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Elöljáróban
1. Jelen Szabadidő Lovas Szabályzat 2021. április 1-tól érvényes.
2. Fenti dátummal kezdődően a szabályzatra vonatkozó bármely korábbra keltezett
Észak-Kelet Magyarországi szabályzatot hatályon kívül helyez.
3. A jelen Szabályzatot együtt kell értelmezni a FEI Szabályokkal és Szabályzatokkal, ill. a
MLSZ Általános Szabályzatával.
4. A Magyar Szakági Szabályzatok érvényesek a helyi szabadidőlovas versenyek
részfeladataira, kivéve, ahol jelen szabályzat másképp rendelkezik.
5. 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 szabályzatokban megfogalmazott irányelveknek
leginkább megfelelő döntést hozzon.
6. Amennyiben valamely kérdés szabályozásában hiányos ezen szabályzat, az adott
kérdést úgy kell kezelni, hogy az teljes mértékben összhangban legyen a
Szabadidőlovas Szabályzat egyéb szabályaival, rendelkezéseivel, valamint a FEI
minden szabályával és szabályzatával, valamint a sportszerűség eszméjével.

I. 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.

Bubzso

Észak – Kelet Magyarországi Szabadidőlovas Szabályzat 2021.

3

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 lójóléti kérdés, nem tolerálható. Bármely állatorvosi kezelés után elég időt kell biztosítani a ló
teljes 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.
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➢ 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.

II. Nevezés / Regisztráció
II.1. Nevezés - bokszfoglalás
A nemzeti szabadidőlovas versenyekre nevezni 2019. 01. 01.-től kezdődően, csak a
szabadidőlovas szakág nevezési - https://szabadidonevezes.hu/ - oldalán lehet.
Bokszfoglalás is a szakági honlapon működtetett nevezési rendszeren keresztül
lehetséges a nevezéskor.
Az internetes nevezési rendszeben csak regisztrált lovast / lovat lehet nevezni versenyre.

II.2. Lovas regisztráció:
Egyéni regisztráció az alábbi oldalon:

http://ugyfelkapu.lovasszovetseg.hu/public/szabadidoreg.aspx
Csoportos regisztráció:

Egyesületek / Edzők: a – http://ugyfelkapu.lovasszovetseg.hu/ - oldalon, a
bejelentkezést követően lovasaikat a szabadidő lovas fülre kattintva regisztrálhatják.

II.3. Ló regisztráció:
Az internetes nevezéskor lehet a lovat regisztrálni.
A ló azonosító száma kell hozzá.
Egy lovat csak egyszer kell regisztrálni!
Startszámmal már rendelkező lovak - "eleve" - benne vannak a rendszerben.
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III. Általános szabályok
1. A versenyrendező által felkért versenyiroda írja ki, ill. terjeszti fel az adott versenyt a
nevezési rendszerben.
2. A versenyiroda 1 évig megőrzi a versenyek jegyzőkönyveit.
3. Észak-Kelet Magyarország – Borsod-Abaúj-Zemplén; Hajdú-Bihar; Heves; és Szabolcs
-Szatmár-Bereg megyék – területén megrendezésre kerülő lovas szabadidős
rendezvényeket, a Magyar Lovassport Szövetség Szabadidőlovas Szakág területi felelőse Bubán Zsolt – koordinálja, ellenőrzi.
Kivétel: A szabadidős fogathajtó versenyek, amelyeket a MLSZ Fogathajtó Szakága a
saját hatáskörében szervezi és felügyeli.
4. Szabadidőlovas rendezvények döntőinek elnevezésében – legyen az akár sorozat döntője nem szerepelhetnek a következő elnevezések: „Országos”, „Nemzeti”, „Magyar”.
5. A rendezvényeken a mentő jelenléte kötelező.
6. A rendezvényeken kötelező érvényes MLSZ licenccel rendelkező legalább egy III. osztályú
bírót, egy versenyirodát, és amennyiben díjugrató, vagy miltary versenyszám is kerül
lebonyolításra, egy min. II. szintű edzőt pályaépítőként is alkalmazni! Kettő különálló
személy alkothatja a hivatalos stábot.
✔ A bírók által be nem látható melegítő-pálya esetén alkalmazni kell
melegítőpálya bírót!

7. Amennyiben a versenyen stílusbírálatra is sor kerül, úgy a versenyt levezető bírónak II.
osztályú minősítéssel kell rendelkeznie, vagy ezeket a versenyszámokat stílusbírónak kell
bírálnia.
8. A rendezvényeken való részvétel nincs korhatárhoz kötve.

IV. Felelős személy
a) A versenyszámokban a 16 év alatti lovasok részvételének feltétele a felelős személy jelenléte.
16 év alatti lovas esetében mindenkor az MLSZ edzői listájáról választott edző / edzőjelölt a
felelős személy.
b) A rendezvényeken minden 16 év fölötti lovas saját felelősségére vesz részt.
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V. Öltözék / Felszerelés
V.1.Lovasok
Hárompontos biztonsági kobak használata minden lovas számára kötelező, amint lóra ül!
Védőmellény használata az ugratást igénylő versenyszámokban, - beleértve a lovastusa, ill.
a terep versenyszámokat is - kötelező!
A rajtengedély vizsgával rendelkező versenyzőknél a mellény viselésétől el lehet tekinteni, de
a lovastusa, ill. a terep versenyszámokban mindenki számára kötelező!
Sarkantyú használata a futószáras számokban, nem megengedett. A többi versenyszámban
kizárólag egyszerű, tompa sarkantyú használható. Amennyiben a sarkantyú hajlított, a
hajlított rész lefelé néz, a sarkantyú szára pedig egyenesen hátrafelé. A sarkantyú szára nem
lehet 3cm-nél hosszabb.
Pálca használható a futószáras versenyszámok kivételével.
Hossza max. 110 cm, ill. az ugratást igénylő versenyszámok esetén max. 75 cm.
Állított pálca használata tilos a szabadidőlovas verseny egész területén a verseny ideje alatt!

V.2. Lovak
a) Nyeregre vonatkozóan nincs korlátozás.
b) Zabla típusa, az edzőkre / lovasokra van bízva azzal a feltétellel, hogy azok nem
lehetnek a ló számára fájdalmat, sérülést okozók. (Pl.: A ló szájának felsértése a
zablával, azonnali kizárással büntetendő!)
c) Szárakat a zablához vagy közvetlenül a kantárhoz kell rögzíteni. Feszítőzablák és
hackamore használata megengedett.
d) Szemellenző használata tilos.
e) Martingál, Chambon, Gogue használata megengedett.
f) Kikötőszár engedélyezett, a díjugrató és a lovastusa-terep versenyszámok
kivételével.
g) Biztonsági célból a kengyelvasnak és a kengyelszíjnak (ez a biztonsági
kengyelekre is vonatkozik) szabadon kell lógnia a nyeregváz kengyellakatjáról a
nyeregszárny külső oldalán.

VI. Startok száma
VI.1. Lovasok:
Versenyszámonként 3 start, kivéve a futószáras versenyszámot ahol 1 start lehetséges, ill. a
terepstílusversenyt ahol 2 startja lehet 1 lovasnak!
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VI.2. Lovak:
8 start/ló/nap a vágtamunkát is igénylő versenyszámokban, melyből a díjugró + terep
versenyszámok összes startja nem lehet több mint 3.
A csak lépés - ügetést igénylő versenyszámokban nincs korlátozva a lovak startjainak száma.
Szabadidős versenyeken egy lovat egy versenyszámban többször is lehet nevezni.
✔ Távlovas versenyszámban indult ló, azonos napon más versenyszámba nem nevezhető.
✔ A western versenyszámokban egy ló startjainak száma maximum 5 lehet.

VII. Költségek
A verseny kiírása tartalmazza az adott verseny költségeit.

VII.1. Startdíj
a) Versenyszámonként változtatható összegben kiírható.
b) A versenyrendező határozza meg a mértékét az adott verseny versenyszámaira.

VII.2. Nevezési díj
a) A verseny-rendező minden lóra kiírhat versenyén egyszeri nevezési díjat.
b) A start és nevezési díjak teljes összege verseny-rendezőt illeti meg.

VII.3. Helyszíni nevezés
a) Helyszíni nevezést nem köteles elfogadni a versenyiroda.
b) Amennyiben elfogad helyszíni nevezést, az esetben 3 000 Ft. pótdíjat köteles fizetni
startonként a nevező, mely pótdíj összege a versenyirodát illeti meg.
c) A verseny vezetőbírója megtilthatja a helyszíni nevezés lehetőségét!

VIII. Díjazás
A versenyszámok első három helyezettje tárgyjutalomban, és az első hat szalagban részesül.
A fent felsoroltak, a minimum díjazást jelentik.
Díjkiosztásra minimum az első 6 helyezettet kell behívni.
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IX. Versenyszámok
Az egyes versenyszámoknál, - tipustól függetlenül – a rendező kérésére, a versenyiroda állítja
be a versenykiíró rendszerben, versenyszám kategóriáit, az életkor-határokat, a meghívottak
listáját, a REV-el való versenyzés korlátozását, ill. a versenyszám paramétereit.
Az alábbi előírások / szigorítások, csak az Észak-Kelet Magyarország – Borsod-AbaújZemplén; Hajdú-Bihar; Heves; és Szabolcs -Szatmár-Bereg megyék – területén
megrendezésre kerülő lovas szabadidős rendezvényekre vonatkoznak, amelyekre a
Szabadidőlovas Szakági Szabályzat lehetőséget ad, s amelyek más terület (régió)
versenyeire nem vonatkoznak.

IX.1. Futószáras versenyszámok
Lovasok:
FSZ-1 (kezdő szint):
➢ Az a versenyző indulhat, aki ügyességi haladó, díjlovagló haladó és ugratást igénylő,
vagy ezeknél magasabb szintű versenyszámban még nem indult, nem rendelkezik
díjugrató rajtengedély vizsgával, ill. ezen a versenyen sincs nevezve ezen
versenyszámok egyikére sem.
FSZ-2 (haladó szint):
➢ REV-vel rendelkező lovasok nem indulhatnak benne.
FSZ-3 (nehéz szint):
➢ Nyitott bármely lovas számára.

IX.2. Díjlovas versenyszámok
Választható programok:
Kezdő szint
D0

D1

SZADI–1

SZADI–2

Haladó szint
SZADI–3
E1

SZADI–4

E3

A0–1

E4

E5

A0–2

C1

E8
C2

Nehéz szint
A0–3

A–04

B1
A–1

Bubzso
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A csak lépés és ügetés jármódot tartalmazó díjlovagló programoknál;
A REV-el rendelkező versenyzők eredményét a versenyszám eredményénél
nem veszik figyelembe. Azonos teljesítményért járó díjszalagot kap.
Bírálat:
Feladatonként 0-tól 10-ig pontozva!
Megjegyzések írása kötelezően ajánlott!

IX.3.

Ügyességi versenyszámok

Ügyességi kezdő versenyszám:
Csak a lépés, és az ügetés jármód engedélyezett!
Minden vágta-jármódba történő váltás 1 hibapont büntetéssel, a labda leverése, ill. a fekvő
rúdon való átlépés 4 hibapont büntetéssel jár. A folyamatos vágtázás kizárással büntetendő!
Kijavított pályatévesztésért és a pályán való megállásért, hátraléptetésért nem jár hibapont.
Lovasok:
Nem indulhat ebben a versenyszámban az a versenyző, aki már indult ügyességi nehéz
versenyszámban vagy egyéb ugrást igénylő versenyszámban, rendelkezik
díjugrató/military rajtengedély vizsgávall, ill. ezen a versenyen sincs nevezve a nevezett
versenyszámok egyikére sem.
Ügyességi haladó versenyszám:
Vágta jármód engedélyezett!
Kijavított pályatévesztésért és a pályán való megállásért, hátraléptetésért nem jár
hibapont.
Lovasok:
Nem indulhat ebben a versenyszámban az a versenyző, aki indul(t) 70-80 cm-s
díjugrató versenyszámban, vagy ennél magasabb versenyszámban már részt vett
bármely díjugrató versenyen, ill. rendelkezik díjugrató/military rajtengedély vizsgával.

Ügyességi nehéz versenyszám:
A pályának tartalmaznia kell 2 – 4 db max. 60 cm-s díjugrató akadályt is.
A díjugrató akadályokon, és csak azokon elkövetett hibákért – megállás, ellenszegülés
stb. – jár a díjugrató szabályok szerinti hibapont.
Lovasok:
Nem indulhatnak, akik indultak ezen a versenyen a FSZ – 1, vagy ügyességi kezdő
versenyszámban.
A REV-el rendelkező versenyzők eredményét a versenyszám eredményénél
nem veszik figyelembe. Azonos teljesítményért járó díjszalagot kap.
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IX.4.

Díjugrató versenyszámok

Díjugratás 50 – 60 cm:
6 - 8 db akadály, összetett nincs.
Az akadályok előtt alapvonalként földön levő rúd szükségeltetik!
Lovasok:
Csak kezdő lóval indulhatnak ebben a versenyszámban, akik indultak már valamikor
hivatalos díjugrató, vagy military versenyen.
Díjugratás 60 cm-től a 90 cm-s versenyszámokig:
Összetett akadály engedélyezett; 1db kettesugrás a kijárat felé építve.
Az akadályok előtt alapvonalként földön levő rúd szükségeltetik!
Lovasok:
Bármely lovas, kivéve a FSZ-1, és az Ügyességi kezdő vrsz. Lovasait.

IX.5.

Lovastusa (E: Military)

Az alábbi versenyszámok rendezhetőek 50-60 cm-s, illetve 70-80 cm-s kategóriák kiírásával.
a) Kombinált versenyszám
b) Terepstílus versenyszám
c) Lovastusa Light – AL-kategória
A) Kombinált verseny:
Verseny 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 értékelés van.
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
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, de egy lovas, csak egy csapat tagja lehet!
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Egyéni indulók
Egyéni értékelésre nevezett lovasnak mind a három részfeladatot lovagolnia kell egy
ugyanazon lóval!
Kategóriák:
Amatőr lovas:
Bármely lovas, aki teljesített 2db minimum 70-80 cm-s díjugrató versenyt kizárás
nélkül, és aki még egycsillagos vagy magasabb nehézségi fokú lovastusa versenyt nem
fejezett be.
Előkezdő ló:
Bármely ló, amelyik még nem indult élete során hivatalos lovastusa-versenyen a
tárgyévet megelőző években bármely lovassal.
Verseny terhelése
Díjlovaglás:
Lovastusa A0 – díjlovagló feladatok egyike.
Díjugratás:
Akadályok: 8 – 10 db, max. 80 cm magas, max. 90 cm széles.
Iram: 350 m/p.
Összetett akadály: 1 db kettesugrás.
Terep:
Max.: 1200 m
Akadályok: maximum 8 db. Összetett akadály nincs!
B) Terepstílus versenyszám:
Pálya paraméterei:
Pályahossz: max. 1200 m. Iram: 350 - 400 m/perc a pálya vonalvezetésétől függően.
Akadályok:
Max.: 8 – 10 db természetes jellegű.3
Max.: 80 x 80 cm méretű. Összetett nincs!
Lovasok:
Bármely lovas, aki teljesített 2db minimum 70-80 cm-s díjugrató versenyt kizárás
nélkül.
Egy lovasnak 2 startja lehet ebben a versenyszámban.
Lovak:
Olyan lovak indulhatnak, amelyeknek legalább egy hibátlan 70-80 cm-s díjugrató
alappálya eredménye van.
Elbírálás: Lovasok, vagy lovak stílusbírálata szerint
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Eredmény:
Terepstílusverseny bírálata szerint:
Végleges stíluspont = ( 1 - ABS(alapidő - mért idő) : alapidő ) x kapott pont.

IX.6. Egyéb versenyszámok
Az alábbi versenyszámok rendezhetőek még a SZLSZ - Szabadidőlovas Szakági Szabályzatában leírtak szerint.
Western

Caprilli I/II:

Lovastorna

Csikós vrsz.:

Mounted Games (Csapat - sor versenyek)
Tájékozódási lovas versenyszám
A futószáras, ill. a díjlovagló programok letölthetőek a www.szabolcslo.com honlapról,
ill. a szakági honlapokról.

X. Megyei / Regionális Döntők.
X.1. Helyszínek
Megyei / Regionális Döntő helyszínének rendelkeznie kell legalább két versenypályával –
egy díjlovagló, és “nagy” versenypályával –, és az ezekhez tartozó kellékekkel, (bírói torony,
hangosítás, akadálypark, stb.)!
Abban az esetben lehet eltérni ettől, amennyiben két helyszínre megosztva lett kiírva az adott
év döntője.

X.2. Indulási feltételek
A) Minősülés
Régiós / Megyei Döntő versenyszámért az a lovas indulhat, aki az adott évben teljesített egy –
a kategóriájának megfelelő – versenyszámot kizárás nélkül, az Észak-Kelet Magyarországi
Régióban, ill. az adott megyében megrendezett szabadidőlovas versenyen.
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B) Egyéb szabályok
1) Egy lovas több – a szabályzatnak megfelelően – döntőért is indulhat.
2) Egy lovas kategóriánként – futószáras, ügyességi, díjlovas, ugró, stb. – egy
bajnokságért indulhat.
✔

A lovas a kategória első versenyszáma előtt legkésőbb 30 perccel meg kell nevezze,
mely minősült versenyszámban indul a döntőért. Amennyiben nem nevezi meg ezen
időn belül, akkor az első minősült versenyszám döntőért indul!

3) Egy ló több – a szabályzatnak megfelelően – döntőért is indulhat.
4) Több lóval való indulás esetén, az elsőnek indult ló megy a döntőért.
5) Meg kell nevezni az egyéni döntőért induló lovat több lóval való indulás esetén.
✔

A lovas (vagy képviselője) a versenyszám előtt legkésőbb 30 perccel, - vagy az
adott döntő versenykiírásában szereplő szigorúbb időhatárra - meg kell nevezze,
melyik lovával indul a döntőért!

✔ Amennyiben ezt nem történik meg, úgy a versenyszámban elsőként induló ló megy a
döntőért.

X.3. Kezdő lovas
Kezdő lovas az, aki az adott évben kezdett versenyezni az adott kategória – futószáras,
ügyességi, díjlovas, díjugrató, lovastusa, stb. - versenyszámaiban.
Kezdő szint:
➢ Kezdő lovas a megyei / regionális döntőkön élete során csak egyszer indulhat a
kezdőknek kiírt címért.
Haladó szint:
➢ Mindaddig indulhat a lovas haladó döntőben, ameddig nem indul(t) az adott kategória
(versenyszám) nehéz szintjének döntőjében.
➢ További szabályozást a jelen szabályzat, ill. az adott döntő versenykiírása tesz / tehet.
Nehéz szint:
➢ Jelen szabályzat, és az adott döntő versenykiírása szabályozza.

XI. Diszkvalifikáció vagy kizárás.
Diszkvalifikáció
A diszkvalifikáció azt jelenti, hogy a lovast, a lovat, vagy a ló-lovas párost
kizárjákják az adott versenyszámból, vagy az egész versenyből.
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1) Diszkvalifikáció a versenyszám közben:
a) A legsúlyosabb lóbántalmazási esetek miatt.
b) A legsúlyosabb lovas viselkedési vétségek miatt.
2) Automatikus diszkvalifikáció
Ha úgy vesz részt egy versenyszámban ló vagy lovas, hogy nincs meg a megfelelő
regisztrációja.

Kizárás
Az adott versenyszámból való kizárást jelenti.
A) Autómatikus kizárás
Azonnali kizárást von maga után:
a) Lóról esés, vagy bukás lóval.
b) Egy versenyszámban végrehajtott ellenszegülések - körözés, kijavított pályatévesztés
stb. - száma túllépi az adott versenyszámban megengedett mértéket.
c) A ló / lovas látható sérülése.
d) Ló sántasága.
B) Kizárható
A bírói testület döntése alapján kizárással jár a versenyszámból:
a) Az állított pálca használata.
b) Akinek segítenek az időmegközelítéses számokban akár szóban is.
c) Veszélyes lovaglás.
d) Kimerült ló lovaglása.
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