Közzétéve 2019. március 6.

Keskeny frontú akadályok bírálata 2019
Idézet a FEI szabályzatból: 549.2 paragrafus: Kitörés - ugrás zászlón kívül
a) Kitörés: kitörésnek minősül (20 hibapont), ha az akadályra vagy akadályelemre lovagolt ló oly módon
kerüli ki az akadályt, hogy a ló teste (fej, nyak, vállak és medence – a lábak nem tartoznak ide) nem halad
át az akadály vagy akadályelem szélei között, úgy, ahogy azok eredetileg ki voltak zászlózva. Ha a lovas
úgy folytatja a pályát, hogy nem lovagolta újra az akadályt, kizárásra kerül.
MAGYARÁZAT: kitörésnek számít (20 hibapont), ha a ló teste nem ugorja az akadály teljes méretét
úgy, ahogy az akadály eredetileg ki volt zászlózva. Ha a lovas nem lovagolja újra az akadályt, kizárásra
kerül. A ló lábai nem számítanak.
Az alábbi kép egyértelműen bemutatja, hogy a ló a testével nem az akadály eredetileg kizászlózott határain
belül ugrik. Ellenszegülésért 20 hibapont jár, vagy, ha a lovas az akadály újra lovaglása nélkül folytatja a
pályát, kizárásra kerül.

b) Zászlón kívüli ugrás: zászlón kívüli ugrásnak minősül (15 hibapont), ha a ló megugorja az akadály méretét,
testének nagy része (a fenti definíció alapján) a zászlókon belül maradt. Vagyis teste bizonyos részei zászlón
kívül kerültek (pl. az egyik válla, vagy egyik válla és egyik oldali csípőjének egy része).

MAGYARÁZAT: A ló az elejével és hátuljával is (a lábak nem számítanak) megugorja az akadály teljes
méretét, azonban ha nem teljesen az akadály eredetileg kizászlózott határain belül, akkor 15 hibapontot kap
zászlón kívül ugrásért. Ha a ló testének fele (több mind 50%-a) az akadály eredetileg kizászlózott határain
kívül ugrott, az már kitörésnek számít (ha a lovas újra lovagolja az akadályt), vagy kizárást von maga után
(ha nem lovagolja újra az akadályt).
Az alábbi képen az látható, hogy a ló testének nagy része az akadály határain belül van. Úgy tűnik, hogy a
lábával ütötte ki a zászlót, ilyenkor a bírói testület és a TD döntésén múlik, hogy kap-e hibapontot. Kaphat
15 hibapontot zászlón kívül ugrásért, de valószínűbb, hogy nem kap hibapontot, és a kérdéses esetet a
sportoló javára döntik el.
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c) A ló akkor ugrotta meg sikeresen az akadályt, ha a teste (a fenti definíció alapján) úgy haladt át a zászlók
között, ahogy azok eredetileg ki voltak helyezve (azaz a ló testének kell a zászlók között lennie, nem mind a
négy lábának).

MAGYARÁZAT: Ha a ló eleje és hátulja a zászlók eredetileg kihelyezett határain belül van, de a ló vagy
a lovas egy vagy több lábával megüti a zászlót, az nem minősül hibának (nem jár érte hibapont). Tiszta,
zászlón belüli ugrás!
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AZ AKADÁLYBÍRÓ ÉS A KAMERA KORREKT ELHELYEZKEDÉSE
Az akadálybíró és a kamera korrekt elhelyezkedése – A zászlók eredeti helyzete egyértelműen látszik.

Az akadálybíró és a kamera hibás elhelyezkedése – nem látszik egyértelműen mindkét zászló, vagy
nem látszik, ha valamelyik zászló kifordul az eredeti helyzetéből

Az akadálybíró és a kamera hibás elhelyezkedése – hátulról sem az akadálybíró sem a kamera nem
látja, hogy a ló teljes testével a zászlók eredeti helyzete szerinti kijelölt határon belül ugrik-e.

4

AZ AKADÁLYBÍRÓK ELHELYEZKEDÉSE:
A TD-nek tudnia kell, hogy az akadályokat honnan lehet korrekt módon elbírálni, és a versenyszám
megkezdése ELŐTT biztosítania kell, hogy az akadálybírók a megfelelő helyzetből figyeljék az akadályt.
Ebben szükség esetén igénybe veheti más, tapasztalt segítők közreműködését.
AZ AKADÁLYBÍRÓ ELHELYEZKEDÉSE SAROK UGRÁSOKNÁL:
Ha az akadály egyik oldalán két zászló van, az ideális helyzet az,(természetesen elég távol az akadálytól
ahhoz, hogy ne zavarjuk a lovat) ahonnan a két zászló fedi egymást, azaz egynek látjuk őket.
FELVÉTEL KÉSZÍTÉSE MINDEN EGYES LÓRÓL:
Manapság már minden okostelefon és tablet rendelkezik video felvétel funkcióval, és a legtöbb bírónál van
is ilyen eszköz. A TD-nek arra kell bíztatnia az akadálybírókat, sőt a nagyobb versenyeken, tehát az összes
FEI versenyen ragaszkodnia kell ahhoz, hogy felvegyenek minden, keskeny frontú akadályt ugró lovat a fent
leírtaknak megfelelő helyről. Pillanatok tört része alatt kell eldönteni, hogy egy ló helyesen ugrotta-e meg a
keskeny frontú akadályt, vagy sem. Ha megfelelő bizonyíték áll rendelkezésre, nagyban megkönnyíti az
akadálybíró, a TD és a bírói testület dolgát is, amikor arról kell dönteniük, hogy kap-e hibapontot a lovas
vagy sem, mivel kockáról kockára végig tudják nézni a felvételt.
Ha a telefonnak elég tároló kapacitása van, minden rövid videót meg kell őrizni a verseny végéig,
felkészülve arra az esetre, ha kérdés vagy panasz merül fel. Ha a telefonon nincs ehhez elég hely, csak
azokat őrizzük meg, amelyeknél kétség merült fel, és kérjük meg a TD-t, hogy nézze meg őket.
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Gyakran ismételt kérdések

FEI Lovastusa Bizottság válasza

K: Előfordulhat, hogy egy ló/lovas páros többször is V: Igen, ez lehetséges, mindaddig, amíg a ló
kap 15 hibapontot a pálya teljesítése során?
egyértelműen megpróbálta megugrani az
akadályt.
K: Ha a ló a zászlók között ugrott, de a lovas úgy
véli, hogy zászlón kívül ugrott, ezért újra lovagolja
az akadályt, az kizárás, vagy ugyanannak az
akadálynak a megugratása kétszer?

V: A párost nem zárják ki és 15 hibapontot sem
kap, viszont nem vonják le az idejéből az
időbüntetést.

K: Még mindig van-e arra lehetősége a
lovasnak, hogy megkérdezze az akadálybírót,
hogy a ló a zászlók között ugrott-e?

V: Az új szabály bevezetésével 2018-tól eltörlésre
került az akadálybíró megkérdezésének lehetősége.

K: Hogyan kerül elbírálásra, ha a ló első
alkalommal tisztán megugrotta az akadályt, a lovas
újra lovagolja, de másodszor ellenszegül?

V: A páros csak időbüntetést kap. A második
kísérletnél történt ellenszegülésért nem kap
hibapontot, hiszen egyszer már tisztán
megugrotta az akadályt.

K: Hogyan kerül elbírálásra, ha a ló első
V: A páros sem 15 sem 11 hibapontot nem kap,
alkalommal tisztán megugrotta az akadályt, a lovas viszont az időbüntetést nem törlik az eredményéből.
újra lovagolja, de másodszor a ló eltöri vagy kioldja
az akadály törhető elemét, ilyenkor 11 hibapontot
kap?
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549.2 szabály – ellenszegülés – zászlón kívül ugrás – a lovasok szemszögéből

Rálovagoltam-

e lovat az
akadályra?

Nem

Nincs büntetés

IGEN

Megugrottae a lovam az
akadály
teljes
méretét?

NEM

20 hibapont, újralovaglás
vagy kizárás.

IGEN

A lovam
teljes testével
a zászlók
között ugrott?

IGEN

Tiszta ugrás, nincs
hibapont

NEM

A ló testének
nagy része a
zászlók között
haladt át az
akadályon?

NEM

IGEN

15 hibapont, folytassa a
pályát

20 hibapont, az akadály
újralovaglása vagy
kizárás.

MEGHATÁROZÁSOK:
Az akadály mérete:

Az akadály rögzített részeinek magassága és szélessége.

Teljes test:

Fej, nyak, vállak és medence – a lábak NEM tartoznak bele.

Zászlók között:

Az akadály határain belül, ahogy az eredetileg ki volt zászlózva.

A ló nagy része:

Legalább 2 váll; vagy a fej, a nyak, 1 váll és 1 csípő; vagy fej, nyak és 2
csípő.
Nincs egyértelműen definiálva a FEI-nél, hogy mit jelent “a ló nagy
része”. Ezt az értelmezést a sportszerűség szellemében hoztuk létre.

A versenyeken a sportszerűség szellemében fognak születni a
döntések.

