovas
indulhat, aki a kiírt szintű és típusú versenyre a
minősülési időszakban az indulási jogot
megszerezte. A ló az adott szintű és típusú
versenyre minősült.
A minősülési időszakban az alábbi versenyek
közül 1 minősülési eredmény megszerzése
kötelező együttesként:
✔ B kategória vagy
✔ CNC* vagy
✔ CIC* vagy
✔ CCN* vagy
✔ CCI*
A MLTSZB által kiírt versenyen az CNC B vagy
CNC/CCI* vagy CCN/CCI* kategória eredményei
alapján.

„Fiatal Lovasok Bajnoksága”

A szakbizottság által kijelölt szintű és típusú
versenyen a bajnokságért az a 16-21 éves lovas
indulhat, aki a kiírt szintű és típusú versenyre a
minősülési időszakban az indulási jogot
megszerezte. A ló az adott szintű és típusú
versenyre minősült.
A minősülési időszakban az alábbi versenyek
közül 1 minősülési eredmény megszerzése
kötelező együttesként:
✔ CNC B vagy
✔ CNC* vagy
✔ CIC* vagy
✔ CCN* vagy
✔ CCI*
A MLTSZB által kiírt versenyen a CNC/CIC*
vagy CCN/CCI* kategória eredményei alapján.

„Magyar Bajnokság”

A szakbizottság által kijelölt szintű és típusú
versenyen a bajnokságért az a lovas indulhat, aki a
kiírt szintű és típusú versenyre a minősülési
időszakban az indulási jogot megszerezte. A ló az
adott szintű és típusú versenyre minősült.
A minősülési időszakban az alábbi versenyek
közül 1 minősülési eredmény megszerzése
kötelező együttesként:
✔ CNC* vagy
✔ CIC* vagy
✔ CCN* vagy
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✔ CCI* vagy
✔ CNC** vagy
✔ CCN** vagy
✔ CIC** vagy
✔ CCI**
✔
A MLTSZB által kiírt versenyen CCN** vagy
CIC** vagy CCI** kategória eredményei alapján.

8. Korosztályos Championatus
2017. évtől kezdődően Korosztályos Championatus került kiírásra, a Tanintézeti OB helyett.

Championatus kategóriái:
Kategóriái

életkor

verseny szintje

Iram a terepen

minimum minősülés

Póni

12 – 16

Póni-kategória

400 m/p

1 db befejezett „Póni”

U16

12 – 16

A-kategória

500 m/p

1 db befejezett „A”

U20

16 – 20

B-kategória

520 m/p

1 db befejezett „B”

U25 Utánpótlás lovas

20 – 25

CNC* / CCN*

520 m/p

1 db befejezett 1*

1) A Korosztályos Championatus két forduló/év rendszerben kerül kiírásra.
2) A két fordulóban szerzett championatus-pontok összege alapján lesz végeredmény hirdetve, a
második fordulón.
3) A második fordulóban a championatus-pontok kétszeresei az első fordulóénak.
4) Egy lovas két lóval indulhat.
5) A két lóval indulóknak meg kell nevezniük a Championatusért induló lovukat, amellyel elsőként
fog indulni!
6) Két lóval induló lovas, az elsőként startoló lovával indul a Championatusért.
7) A második ló az egyéb eredményekért – helyezésért, a minősítő pontokért, minősülésért – indul.

A korosztályos Championatus elbírálása:
A fordulókban elért eredmények után az 1-10. helyezett lovas pontot kap.
I. forduló

II. forduló

helyezés

pont

helyezés

pont

1

10

1

20

2

9

2

18

3

8

3

16

4

7

4

14

5

6

5

12
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6

5

6

10

7

4

7

8

8

3

8

6

9

2

9

4

10

1

10

2

a) A Korosztályos verseny Csapat Championátusában a régiók, megyék vagy a klubok 3 fős
csapatokat indíthatnak.
b) Egy csapatba tartoznia kell egy U–20 és egy Utánpótlás Lovasnak, a harmadik lovas
választható a Póni, vagy az U – 16 kategóriából.
c) Amennyiben a csapatok esetében az első három hely valamelyikén azonos hibapont áll
fenn, akkor az utánpótlás lovasoknak a terepszakaszon elért jobb eredménye dönt.
Amennyiben ezután is pontegyenlőség áll fenn akkor az utánpótlás lovasoknak a
díjlovaglásban elért jobb eredménye dönt. Ha ezután is pontegyenlőség áll fenn
holtversenyt kell hirdetni.
d) Fordulónként az egyéni versenyhez hasonlóan az első tíz csapat kap pontot. Így az a
csapat lesz a Csapat Champion, aki a két forduló után a legtöbb pontot szerezte.
e) A végső helyezések eldöntéséhez, amennyiben a fordulók után pontegyenlőség alakul ki,
a második fordulón elért jobb csapat-eredmény dönt.
f) A csapatok elnevezésénél a régió, megye vagy egyesület neve mellett kizárólag a múltban
sikert elért lovas vagy ló neve választható.

9. Csapatversenyek
A rendező versenyén csapatversenyt is kiírhat.
a) A csapatokat 3 lovas-ló páros alkotja!
b) Kizárólag csapatverseny esetén: a részfeladat be nem fejezése bármely okból az alábbi
hibapontokat vonja maga után: Díjlovaglás = 100 pont, Terep = 150 pont, Díjugratás = 100
pont.
c) Kizárólag a csapatverseny esetén: bármely ló/lovas páros, amely nem fejezi be valamelyik
részfeladatot, folytathatja a versenyt a következő részfeladatban, feltéve, hogy a lószemlén
alkalmasnak ítélik a verseny folytatására.

Kombinált csapatversenyek (AK – kategória)
Csapatok az alábbi összeállításban nevezhetők:
3 ló – 3 lovas
1 ló – 3 lovas
2 ló – 3lovas

1 ló – 2 lovas

2 ló – 2 lovas
A csapaton belül megosztva kell teljesíteni a részfeladatokat.
➢ Három lovas esetén mind a három lovas egy-egy részfeladatot teljesít.
➢ Két lovas esetén az egyik lovas két részfeladatot, míg a másik egyet lovagol.
➢ Lehetőség van az egyéni indulók esetében, hogy megjelöljék azt az egy, vagy két
részfeladatot, amelyikkel valamelyik csapatba neveznek, így ők egyéni és csapatértékelésre
is kerülnek
➢ Egy lovas, csak egy csapat tagja lehet!
➢ Csapateredményért minősítő pont nem jár.
➢ A verseny speciális volta miatt itt, és csak itt bármely számú csapat nevezése esetén is meg
kell tartani a csapatversenyt, ill. eredményt kell hirdetni számukra.
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Amatőr csapatversenyek
A csapatokat lovas klubok (egyesületek), területi szervezetek, vagy régiók alkothatják.
Az amatőr csapat tagja lehet az A0-kategóriák bármelyik lovasa – amatőr; ifjúsági; előkezdő –
akire teljesül az amatőr lovas meghatározás.

Ifjúsági csapatversenyek
A csapatokat lovas klubok (egyesületek), területi szervezetek, vagy régiók alkothatják.

Csapatversenyek
Ebben az esetben nem szervezhető más csapatverseny.
A csapatokat lovas klubok (egyesületek), területi szervezetek, vagy régiók alkothatják.
Abban az esetben írható ki, ha a versenyen van három különböző terhelésű versenyszám,
amelyek mindegyikéből egy ló szerepel a csapatban. A három lovat két lovas is lovagolhatja.
Pl: 1 A0 – amatőr; 1 A – ifjúsági; 1 CNC – B.

10. Csapatbajnokságok
A rendező – a szakbiztosság egyetértésével – versenyén csapatbajnokságot is kiírhat.
a) A csapatokat 3 lovas-ló páros alkotja!
b) Kizárólag csapatverseny esetén: a részfeladat be nem fejezése bármely okból az alábbi
hibapontokat vonja maga után: Díjlovaglás = 100 pont, Terep = 150 pont, Díjugratás =
100 pont.
c) Kizárólag a csapatverseny esetén: bármely ló/lovas páros, amely nem fejezi be
valamelyik részfeladatot, folytathatja a versenyt a következő részfeladatban, feltéve hogy
a lószemlén alkalmasnak ítélik a verseny folytatására.
A csapatokat a kiírás szabályozza.

Megyék és régiók csapatbajnoksága
Megyék és régiók csapatbajnokságai kiírásra kerülhetnek több fordulós rendszerben is, egy vagy
több helyszínen. Az adott év elején bajnoki kiírást kell készíteni, amelyet a szakbizottság hagy
jóvá, a kiírást közzé kell tenni a szakági honlapon. A kiírásnak tartalmaznia kell az eredmény
számítás pontos menetét. Kiírható csapatbajnokságok:
1) Amatőr csapatbajnokság
2) Ifjúsági csapatbajnokság
3) Csapatbajnokság
A csapatokat lovas klubok (egyesületek), területi szervezetek, vagy régiók alkothatják.

Országos csapatbajnokságok
1) Amatőr Csapatbajnokság
A szakbizottság – a rendező egyetértésével – az év elején megjelöli azt a
versenyhelyszínt, amelyen a Magyar Amatőr Csapatbajnokság megrendezésre kerül. A
csapatokat Lovas klubok (egyesületek), Megyék, és Régiók alkothatják.
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2) Ifjúsági Csapatbajnokság
A Magyar Ifjúsági Bajnoksággal egy időben, ugyan azon a versenyen, három csapat
nevezése esetén írható ki. A csapatokat Lovas klubok (egyesületek), Megyék , és Régiók
alkothatják.

3) Fiatal lovasok Csapatbajnoksága
A Magyar Fiatal Lovasok Bajnokságával egy időben, ugyan azon a versenyen, három
csapat nevezése esetén írható ki. A csapatokat Lovas klubok (egyesületek), Megyék, és
Régiók alkothatják.

4) Felnőtt Csapatbajnokság
A Magyar Bajnoksággal egy időben, ugyan azon a versenyen, három csapat nevezése
esetén írható ki. A csapatokat Lovas klubok (egyesületek), Megyék, és Régiók
alkothatják.

5) Championatus Csapatbajnokságok
A Korosztályos Championatussal egy időben, ugyan azon a versenyen, három csapat
nevezése esetén írható ki. A csapatokat Lovas klubok (egyesületek), Megyék, és Régiók
alkothatják

VIII.Régiós felosztás
1. Endrődy Ágoston régió (Észak- és Közép-Magyarország)
Pest megye és Budapest, ill. Nógrád, Heves, Jásznagykun-Szolnok, megyék
régiója.
2. Jankovich Lőrinc régió (Észak- Kelet Magyarország)
Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar megyék régiója.
3. Máchánszky Gyula régió (Dél-Magyarországi régió)
Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, megyék régiója
4. Monspart Gábor régió (Dél-Nyugat Magyarország)
Baranya, Somogy, Tolna, Zala megyék régiója.
5. Visy István régió (Észak-Nyugat Magyarország)
Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém megyék régiója.
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IX. PONTTÁBLÁZATOK
1. Nemzeti versenyeken
AK kategória – egyéni
Hely

Versenyzők száma
1 ≤ 5 6 ≤ 10 11 ≤ 15 16 ≤ 20 21 ≤ 25

26 ≤ 30

31 ≤ 35 36 ≤ 40

40 <

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

1

2

4
5
6
7
8
9
10
11

1
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A0 kategóriák
Hely

Versenyzők száma
1 ≤ 5 6 ≤ 10 11 ≤ 15 16 ≤ 20 21 ≤ 25

26 ≤ 30

31 ≤ 35 36 ≤ 40

40 <

1

5

7

8

9

10

11

12

13

14

2

4

6

7

8

9

10

11

12

13

3

3

5

6

7

8

9

10

11

12

4

2

4

5

6

7

8

9

10

11

5

1

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

4

5

6

7

8

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

2

3

4

5

2

3

4

2

3

6
7
8
9
10
11
12
13

2

„A” kategóriák
Hely

Versenyzők száma
1 ≤ 5 6 ≤ 10 11 ≤ 15 16 ≤ 20 21 ≤ 25

26 ≤ 30

31 ≤ 35 36 ≤ 40

40 <

1

7

9

10

11

12

13

14

15

16

2

6

8

9

10

11

12

13

14

15

3

5

7

8

9

10

11

12

13

14

4

4

6

7

8

9

10

11

12

13

5

3

5

6

7

8

9

10

11

12

4

5

6

7

8

9

10

11

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

4

5

6

7

8

4

5

6

7

4

5

6

4

5

6
7
8
9
10
11
12
13

4
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„B” kategóriák
Hely

Versenyzők száma
1 ≤ 5 6 ≤ 10 11 ≤ 15 16 ≤ 20 21 ≤ 25

26 ≤ 30

31 ≤ 35 36 ≤ 40

40 <

1

9

11

12

13

14

15

16

17

18

2

8

10

11

12

13

14

15

16

17

3

7

9

10

11

12

13

14

15

16

4

6

8

9

10

11

12

13

14

15

5

5

7

8

9

10

11

12

13

14

6

7

8

9

10

11

12

13

6

7

8

9

10

11

12

6

7

8

9

10

11

6

7

8

9

10

6

7

8

9

6

7

8

6

7

6
7
8
9
10
11
12
13

6

CNC*; CCN*
Hely

Versenyzők száma
1 ≤ 5 6 ≤ 10 11 ≤ 15 16 ≤ 20 21 ≤ 25

26 ≤ 30

31 ≤ 35 36 ≤ 40

40 <

1

11

13

14

15

16

17

18

19

20

2

10

12

13

14

15

16

17

18

19

3

9

11

12

13

14

15

16

17

18

4

8

10

11

12

13

14

15

16

17

5

7

9

10

11

12

13

14

15

16

8

9

10

11

12

13

14

15

8

9

10

11

12

13

14

8

9

10

11

12

13

8

9

10

11

12

8

9

10

11

8

9

10

8

9

6
7
8
9
10
11
12
13

8
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CNC**; CCN**
Hely

Versenyzők száma
1 ≤ 5 6 ≤ 10 11 ≤ 15 16 ≤ 20 21 ≤ 25

26 ≤ 30

31 ≤ 35 36 ≤ 40

40 <

1

15

17

18

19

20

21

22

23

24

2

14

16

17

18

19

20

21

22

23

3

13

15

16

17

18

19

20

21

22

4

12

14

15

16

17

18

19

20

21

5

11

13

14

15

16

17

18

19

20

12

13

14

15

16

17

18

19

12

13

14

15

16

17

18

12

13

14

15

16

17

12

13

14

15

16

12

13

14

15

12

13

14

12

13

6
7
8
9
10
11
12
13

12

CNC***, CCN***
Hely

Versenyzők száma
1 ≤ 5 6 ≤ 10 11 ≤ 15 16 ≤ 20 21 ≤ 25

26 ≤ 30

31 ≤ 35 36 ≤ 40

40 <

1

19

21

22

23

24

25

26

27

28

2

18

20

21

22

23

24

25

26

27

3

17

19

20

21

22

23

24

25

26

4

16

18

19

20

21

22

23

24

25

5

15

17

18

19

20

21

22

23

24

16

17

18

19

20

21

22

23

16

17

18

19

20

21

22

16

17

18

19

20

21

16

17

18

19

20

16

17

18

19

16

17

18

16

17

6
7
8
9
10
11
12
13

16

➢ Azonos terhelésű külföldön teljesített nemzeti verseny után is a fentiek szerint.
➢ A lovas, vagy edzőjének felelőssége, hogy az eredmények igazolása beérkezzen a
szakbizottsághoz!
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2. Lovasok minősítése
Felnőtt minősítés
I. osztályú sportoló
Minimum 50 minősítő ponttal rendelkező lovasok, amiben kell lennie „csillagos” pontnak is, de
az egycsillagos pontok közül csak az számít, ami egy-időben a minősítő – MER – szintet is
jelenti.
✔ Felnőtt lovas, aki az adott évben CIC*** / CCI*** versenyt teljesített kizárás nélkül,
automatikusan megkapja az I. osztályú minősítést.
✔ Fiatal lovas, aki az adott évben CIC** / CCI** versenyt teljesített kizárás nélkül, automatikusan
megkapja az I. osztályú minősítést.
II. osztályú sportoló
Minimum 25 minősítő ponttal rendelkező lovasok, amiben kell lennie „B-kategóriás” pontnak is.
III. osztályú sportoló
Minősítő pontot szerzett lovasok, akik nem felelnek meg az I., ill. II. o. feltételeknek.

Ifjúsági minősítés
Aranyjelvényes ifjúsági sportoló
Aki ifjúsági kategóriában, min. 25 minősítő pontot szerzett.
✔ Ifjúsági lovas, aki az adott évben CIC* / CCI* versenyt teljesített kizárás nélkül, automatikusan
megkapja az aranyjelvényes minősítést.
Ezüstjelvényes ifjúsági sportoló
Aki ifjúsági kategóriában, min. 15 minősítő pontot szerzett.
Bronzjelvényes ifjúsági sportoló
Aki ifjúsági kategóriában minősítő pontot szerzett, de nem felel meg a fentebbi kategóriák
egyikének sem.

3. Nemzetközi versenyen szerzett minősítő pontok
1. A nemzetközi lovastusa versenyeken megszerzett minősítési pontokat (a FEI ponttáblázata
alapján) a hazai éves minősítés számításakor 2 szorzóval veszi figyelembe (x 2).
2. Plusz megkapja – amennyiben olyan eredményt ért el –, a hazai ponttáblázat alapján járó
pontokat is.
(Pl.: CIC**-s versenyen 36 indulóból 12. helyezett lesz, akkor 12 minősítő pontot is kap – a
hazai ponttáblázat alapján – a FEI pontok mellé.)

4. Hazai ló és lovas részvétele nemzetközi versenyeken
Lovas (felelős személy) írásos kérelmére, a Szövetségi kapitány javaslatára, a Magyar Lovastusa
Szakbizottság abban az esetben adja ki a start engedélyt, ha nemzetközi bevezető szintre
minimum 1 B-kategóriás minősülési eredménnyel, vagy a CIC* / CCI*-ra minimum egy CNC* /
CCN*-os minősülési eredménnyel rendelkezik!
A nevezést a Szakbizottság végzi.
A magasabb terhelésű nemzetközi versenyekre történő minősülés az FEI minősülési rendje
szerint történik.
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5. Hazai ló és lovas részvétele nemzetközi bajnokságokon
A Szövetségi kapitány javaslatára, a Magyar Lovastusa Szakbizottság adja ki a start engedélyt,
nemzetközi bajnokságokra. A nevezést a lovas kérésére a Szakbizottság végzi.

6. Hazai rendezésű nemzetközi verseny
Rendezéséhez a MLTSZB hozzájárulása szükséges.

X. NEMZETI VERSENYEINK TERHELÉSEI
1. CNC „AK” „Póni” „A0” „A” és „B” kategóriák terep terhelései
Versenyek Akadályok Erőkifejtések
szintje
száma
száma, max.

Iram
méter/perc

Táv max.
(méter)

Akadály magasság /
Szélesség

AK

Max. 8db

8

400

1200

0,8/0,8 m

Póni

Max. 12db

14

400

1800

0,8/0,8 m

AO

10-12

14

450

1800

0.9/1.0m

A

15-20

25

500

2500

1/1.2m

B

20-25

28

520

3120

1,05/1.25m

bevezető
szint

Verseny szintje

AK / Póni

A0

A

B

Szilárd rész magassága

0,80

0,90

1,00

1,05

Magasság sövénnyel

1,00

1,10

1,20

1,25

Legnagyobb leugró

0,90

1,00

1,20

1,40

Akadály legmagasabb pontján

0,80

1,00

1,20

1,25

Akadály alapjánál

1,20

1,40

1,60

1,80

Jelképes (1,2)

2,4

Szélességi méretek

Magasság nélküli akadályok

Jelképes (0,8) Jelképes (1,0)

A „B” kategória megegyezik a NK bevezető szint határértékeivel.
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2. CNC „AK” „Póni” „A0” „A” és „B” kategóriák ugróvizsga terhelései
Versenyek
szintje

Akadályok
száma

Erőkifejtések
száma

Iram
m/perc

Akadályok mérete

AK

8 – 10

9 – 11

350

0.8-0.9/0,9 m

Póni

8 – 10

9 – 11

350

0.9-0.95/1m

AO

8 – 10

9 – 11

350

0.9-0.95/1 m

A

10 – 11

11-12

350

1m/1.20 m

10 – 11

12

350

1,1 – 1,25 m

B
bevezető szint

3. CNC*/**/*** versenyek terep terhelései
CNC Terepverseny

Egy csillag (*)

Két csillag (**)

Három csillag (***)

520 m/p

550 m/p

570 m/p

2600 – 3120 m

3025 – 3575 m

3420 – 3990 m

Erőkifejtések száma, max.

25 – 30

27 – 32

30 – 35

Az akadályok magassága /
szélessége max cm

110 / 140

115 / 160

120 / 180

Min. 5' 00”

Min. 5' 30”

Min. 6' 00”

110 / 130

115 / 135

120 / 140

Szélesség az akadály
alapjánál max cm

210

240

270

Magasság nélküli akadályok
max cm

280

320

360

Leugrók max cm

160

180

200

Iram
Táv a mindenkori FEI
ajánlásfigyelembe vételével

Alapidő
Sövény esetében szilárd rész
/ sövény max cm
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A tereppálya építés irányelveit a Lovastusa Memorandum.

4. CCN*/**/*** versenyek terep terhelései
CCN Terepverseny

Egy csillag (*)

Két csillag (**)

Három csillag (***)

520 m/p

550 m/p

570 m/p

Táv a mindenkori FEI
ajánlásfigyelembe vételével

3640 – 4680 m

4400 – 5500 m

5700 – 6270 m

Erőkifejtések száma, max. a
mindenkori
FEI
ajánlásfigyelembe vételével

25 – 30

30 – 35

35 – 40

Min. 7' 00”

Min. 8' 00”

Min. 10' 00”

Az akadályok magassága /
szélessége max cm

110 / 140

115 / 160

120 / 180

Sövény esetében szilárd rész /
sövény max cm

110 / 130

115 / 135

120 / 140

Szélesség az akadály
alapjánál max cm

210

240

270

Magasság nélküli akadályok
max cm

280

320

360

Leugrók max cm

160

180

200

Iram

Alapidő

5. CNC – CCN */**/*** versenyek ugróvizsga terhelései
CNC / CCN Díjugratás

Egy csillag (*)

Két csillag (**)

Három csillag (***)

350 m/p

350 m/p

375 m/p

10-11

10-11

11-12

13

14

15

Az akadályok
magassága max.

1,15 m

1,2 m

1,25 m

Az akadályok
szélessége, oxer,

1,35 m

1,4 m

1,45 m

Az akadályok
szélessége, triple bar,

1,55 m

1,60 m

1,65 m

Iram
Akadályok száma
Erőkifejtések száma
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XI.HIVATALOS SZEMÉLYEK
1. Hivatalos Személyek feladatköre
•

•

•

A bírói testületnek, a technikai küldöttnek, a pályatervezőnek és az állatorvosnak a szervező
bizottsággal együtt arra kell törekedni, hogy mindent megtegyenek annak érdekében, hogy a
verseny sportszerű, biztonságos és színvonalas legyen.
Ide tartozik, hogy a versenypályáknak, az akadályoknak, a talajnak minden esetben tökéletesen
alkalmasnak kell lenniük a versenyszámok szintjére, különös tekintettel a terep és ugrópályák
nehézségi szintjére.
A csillagos szintnek megfelelő korrekt nehézségi szintű terep és ugrópálya nagyon fontos annak
érdekében, hogy a lovak és lovasok helyes és hatékony technikai fejlődése biztosítható legyen a
szinteken keresztül.

Hivatalos Személyek illetékessége
•

•

A bírói testület illetékességének ideje egy órával az első lószemle, vagy egy órával a díjlovaglás
részfeladat első startja előtt kezdődik, attól függően, melyik a korábbi, és a végeredmény
kihirdetése után fél óráig tart.
Ugyanakkor a bíró testület teljes illetékessége a tereppálya átvétellel is megkezdődik.

Bírói Testület

Általános feladatkörök
•
•

•

A bírói testület alapvető felelőssége a versenyszám elbírálása, és az illetékessége során felmerülő
problémák kezelése.
A bírói testület minden tagjának kötelessége és teljes mértékben joga a versenyszám ideje alatt
bármikor kizárni a sánta, beteg, vagy kimerült lovat és bármely olyan versenyzőt, aki nem képes
a versenyszám folytatására.
A bírói testület felelőssége ezen kívül a veszélyes lovaglás (525. cikkely) és a ló bántalmazás
minden esetének folyamatos ellenőrzése és a beavatkozás.

Pályabejárás és pályaátvétel
•
•

A bírói testület a technikai küldöttel és a pályatervezővel járja be és veszi át a pályát.
Amennyiben a bírói testület a technikai küldöttel konzultálva nem elégedett a pályával, jogában
áll változtatni azon.

Lószemle
•

A bírói testület az állatorvos küldöttel bonyolítja le az első és a második lószemlét.
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2. Hivatalos személyek minősítése
Bírók

Gyakorló bíró:
✔ 18. életévét betöltött személy, aki a MLTSZB által kijelölt tanfolyamot elvégezte
✔ Legalább középfokú iskolai végzettség
Ellátható feladatok:
a) Terepversenyen akadálybíró, szakaszbíró melletti asszisztens.
b) Díjugrató vizsga során írnok.
c) Részt vehet a versenyiroda munkájában.
Feljebb lépéséhez kötelező:
➢ A0, A, vagy B kategóriás díjlovaglást kell bírálnia harmadik bíróként 5 alkalommal.
(Bírálata nem számít bele a verseny eredményébe.) Akkor sikeres a bírálata, ha max. 8%
eltérést mutat a másik két bíró eredményének átlagától.
➢ Kivételt képezhet ez alól, ha más szakágakban – utánpótlás szervezet; díjlovagló szakág –
tevékenykedett hivatalos bíróként. Ez esetben szakbizottsági döntés határoz az esetleges
minősítési feljebb lépésről.

III. osztályú bíró:
✔
✔
✔
✔

18. életévét betöltött személy
Eleget tett a gyakorló bíróknak előírt előléptetés feltételeinek.
Részt vett a kötelező továbbképzésen.
Befizette az aktuális bírói licenc díjat.
A MLTSZB jóváhagyta III. osztályú minősítését.

Ellátható feladatok:
a) Önállóan bírálhat B-kategóriáig. (AK-A0-A-B)
b) Terepverseny során indító, időmérő, és szakaszbíró.
c) Díjugrató vizsga során a versenybíróság tagja.
d) Részt vehet a versenyiroda munkájában.

II. osztályú bíró:
✔ 18. életévét betöltött személy
✔ 2 év lovastusa versenybírói gyakorlat III. osztályú bíróként – legalább 10 versenynapon
igazolt tevékenykedés az elmúlt 2 évben
✔ Részt vett a kötelező továbbképzésen.
✔ Sikeres vizsgát tett.
✔ Befizette az aktuális bírói licenc díjat.
✔ A MLTSZB jóváhagyta II. osztályú minősítését.
Ellátható feladatok:
a) Önállóan bírálhat 1*-s kategóriáig. (AK-A0-A-B-CNC*/CCN*)
a) Terepverseny során indító, időmérő, és szakaszbíró.
b) Díjugrató vizsga során a versenybíróság tagja.
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c) Részt vehet a versenyiroda munkájában.

I. osztályú bíró:
✔ 18. életévét betöltött személy
✔ Korábban versenyzőként min. II. oszt. minősítést szerzett lovasként szakágunkban.
✔ II. oszt. bíróként min. hat nemzeti military versenyen részt vett a versenybíróság
tagjaként.
✔ Részt vett a kötelező továbbképzésen.
✔ Sikeres vizsgát tett.
✔ Befizette az aktuális bírói licenc díjat.
✔ A MLTSZB jóváhagyta I. osztályú minősítését.
Ellátható feladatok:
a) Nemzeti versenyen vezető bíró, vagy a bírói testület tagja.
b) Hazai rendezésű nemzetközi versenyen a bírói testület tagja.

Technikai küldött (TD)

Gyakorló technikai kiküldött
✔
✔
✔
✔

18. életévét betöltött személy
Sikeresen elvégzett egy az MLTSZB által előírt tanfolyamot.
Legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik.
Ezt követően, mint gyakorló TD részt vehet bármely nemzeti lovastusa versenyen,
feladatait az adott verseny technikai küldötte határozza meg.

Technikai küldött
✔ 18. életévét betöltött személy.
✔ Korábban versenyzőként I. oszt. minősítést szerzett lovastusa szakágban (korábban military).
✔ Mint gyakorló TD részt vett legalább négy, a szakbizottság által jóváhagyott nemzeti lovastusa
versenyen (szerepel a TD jelentésében), és a verseny TD-je írásban értékelte a munkáját.
✔ Részt vett az MLTSZB által előírt továbbképzésen.
✔ Sikeres vizsgát tett.
✔ Befizette az aktuális liszenszdíjat.
✔ Minősítését az MLTSZB jóváhagyta.

Pályatervező

I. szint:
✔
✔
✔
✔

18. életévét betöltött személy,
Sikeresen elvégzett egy az MLTSZB által előirt tanfolyamot,
Pályatervező asszisztensként dolgozhat IV. szintű, vagy nemzetközi pályatervező mellett.
Szerepel a TD jelentésében
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✔ MLTSZB jóváhagyta listára kerülését.

II. szint:
18. életévét betöltött személy,
Versenyzői tapasztalat min. A-kategóriás szinten lovastusa szakágban.
Sikeresen elvégzett egy az MLTSZB által előirt tanfolyamot,
Sikeres vizsgát erre a szintre lépéshez.
Pályatervező asszisztensként részt vett legalább négy, a szakbizottság által jóváhagyott nemzeti
lovastusa versenyen IV. szintű, vagy nemzetközi pályatervező mellett.
✔ Szerepel a TD jelentésében
✔ Befizette az aktuális liszenszdíjat
✔ MLTSZB jóváhagyta listára kerülését.
✔
✔
✔
✔
✔

Ellátható feladatok:
➔ Önállóan építhet a szakbizottság engedélyével AK, A0, A, és B-kategóriás versenyen,
amit a MLTSZB Technikai Kiküldöttje ellenőríz.

III. szint:
18. életévét betöltött személy,
Versenyzői tapasztalat min. 1*-s szinten lovastusa szakágban.
Sikeresen elvégzett egy az MLTSZB által előirt tanfolyamot.
Sikeres vizsgát erre a szintre lépéshez.
2. szintű pályatervezőként épített legalább négy, a szakbizottság által jóváhagyott nemzeti
lovastusa versenyen.
✔ Befizette az aktuális liszenszdíjat
✔ MLTSZB jóváhagyta listára kerülését.
✔
✔
✔
✔
✔

Ellátható feladatok:
➔ Önállóan építhet max. CNC* / CCN*-kategóriás versenyeken.

IV. szint:
18. életévét betöltött személy,
Versenyzői tapasztalat min. 2*-s szinten lovastusa szakágban.
Sikeresen elvégzett egy az MLTSZB által előirt tanfolyamot,
Sikeres vizsgát erre a szintre lépéshez.
3. szintű pályatervezőként épített legalább négy, a szakbizottság által jóváhagyott nemzeti
lovastusa versenyen.
✔ Befizette az aktuális liszenszdíjat
✔ MLTSZB jóváhagyta listára kerülését.
✔
✔
✔
✔
✔

Ellátható feladatok:
➔ Önállóan építhet bármely hazai versenyen.
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3. Nemzeti lovastusa versenyek hivatalos személyei
•

•
•
•

A Szervező Bizottság a Magyar Lovastusa Szakbizottság jóváhagyását követően meghívja a
verseny szakági listájáról választott, vezető bíróját (bírói testületét), tereppálya tervezőjét és a
technikai kiküldöttjét és versenyirodáját.
Vezető bíró csak minimum I. o. érvényes minősítéssel rendelkező bíró lehet.
A hivatalos személyek listája, a szakág honlapján hozzáférhető.
Azokon a versenyeken ahol AK, A0, A, B-kategóriás versenyszámokat rendeznek, a TD
feladatait a vezetőbíró látja el, amennyiben a MLTSZB másként nem rendelkezik.

Bírók – díjlovaglás
A bíráskodást a MLTSZB hivatalos bírói listájáról választott bíró, illetve a díjlovagló szakág
hivatalos bírói listájáról választott bíró is végezheti.

Bírók – díjugratás
A díjugrató vizsga lebonyolításához a verseny Szervező Bizottságának legalább egy a MLTSZB
hivatalos személyeinek listájáról vagy a Magyar Díjugrató Szakbizottság bírói listájáról
kiválasztott bírót, gyakorló bírót melléjük pedig egy gyakorlott írnokot kell meghívniuk.

Bírók – terepverseny
Vezető bíró és / vagy Technikai Küldött
A terep pályán tartózkodik, döntést hoz veszély helyzetekben és balesetek alkalmával.
Neki jelentenek az egyes rész-terepszakaszok bírói. A jelentések alapján lép kapcsolatba a
mentőkkel (orvos) és állatorvossal.

Indító és érkeztető bírók
Amennyiben az időmérés nem számítógépes és erre külön személy lett kijelölve, úgy ők a
hivatalos időmérői a versenynek. Számítógépes időmérés esetén kontroll időmérést végeznek. A
startnál a bírói testület egy tagjának jelen kell lennie.

Technikai delegált
1) A verseny technikai kiküldöttje az MLTSZB által kijelölt személy a testület hivatalos
képviselője, az adott versenyen. A technikai delegált az MLTSZB hivatalos listájáról
választható személy. Jelen van a versenyen és az azt megelőző napon – több héttel
azelőtti ellenőrzést követően – ellenőrizni, hogy a verseny lebonyolításához szükséges
feltételek jelen szabályzatnak, a verseny helyszín adottságainak és szintjének megfelelően
meg vannak-e.
2) Felelős a terep- és díjugrató pályák vizsgálatáért és jóváhagyásáért a pályák megnyitását
megelőzően. Joga van a pályákon változtatásokat kieszközölni.
3) A versenyt követően, arról jelentést ír, és továbbítja a MLTSZB – nak.

4) Hazai rendezésű nemzetközi versenyre – ahol nemzeti kategóriák is
lebonyolításra kerülnek – nemzeti TD kijelölése kötelező!
5) A nemzeti TD díjazását a MLTSZB rendezi szakági pénzből számla ellenében.
6) Azokon a versenyeken ahol AK, A0, A, B-kategóriás versenyszámokat rendeznek, és a
TD feladatait a vezetőbíró látja el, a szakágat terheli a verseny előtti TD feladatok
költsége, míg a rendezőt – a versenyt irányító – vezetőbíró költsége.

Rész-terepszakasz bírók
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A terepszakasz hosszától, az akadályok számától és a tereppálya földrajzi adottságaitól függően
kell meghatározni szükségességüket és számukat (Technikai delegált). Feladatuk
terepszakaszaikon, belül az akadályok felügyelete. Fogadják az akadálybírók jelzéseit (zászlós,
rádiós), észrevételeit. A beérkezett információkat a Vezető bíró/ Technikai delegált felé
továbbítják. Egy Rész – terep szakasz bíróhoz tartozó ugrások száma 5-10 között megfelelő
számú.

Akadálybíró
1) Elbírálja a felügyeletük alatt álló akadályon való áthaladást, majd az előre biztosított
nyomtatványon rögzíti, észrevételeit, megjegyzéseit.
2) Vitás és vészhelyzetekben kapcsolatba lép a rész – terep szakasz bíróval, illetve Vezető
bíróval vagy Technikai delegálttal. Ajánlott, hogy az akadálybírók már a versenyt
megelőzően, korábban részt vegyenek akadálybírói továbbképzésen, de a terepverseny
előtt eligazításuk kötelező, a FEI Military Memorandum irányelvei alapján.
3) Amennyiben lehetséges minden akadályhoz külön akadálybírót rendeljünk.
4) Egy akadálybíró több akadályt is felügyelhet amennyiben azok számára biztosan
bírálható távolságon belül vannak.
5) További feladata, hogy biztosítsa az akadályon való áthaladás feltételeit (a nézők
mindenkori távol tartása az akadálytól). Az akadálybíró lehetőleg gyakorló bíró legyen.

Tereppálya tervező
a) A tereppálya tervező személyét a MLTSZB hivatalos listájáról kell választani.
b) Országos bajnoki döntők pályaépítőinek kijelöléséhez a szakbizottság hozzájárulása
szükséges.

Versenyiroda
a) hivatalos listáról választott személy.
b) a verseny kezdetét megelőző 21 napig a részletes versenykiírást elkészíti, a nevezési
rendszerbe felterjeszti.
c) A versenynapot megelőző napon 12.00. – 20.00.-ig a verseny helyszínén szolgálatot teljesít.
Elvégzi a jelentkeztetést a versenyen való indulás jogosultságát – licencbefizetéseket,
sportorvosit – ellenőrzi, majd a startlistát véglegesíti.
d) Gondoskodik arról, hogy az aktuális startlisták a részfeladatok kezdete előtt 1 órával a TD
által meghatározott helyre ki legyen függesztve.
e) A versenyiroda tevékenységének minősítését a TD jelentkeztetés tartalmazza.

Stewardok
Minden versenyre ki lehet nevezni a szervező bizottságnak egy chief stewardot. Ő a felelős
minden, a versenyt érintő felügyeleti dologgal kapcsolatban. Kulcsszerepet tölt be a hivatalos
személyek csapatában, együttműködik a technikai küldöttel és a szervező bizottsággal.

Steward asszisztensek
A verseny méretétől (a versenyzői létszámtól) és a verseny típusától függően a szervező
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bizottságnak megfelelő számú steward asszisztenst lehet kineveznie a chief stewarddal
egyeztetve.

Fellebbviteli bizottság
a) Fellebbviteli bizottság, Országos Bajnokságokon 2 fős bizottság kijelölése kötelező.
b) Egyéb versenyeken a fellebbviteli bizottság szerepét a versenybíróság, ill. a technikai kiküldött
tölti be.
A fellebbviteli bizottság döntése ellen fellebbezni a Szakbizottság Elnökéhez, ezután a MLSZ
Fegyelmi Bizottságához lehet

XII. KÖLTSÉGEK ÉS DÍJAZÁS
1. Hivatalos személyek díjazása
Valamennyi hivatalos személy költségeit, beleértve a bírók, tereppálya-tervezők, versenyiroda, az orvos,
mentő, hatósági állatorvos, kezelő állatorvos költségeit a Szervező Bizottság téríti.
A bírók díjazásának minimális mértéke:
Napi díj

Napi díj

AK-A0-A-B kategóriás
versenyeken

csillagos kategóriát is
tartalmazó versenyeken

Ft. / 8 óra

Ft. / 8 óra

Nemzetközi és I. o.
bíró, versenyiroda,
IV-es szintű
pályatervező

15.000 (nettó)

20.000 (nettó)

kötelező

II. o. bíró, III-as
szintű pályatervező

12.000 (nettó)

15.000 (nettó)

kötelező

III. o. bíró, II-es
szintű pályatervező

10.000 (nettó)

10.000 (nettó)

kötelező

Gyakorló bíró, I-es
szintű pályatervező

5000 (nettó)

5000 (nettó)

kötelező

Megnevezés

Költség térítés
(utazási költség,
szállás, étkezés)

A versenybíróság elnökének a verseny kezdete előtt 1 órával és a verseny vége után 1 óra hosszáig a
helyszínen kell tartózkodnia, ezért az elnöknek a bírói díjon felül annak 20%-át is ki kell fizetni.
A hivatalos személyek túlóradíja: 2 000 Ft / megkezdett óra.
A kifizetések számla ellenében vagy személyi juttatásként – ez esetben 40% adó előleg levonandó, melyről
igazolást állít ki a kifizető – történik.
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Bírók 2 év bírói tevékenység hiánya után elvesztik a bírói státuszukat. Ismételt aktívvá válásuk –
továbbképzés; licenc; bíráskodás – esetén a „régi” minősítésükbe lépnek vissza! (Nem kerülnek
leminősítésre!)

2. Lovasok költségei
Startdíjak:
Bevezetésre kerül lovastusa versenyeken a startdíj rendszere.
a) Versenyszámonként változtatható 0 – 3000 Ft közötti összegben.
b) A versenyrendező határozza meg a mértékét az adott verseny versenyszámaira.
c) A versenyiroda írja be a nevezési rendszerbe a versenyszámokhoz.
d) A startdíj teljes összege a verseny-rendezőt illeti meg.
Nevezési díj, és annak visszaosztása:
Nevezési díj

Rendező

MLTSzB

Pénzdíj alap

AK – amatőr egyéni

6 000 Ft

4 500 Ft

1 500 Ft

0 Ft

AK – előkezdő ló

6 000 Ft

4 500 Ft

1 500 Ft

0 Ft

AK – csapat

6 000 Ft

4 500 Ft

1 500 Ft

0 Ft

Póni Championatus

6 000 Ft

1 500 Ft

2 000 Ft

2 500 Ft

A0 – amatőr

6 000 Ft

1 500 Ft

2 000 Ft

2 500 Ft

A0 – ifjúsági lovas (14-18 év)

6 000 Ft

1 500 Ft

2 000 Ft

2 500 Ft

A0 – előkezdő ló

6 000 Ft

1 500 Ft

2 000 Ft

2 500 Ft

U16 Championatus

6 500 Ft

2 000 Ft

2 000 Ft

2 500 Ft

A – kezdő ló

6 500 Ft

2 000 Ft

2 000 Ft

2 500 Ft

A – ifjúsági lovas (14-18 év)

6 500 Ft

2 000 Ft

2 000 Ft

2 500 Ft

A – nyitott

7 000 Ft

2 500 Ft

2 000 Ft

2 500 Ft

U20 Championatus

7 500 Ft

3 500 Ft

1 500 Ft

2 500 Ft

B

7 500 Ft

3 500 Ft

1 500 Ft

2 500 Ft

U25 Championatus

8 000 Ft

3 500 Ft

1 500 Ft

3 000 Ft

CNC* / CCN*

8 000 Ft

3 500 Ft

1 500 Ft

3 000 Ft

CNC** / CCN**

8 500 Ft

4 000 Ft

1 500 Ft

3 000 Ft

3. Lószállás
A Szervező Bizottság határozza meg, amit a versenykiírásban köteles közzé tenni.
A lószállás díjával a díj beszedője rendelkezik a szállás biztosítása fejében.
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4. Díjazás
Nemzeti Lovastusa versenyek kötelező minimum díjazása:
Kategória

Díj

A K-kategóriák

Díjszalag, tárgyjutalom

A 0-kategóriák

Díjszalag, tárgyjutalom

Póni-kategóriák

Díjszalag, tárgyjutalom

Ifjúsági kategóriák

Díjszalag, tárgyjutalom. Pénzdíj nem engedélyezett!

Fiatal lovas kategória

Díjszalag, tárgyjutalom.

Többi kategória

Díjszalag, pénzdíj

Az említett díjakon felül a rendező tárgyjutalmat szabadon felajánlhat.
Pénzdíj fizetése az alábbi szabályok szerint minden versenyen kötelező.
A pénzdíj alapja két részből tevődhet össze.
a) A nevezési díjak szabályok szerinti szétosztásából
b) Külön pénzdíj (felajánlás alapján)
A nevezési díjak szabályok szerinti pénzdíjként történő szétosztása:
• Az egyes kategóriák között az alábbi arányok szerint kell a pénzdíjat szétosztani. A díjak
alapját a végleges nevezés alapján összeállított díjlovaglás startlistán szereplő indulói
létszám adja.
• Valamennyi pénzdíjat, az adott versenyen, a két legmagasabb terhelésű kategória között
egyenlő arányban kell felosztani.

5. A pénzdíjak felosztása egy kategórián belül

HELY

I N D U L Ó K S ZÁ M A
2-4

5-8

9 - 16

16 – 25

26 – 35

36 – 45

45 <

1

60%

50%

40%

35%

32%

30%

28%

2

40%

30%

25%

25%

20%

18%

16%

20%

20%

20%

12%

10%

10%

15%

10%

10%

10%

10%

5

5%

8%

8%

8%

6

5%

7%

7%

7%

7

6%

6%

6%

8

5%

6%

6%

5%

5%

3
4

9
10

4%

Amennyiben nagyfokú aránytalanság van a pénzdíjban részesülő kategóriákban; az indulók száma, a
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terhelés, majd az ezt követő pénzdíj felosztása között, abban az estben a TD módosíthatja a pénzdíjak
felosztását a kategóriák között, amelyet közzé kell tennie, a nevezések véglegesítése után.

XIII.ENGEDÉLYEZETT ZABLÁK és ORRFÉKEK –
DÍJLOVAGLÁS.
1. Engedélyezett zablák a Díjlovaglás Részfeladatban
A Lovastusa Szabályzat kizárólag a FEI Díjlovagló Szabályzathoz igazodik, az alábbi, Lovastusa
Szabályzatban felsorolt kivételekkel:
1) A FEI Díjlovagló Szabályzat fiatal lovakra vonatkozó szabályai nem érvényesek a
Lovastusában.
2) A Lovastusa Szabályzat engedélyezi a birkabőr korong használatát mexikói orrféknél,
valamint a szügyhám használatát.
Kérjük a következők figyelembevételét:
1) Nem engedélyezett a bőrrel bevont zabla.
2) Hullámos alakú műanyag zabla nem engedélyezett.
3) A zabla szára a zabla szájrésze alatt maximum 10 cm hosszú lehet.
4) Futószárazni csak oldalról alulra csatolt kikötővel lehet (hárompontos kikötő,
lásd.: Díjlovaglás Szabályzat Nem engedélyezett a „lungy-bungy”.)

2. Nagykantár különböző csikózablái

1.Általános csikózabla

2. Kétszer tört csikózabla

3. Olajbogyós csikózabla

4. Alsó vagy felső, vagy teljes pálcás csikózabla
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3. A nagykantár különböző feszítő zablái
5.„Félhold” – alakú enyhén ívelt feszítő zabla

6. Nem mozgó ágrésszel ellátott feszítő zabla

7. Nem mozgó ágrésszel ellátott feszítő zabla

8. Mozgó ágrésszel ellátott feszítő zabla

9. A 6-os és 7-es számú feszítő zablák változata

10. S alakú feszítő zabla

11.Álladzólánc

12.Átkötőszíj

13.Álladzólánc bőr alátétje

14.Álladzólánc gumi alátétje
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Megjegyzés: valamennyi, a diagramokon bemutatott csikó zabla, valamint a „Lovastusa Szabályzat” és
a „Díjlovagló Szabályzat” szerint használható zabla típusok a Lovastusa versenyek díjlovagló számaiban
akár csikókantár akár nagykantár részeként is használhatóak.
•
•
•

A nagykantárnak mindig rendelkeznie kell egy (egyszeresen vagy kétszeresen) tört csikó és egy
nem tört szájrészű feszítő zabla résszel. A zablák anyaga lehet fém, vagy műanyag.
A rajzokon látható mindegyik fajta zablakarika, vagy fémlemez minden fajta zablához
használható.
A normál csikózabla egyszer tört, vagy egyenes zabla. Ha a zabla kétszer tört, a csatlakozó
részeknek lekerekítettek és simák.

4. Csikókantár engedélyezett zablái
12.Általános csikó zabla

34.Olajbogyós csikó zabla: pálcás v. nélküli

56.Csak felső pálca résszel ellátott csikó zabla
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78.Csak felső pálcarésszel ellátott és arról lógó olajbogyós csikó zabla

910. Kétszer tört – egyenes nyolcas alakú középső résszel rendelkező – csuklós csikó zabla

67

Nemzeti Lovastusa Szabályzat 2018

5. Engedélyezett orrfékek
1.Sima angol orrfék

2. Kombinált orrfék

3. Mexikói orrfék

4. Hannoveri orrfék

5. Stotzem (kombinált orrfék – torokszíj
nélkül)

6. Micklem kantár

2, 3 és 4 és 6 nagykantárhoz nem használhatók!
5: nagykantárhoz kis orrszíj nem engedélyezett!
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