Értelmezési segédlet a FEI Lovastusa Szabályzat 549.2 cikkelyéhez
(50 pontos szabály)
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:
a)
b)

újralovagolja az akadályt (ezzel automatikusan elfogadja a 20 hibapontot) vagy
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”.
Gyakran ismételt kérdés
Hány hibapontot kap a lovas, ha az első
kísérletre az egyik zászlón kívül ugrott a ló, újra
rálovagol az akadályra, másodszor sem sikerül
mindkét zászlón belül ugrani, majd tovább
folytatja a pályát?

Hány hibapontot kap a lovas, ha az első
kísérletre az egyik zászlón kívül ugrott a ló, a
lovas még két alkalommal újra lovagolja az
akadályt, de harmadszorra sem sikerül mindkét
zászló között ugrania, majd folytatja a pályát?

Kaphat-e többször 50 hibapontot a páros
pályán?
Ha a ló a zászlók között ugorja az akadályt, de a
lovas azt hiszi, hogy kívül ugrott, és újra
rálovagol az akadályra, kizárják, vagy 20
hibapontot kap?
Él-e még az a lehetőség, hogy a lovas
megkérdezi az akadálybírót, hogy a zászlók
között ugrott-e?
Hogyan bírálják el, ha a ló az első kísérletre
zászlók között ugrott, de a lovas újralovagolja az
akadály, és másodszorra ellenszegül?

FEI Lovastusa Bizottság válasza
Első kísérlet = 20 hibapont
Második kísérlet = 50 hibapont
Összesen 70 hibapont
Ilyen helyzetben összesen 110 hibapontot (20
+40+50) kap. Nem jár kizárással, mert nem
számít ellenszegülésnek, ha a ló az egyik
zászlón kívül ugrott és a lovas úgy dönt, hogy
folytatja a pályát.
Ez akkor is igaz, ha a pálya különböző
akadályain fordul elő. Például ha van a
lovasnak egy ellenszegülése a 3 és a 10
akadálynál, majd a ló zászlón kívül ugrik a 15
akadálynál, de a lovas tovább folytatja a
versenyt, nem zárják ki, hanem 90 (20 +20
+50) hibapontot kap
Igen, kaphat, minden olyan akadálynál, amit a
ló egyértelműen megkísérelt megugrani.
Ilyen esetben sem 20 hibapontot nem kap a
lovas, és nem is zárják ki, viszont az ismételt
akadályra lovaglás idejét nem vonják ki az
idejéből.
A fenti szabály bevezetésével megszűnt annak
a lehetősége, hogy a lovas megkérdezze az
akadálybírót.
Csak a páros ideje nő, akadályhibapontot nem
kap.

