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Elöljáróban

1. Jelen Szabadidő Lovas Szabályzat 2021. február. 01-től érvényes.

2. Fenti dátummal kezdődően a szabályzatra vonatkozó bármely korábban keltezett 
szabályzatunkat hatályon kívül helyezi.

3. A jelen Szabályzatot  együtt  kell  értelmezni a FEI szabályokkal  és szabályzatokkal,
illetve a MLSZ Általános Szabályzatával, az érvényben lévő díjugrató szabályzattal.

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
Szabályzat egyéb szabályaival, rendelkezéseivel, valamint a FEI minden szabályával
és szabályzatával, valamint a sportszerűség eszméjével.

Szervezési feltételek:
1. Bejelentés-felelősség:

A szabadidős lovas rendezvényt  a rendezvény időpontja előtt  legkésőbb 15 nappal be kell
jelenteni a Szabadidős szakág felé.

A  lovas  szabadidős  rendezvény  kizárólag  a  Szabadidős  Szakág  jóváhagyásával  kerülhet
megrendezésre.

A  lovas  szabadidős  rendezvényeken  a  szervező  kizárólag  a  Szövetség  szakágainak
rajtengedély vizsga szintjéig írhat ki számokat.

A rendezvények lebonyolításáért a szervező, a rendezvény szakszerű lebonyolításáért a bíró
és a versenyiroda közösen felel.

A  szabadidős  rendezvények  lebonyolításához  kizárólag  a  Top  Soft  Zrt  által  működtetett
nevezési program vehető igénybe.

2. Mentő:

A rendezvényeken a mentő jelenléte kötelező a 2004/215. Korm. rendelet szerint.

3. Állatorvos/patkolókovács:

Állatorvosi ügyelet biztosítása kötelező, az erre felkért állatorvos telefonon azonnal elérhető
legyen. Patkolókovács biztosítása ajánlott.
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4. Hivatalos személyek:

 Bíró:

A rendezvényen  kötelező  legalább egy III.  osztályú,  érvényes  licenccel  rendelkező
bírót alkalmazni. 150 start felett plusz egy verseny bíró jelenléte kötelező.

Amennyiben  bármilyen  versenyszám  stílusbírálattal  kerül  kiírásra  vagy  díjlovas
versenyszám is kiírásra kerül, kötelező egy díjlovas vagy lovastusa, vagy egy legalább
II. osztályú díjugrató bírót alkalmazni. 

 Pályaépítő: 

A  rendezvényeken,  amennyiben  díjugrató  vagy  ügyességi  versenyszámszám  kerül
megrendezésre, kötelező: 

o Egy érvényes MLSZ licenccel rendelkező pályaépítőt, vagy 

o Egy minimum II. szintű regisztrációval rendelkező díjugrató edzőt alkalmazni.
Díjugrató versenyszám pályáját  ebben az esetben a Szabadidős Szakág által
ajánlott „Ajánlott pályarajzok” közül választva is lehet építeni. 

o Pályarajz  –  amely  lehet  kézi  rajz  is  –  megléte  /  kifüggesztése  ezeken  a
versenyeken is kötelező! Pályarajzon szerepelnie kell:

 Verseny neve, helyszíne, időpontja 

 Versenyszám neve, elbírálása 

 Iram, pályahossz, alapidő 

  Összevetés – ha van – akadályai 

o  Lovastusa  versenyszám  esetén  kötelező  érvényes  lovastusa  licenc-szel
rendelkező pályaépítő alkalmazása.

 Versenyiroda:

A rendezvényeken kötelező egy érvényes MLSZ licenccel rendelkező - vagy az adott
szakág által a szabadidős versenyhez jóváhagyott - versenyirodát alkalmazni. 

A versenyirodának a jegyzőkönyvet 1 évig meg kell őriznie!

A fent nevezett 3 hivatalos személy teendőit elláthatja egy versenyen 2 hivatalos
személy, amennyiben képesítésük lehetővé teszi ezt. 

Részvételi feltételek
 Állategészségügyi feltételek betartása:

o Lóútlevél, melynek tartalmaznia kell: 

 Egy  éven  belüli  negatív  vérvizsgálati  lelet  igazolása  a  lovak
kevésvérűségéről. 

 Három éven belüli negatív vérvizsgálati lelet takonykorról.

Ezek hiányában a versenyrendezőség a ló verseny helyszínre történő
bebocsátását  megtagadja.  Amennyiben  a  ló  egészségi  állapota  a
verseny előtt  és alatt  veszélyeztetve lenne (pl. kondíció, kimerültség,
sántaság  stb.)  a  versenybíróságnak  jogában  áll  a  ló  versenyezetését
letiltani.
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A ló influenza elleni védőoltás
(vakcinázás) szabályai

Vakcina Beadás időpontja

Alapimmunizálás 1.oltás:0-ik nap

2.oltás: 21-92. nap között

Első emlékeztető oltás a 2. oltást követő 7 hónapon belül

Emlékeztetők az előző oltást követő 1 éven belül

 A rendezvényeken csak az MLSZ-nél regisztrált lovas vehet részt.

 A versenyszámokban a 18 év alatti  lovasok részvételének feltétele  az MLSZ edzői
listájáról  történő  edző  (felelős  személy)  választás:  vagy  érvényes  edzői  licenccel
rendelkező edző vagy „jelölt” státuszú edző** választható 

 2020.  január  1-ig az  5.  c)  -  ben meghatározott  edző hiányában a  felelős  személyt
megjelölő szülői nyilatkozat is elfogadható. 

 A rendezvényeken minden felnőtt lovas saját felelősségére vesz részt.

 Szabadidős versenyre nevezni a Top-Soft szabadidős nevezési rendszerben lehet. 

 Helyszíni nevezés esetén a rendező maximum kétszeres nevezési díjat szedhet.

A  rendezvény  kiírása  vagy  a  versenysorozat  szabályzata  a  jelen  szabályzathoz  képest
szigorúbb részvételi feltételeket is meghatározhat.

(**  Jelölt  státuszú  edző:  Az  MLSZ  által  elfogadott  OKJ-s  lovasedző,  lovastúra  vezető  stb
végzettséggel  rendelkező lovas szakember,  aki  végzettségét  a megfelelő dokumentummal  igazolva
regisztrál a MLSZ-nél, és ezzel az edzői nyilvántartásába „Jelölt” státusszal kerül.)
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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 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 
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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 
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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.

Versenyrend

1. Versenykiírás:

A  versenyrendező  által  felkért  versenyiroda  írja  ki,  ill.  terjeszti  fel  az  adott  versenyt  a
nevezési rendszerben. 

A  NAGYKUNSÁGI  LOVAS  VERSENYSOROZAT  versenyeit,  a  Jász-Nagykun-Szolnok
megyében,  a  Békés  megyében,  és  Csongrád  megyében  megrendezésre  kerülő  lovas
szabadidős  rendezvényeket,  a  Magyar  Lovassport  Szövetség  Szabadidős  Szakág  Területi
felelőse: Ferenczi Richárd irányítja, ellenőrzi.

Kivétel: A szabadidős fogathajtó versenyek, amelyeket a MLSZ Fogathajtó Szakága a saját 
hatáskörében szervezi és felügyeli.

2. Versenyhelyszín:

Szabadidős  lovas  rendezvényt  csak  olyan  helyszínen  lehet  rendezni,  ahol  a  biztonságos
lebonyolítás feltételei adottak. Az új versenyhelyszínt a Területi Felelős a rendezvény előtt
időben ellenőrzi, és javasolja felvételre a nevezési rendszerbe bejegyzett versenyhelyszínnek. 

3. Nevezés-boxfoglalás:

A nemzeti szabadidőlovas versenyekre nevezni, 2019.01.01.-től csak a Szabaidőlovas Szakág
honlapján – http:/lovasszovetseg.hu/szabadido-lovasok// - működtetett nevezési rendszerben -
https://szabadidonevezes.hu/  -  lehet.  A határidőket  a  versenykiírás  és  a  nevezési  rendszer
részletezi.  Fontos,  hogy csak az internetes  nevezési  rendszerben regisztrált  lovast  és lovat
lehet nevezni versenyre.

 Bokszfoglalás:

o A boxfoglalás  is  csak  a  szakági  honlapon  működtetett  nevezési  rendszeren
keresztül lehetséges.

 Lovas regisztráció: 

o Egyéni regisztráció az alábbi oldalon: 
http://ugyfelkapu.lovasszovetseg.hu/public/szabadidoreg.aspx 

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

 Ló regisztráció: 

o 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. 

4. Költségek:

A verseny kiírása tartalmazza az adott verseny költségeit. 

 Startdíj:

A NAGYKUNSÁGI LOVAS VERSENYSOROZAT különböző versenyhelyszíneinek
rendezői együttesen döntöttek arról, hogy minden 

versenyszám startdíja egységesen 4000.- Ft.

Helyszíni nevezés esetén a startdíj 4500 Ft-ra módosul!

 Nevezési díj:

A  verseny-rendező  minden  lóra  kiírhat  versenyén  egyszeri  nevezési  díjat,  mely
nevezési díj teljes összege a versenyrendezőt illetné meg, viszont a 

NAGYKUNSÁGI  LOVAS  VERSENYSOROZAT  RENDEZŐI  NEM  ÍRNAK  KI
NEVEZÉSI DÍJAT. 

 További költségek:

2021. január 1.-ig a költségeket a szakág nem emeli, nem ír elő újabbakat csak 
kizárólag közgyűlési határozattal!

 Hivatalos személyek díjazása:

Valamennyi hivatalos személy költségeit, beleértve a bírók, pályaterezők, 
versenyiroda, az orvos, mentő, hatósági állatorvos költségeit a rendező Bizottság téríti.

5. Startok száma:

 Lovasok:

A lovasok  a  Szabadidős  lovas  rendezvényeken  tetszőleges  számú  versenyszámban
vehetek  részt,  a  startok számára  vonatkozóan korlátozás  lovas  tekintetben az ilyen
rendezvényeken  nincs.  Az  azonos  versenyszámban  azonos  lóval  második  start
(gyakorló céllal) csak versenyen kívül lehetséges.

Versenyszámonként egy versenyzőnek maximum 3 startja lehet.

 Lovak:

o Szabadidős versenyeken egy lovat egy versenyszámban többször is lehet 
nevezni. 

o Azokban a versenyszámokban, ahol lépés és ügetés jármódban kell lovagolni 
és ugró akadály nem épül a lovak start-korlátozás nélkül nevezhetőek.

o Olyan ügyességi versenyszámban, amelyen ugróakadály is épül (haladó 
kategória), egy ló startjainak száma maximum 5 lehet.

o 8 start/ló/nap a vágtamunkát is igénylő versenyszámokban, melyből a díjugró 
+ terep versenyszámok összes startja nem lehet több mint 3.
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Versenyszámok

Az egyes versenyszámoknál,- típustól függetlenül- a rendező kérésére a versenyiroda állítja
be a versenykiíró rendszerben, a versenyszám kategóriáit, az életkorhatárokat, a meghívottak
listáját, a REV-el való versenyzés korlátozásait és a versenyszám paramétereit is.

A versenyszámok leírásánál a leggyakrabban választott versenyszámokat találhatjuk. Viszont
minden  versenyrendező  saját  döntésén  múlik,  hogy  a  Szabadidős  Szakág  honlapján
feltüntetett versenyszámokból is válogathat.

A következő versenyszámok és azon szabályai csak is a 

NAGYKUNSÁGI  LOVAS  VERSENYSOROZAT  versenyrendezői  által  megrendezésre
kerülő lovas szabadidős rendezvényekre vonatkoznak. 

Fontos, hogy csak is olyan változtatások vannak feltűntetve, amelyre a Magyar Lovassport
Szövetség Szabadidős Szakága lehetőséget ad. Ezen leírások más szabadidős szakágba tartozó
versenyekre nem vonatkoznak!

Általános szabályok a felsoroltak tekintetében:

1. Biztonság és egészég-megóvás:

A versenyrendezőnek a legjobb tudása szerint mindent meg kell tennie a versenyen
jelenlévők  és  a  résztvevők  egészségének  és  biztonságának  megóvása  érdekében.
Ahogyan a résztvevőknek és jelenlévőknek is mindent meg kell tenniük a balesetek
elkerülése érdekében, el kell fogadniuk a versenyrendezők és a bíró utasításait is. A
versenyrendezőség nem vállal felelősséget semmilyen káreset, baleset, veszteség vagy
akár betegség esetén embert, állatot és tulajdont illetően sem!

2. Öltözék/Felszerelés:

 Lovasok:
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o Ruházat:  Az eredményhirdetésen akár lóval, akár ló nélkül, de a lovasnak a
teljes verseny öltözéket viselniük kell! A versenyző, edző/oktató felelőssége,
hogy a lovas öltözékük és a lovak felszerelése a szabályzatnak megfeleljen.

o Kobak:  hárompontos  biztonsági  kobak  használata  minden  lovas  számára
kötelező, amint lóra ül, tehát a bemelegítő pályán is! 

o Védőmellény:  használata  az  ugratást  igénylő  versenyszámokban  kötelező,  a
többi versenyszámban ajánlott. 

o Nadrág: a futószáras, díjlovagló és a díjugrató versenyszámokban világos vagy
fehér lovaglónadrág a követelmény.  A kezdő és a haladó kategóriában sötét
nadrág is megengedett. Hozzá fekete vagy barna lábszárvédő lovaglócipővel,
vagy csizma használható.

o Ing,  póló:  a  futószáras,  díjlovagló  és  a  díjugrató  versenyszámokban
kifogástalan öltözet kötelező. (fehér) A kezdő és a haladó kategóriában egyen
póló, egyesületi felső is elfogadott.

o Zakó: A futószáras, a díjlovagló és a díjugrató versenyszámokban kötelező,
kivétel, ha ettől a bíró eltekint.

o Kesztyű: Díjlovagló versenyszámokban kötelező.

o Sarkantyú: használata tilos, kivétel az ugró versenyszámok, ahol engedélyezett.
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 3 cm-nél hosszabb.

o Pálca:  futószáras  versenyszámban  nem  megengedett.  A  díjlovagló
versenyszámoknál  hossza  maximum  110  cm  lehet.  Az  ügyességi  és  ugró
versenyszámokban maximum  75 cm engedélyezett. Amennyiben a feladatok
végrehajtása  során  a  lovas  lejti,  azt  nem  veheti  föl.  Ha  a  bíró  szerint  a
versenyző nem megfelelően használja kizárható a versenyből.

 Lovak:

o Nyereg: nincs rá korlátozás, de minden versenyszámban kötelező a használata.

o Szárak/zablák: szárakat a zablához vagy közvetlenül a kantárhoz kell rögzíteni.
A  lovak  elsősorban  csikózablával  lovagolhatóak.  Pelham  és  feszítő  zablák
használhatók, ha a két szár csatlakozik a csikózabla és a feszítő részhez, vagy
ha  a  két  rész  egy  D  szíjjal  van  összekötve  és  ehhez  csatlakozik  a  szár.
Feszítőzabla  csak  zablaösszekötővel  használható,  hackamore  használata
megengedett.

o Zablagumi: megengedett.

o Orrszíj: hannoveri,  mexikói,  angol és kombinált  megengedett,  természetesen
egy időben csak egyet lehet használni.

o Segédszárak:  a  Fsz-1-es,  a  D1-es  díjlovagló  versenyszámban  és  a  kezdő
kategóriában  illetve  a  ló  futószárazása  közben  használható  gumis  oldalsó
kikötőszár. A többi versenyszámban tilos.

o Martingál: használata megengedett.

o Lábvédő  és  fásli:  futószáras,  ügyességi  és  díjugrató  versenyszámokban
használható.  A díjlovagló versenyszámok esetében csak a bemelegítés során
engedélyezett. 

o Nyakszíj és farmatring: minden versenyszámban használható.
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o Szemellenző: használata tilos.

o Fülvédő: használata engedélyezett.

o Rovarmaszk, orrháló: használata engedélyezett.

3. Bemelegítő pálya/ bemelegítés:

A bemelegítőpálya körbekerítése kötelező!
A melegítőpálya és a verseny egész területén a jobb kezek találkoznak szabály érvényes!
A  versenyzők  csak  a  számukra  kijelölt  területet  használhatják,  tehát  parkolóban,  nézők
közvetlen közelében stb. nem lehet lovagolni.
Versenyszámok előtti bemelegítéskor a ló futószárazása lovas nélkül lehetséges csak, kivétel
itt a futószáras versenyszámokra való ló és lovas páros bemelegítése.
Futószárazni csak kijelölt helyen szabad, ahol a többi versenyzőt nem zavarjuk.
A  melegítőpálya  rendjét  a  melegítőpálya-bíró  felügyeli,  akinek  jelenléte  kötelező,  ha  ott
versenyző melegít.
Díjugrató melegítőpálya esetén a versenyzők csak a melegítőpálya akadályait használhatják.
Az akadályokat piros és fehér zászlóval kell jelölni. Az akadály ugrásakor jobb kézen van a
piros,  bal  kézen  a  fehér  zászló.  A  bemelegítő  pálya  akadályainak  magassága  nem  lehet
nagyobb, mint a pálya akadályainak magassága. 
Ha  az  indulók  száma  megköveteli,  akkor  egy  elő-melegítőpálya  is  biztosítható.  A
melegítőpályán egyszerre 10-nél több versenyző nem lovagolhat.

4. Versenypálya előírásai:

A pálya talaja puha szemcsés szerkezetű, homokos vagy füves legyen. Az ügyességi és az
ugróversenyszámokban  a  javasolt  pályaméret  minimum  60x40  m  bekerített.  A  „kerítés”
magassága minimum 1,15 m, anyaga szabadon választható. Kerülni kell azonban a lovakat
riasztó  bekerítési  módok  alkalmazását.  A  pálya  menti  hirdetések  elhelyezését  a
versenybírósággal  egyeztetni  kell.  Nem  alkalmazható  olyan  akadályépítő  elem,  amely
eredendően magában hordozza a sérülés veszélyét.  A versenyrendezőknek az akadálypálya
építéséhez szükséges pályatartozékokkal legkésőbb a verseny előtt  5 nappal rendelkezniük
kell.
Az  időmérés  lézeres  start  cél  időmérő  készülékkel  és  ellenőrző-  kísérő  kézi  időméréssel
történjék. Hiányában két kézi időmérés elfogadott.
A pályán ló-bejáró kaput kell kialakítani.

5. Belépés a pályára:

A verseny kezdete előtt a versenyzők nem lovagolhatnak a pályára, nem gyakorolhatnak a
pályán kivétel  ez alól,  ha a bíró engedélyt  ad erre. A négyszögbe és a pályára való lovak
bevezetése is csak a bíró engedélyével történhet!

6. Pályabemutató:

Minden versenyszám előtt időben kész kell, hogy legyen a pálya, hogy az adott versenyszám
kezdése előtt a versenyzőknek legyen elég idejük a megtekintésre. A versenyrendezőnek a
versenyszám előtt biztosítania kell minimum 20 perces pályabejárást. A pálya bejárás során a
versenyzők gyalogosan vehetnek részt. Lovak bent léte engedélyezett lovas nélkül vezetve, de
az akadályokba lovakkal bemenni TILOS, 5000Ft/alkalom pénzbüntetéssel büntetjük, azt, aki
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az akadályokba bevezeti  a lovat.  A büntetést  a versenyszám kezdete előtt  rendezni  kell  a
versenyirodával.

7. Indulási sorrend:

A startlistán feltüntetett sorrendben és a startlistán megjelölt pályán vehetnek részt a nevezett
versenyzők  a  versenyen.  Természetesen  történhet  olyan  dolog,  amikor  változtatni  kell  a
startlistán, de erre csak a versenyiroda és a bíró adhat engedélyt.

Minden versenynap kezdési időpontja 08.00., illetve a kezdő kategóriák esetében az idősebb
lovasok kezdenek!

8. Óvás:

Csapatok esetében a csapatvezetőn keresztül, egyéni induló esetén az edző (annak hiányában
maga a versenyző) óvhat. Óvás ideje: az eredmények kihirdetését követően max. 30 percig.
Elsődlegesen a vezetőbíró vagy a versenyrendező hoz döntést a vitatott kérdésben. A döntés
ellen  a  további  fellebbezésnek  helye  nincs.  Óvási  díj  5000  Ft,  mely  jogosság  esetén
visszafizetendő. Nem lehet óvást tenni a bírók alábbi döntésével kapcsolatban:

- pontozás

- versenyző  vagy ló  kizárása,  ló  sántasága,  lóval  való  durva  bánásmód,  kontroll
nélküli lovaglás és külső segítség miatt.

NAGYKUNSÁGI LOVAS VERSENYSOROZAT
VERSENYSZÁMAI:

 Futószáras versenyszám: 

Cél:  a  fiatal-kezdő  gyerekek  lovaglás  alapjainak  megszilárdítása,  ülésbiztonságuk
kialakítása és mindezek bemutatása versenyszituációban is.

o Fsz-1 Futószár  :
Az  Fsz-1-es  versenyszámban  5  feladatot  kell  lépésben,  tanügetésben,
könnyített  ülésben  és  könnyű  ügetésben  teljesíteni  a  lovasoknak.  Minden
feladat 0-10- pontig értékelhető, akár fél pontok is adhatóak! Megjegyzés írása
kötelezően ajánlott!
Korosztály: 4-10 éves kor közötti gyerekeknek szól
Elbírálás:  SZLV- díjlovaglás, futószár
A  bírálat  szempontjai:  lovas  egyensúlya,  mozgás  simulékony  követése,
végtagok helyzete, törzs helyzete, fej helyzete.
Díjazás: 1-3 helyezést elért lovasok serleget kapnak, 4-5-6 helyezett lovasok
érmet kapnak
Az eredményhirdetés ló nélkül történik.
A szabályzat mellékleteként megtalálható a pontozólap.
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o Fsz-2 Futószár  :
Az Fsz-2-es versenyszámban 9 feladatot kell teljesíteni a lovasoknak. Minden
feladat 0-10- pontig értékelhető, akár fél pontok is adhatóak! Megjegyzés írása
kötelezően ajánlott!
Korosztály: 4-10 éves kor közötti gyerekeknek szól
Elbírálás: SZLV- díjlovaglás, futószár
A  bírálat  szempontjai:  lovas  egyensúlya,  mozgás  simulékony  követése,
végtagok helyzete, törzs helyzete, fej helyzete.
Díjazás: 1-3 helyezést elért lovasok serleget kapnak, 4-5-6 helyezett lovasok
érmet kapnak
Az eredményhirdetés ló nélkül történik.
A szabályzat mellékleteként megtalálható a pontozólap.

 Díjlovas versenyszámok:

Cél: a díjlovas versenyszámokkal, hogy a lovaglás alapjait megszilárdítsuk, a korrekt
segítségek adását megtanulják, a biztos ülést elsajátítsák a lovasok.
A pálya: 20m x  40 m-es  díjlovagló  négyszög  jól  látható  fehér  alapon  feketén  írt
betűjelzéssel.  A díjlovagló  négyszög  talaja  lehet  füves,  homokos,  fontos  hogy egy
szintbe  hozott  és  egyenletes  kell,  hogy  legyen.  A  négyszög  határoló  elemei
egybefüggő fehér kerítések legyenek, ennek hiányában földön fekvő rudakkal is körbe
lehet keríteni a négyszöget. 
Elbírálás: a  bíró  bírálatával,  díjlovaglás  pontozása  alapján.  Az  adott  versenyszám
győztese a legmagasabb díjlovagló bírálati pontot kapott lovas.
A lovasoknak a program befejezése után lépésben A-nál kell elhagyniuk a négyszöget.
Amennyiben a lovas nem tudja kontroll alatt tartani a lovát az egybefüggő és min. 25
cm magasságú négyszögben és emiatt távoznak a négyszögből, az azonnali kizárást
von maga után. Amennyibe a négyszög csak imitált, vagy rudakból készült a döntés a
bíróra van bízva. A hangsegítség nem megengedett.  Amennyiben a lovas téveszt, a
feladat  végrehajtásakor  a  bíró  ezt  jelzi  csengővel,  ezután  onnan  kell  folytatni  a
programot, ahol a programban az adott gyakorlat elő volt írva. A pontozólapokat az
eredményhirdetés után el lehet vinni a versenyirodáról, amikor erre a bíró engedélyt
adott.

o D1 díjlovagló program:

Cél:  Kifejezetten  gyerekek  miatt  vezettük  be  versenysorozatunkba,  hogy
kedvet kapjanak a kicsik is a díjlovagláshoz. Előnye, hogy olyan gyerekek is
tudnak már indulni ebben a versenyszámban, akik vágtában még nem, viszont
lépésben  és  ügetésben  már  ügyesen  irányítják  a  lovat  és  szeretnének
megpróbálkozni  a  díjlovaglással.  Itt  az  ügetésben végrehajtandó feladatokat
könnyű és tanügetésben is lehet lovagolni. Egy versenyző akár több lóval is
indulhat. A program kívülről olvasható a versenyző számára.
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Korosztály: versenyszámunk 5-14 éves kor közötti gyerekeknek szól. Azok a
gyerekek,  akik  itt  indulnak,  azok  a  haladó  ügyességiben  és  az  ugró
versenyszámokban és az E8-as díjlovagló versenyszámban nem indulhatnak.
Elbírálás: SZLV- díjlovaglás, futószár
A  bírálat  szempontjai:  lovas  egyensúlya,  mozgás  simulékony  követése,
végtagok helyzete, törzs helyzete, fej helyzete.
Díjazás: 1-3 helyezett kupában, a 4-6 helyezett éremben részesül.
Az eredményhirdetés ló nélkül történik.
A szabályzat mellékleteként megtalálható a program.

o E8 díjlovagló program:

Ez  a  program  az  MLSZ  rajtengedély  vizsga  díjlovagló  programja.  Ezen
díjlovagló  program  megismerése  és  elsajátítása  felkészíti  a  versenyzőket  a
hivatalos rajt-engedély vizsga lehetőségére is. Egy versenyző akár több lóval is
indulhat.
Korosztály:  korhatár  nélkül  indulhatnak  a  lovasok.  Rajtengedély  vizsgával
rendelkező lovasok is indulhatnak, de díjazásra ezen lovasok nem kerülnek,
kivéve, ha az adott versenyrendező másként nem dönt! Aki itt indul, az nem
indulhat D1-ben és a kezdő kategóriákban.
Elbírálás: SZLV- díjlovaglás, futószár
Díjazás: 1-3 helyezett kupában, a 4-6 helyezett éremben részesül.
Az eredményhirdetés lóval történik.

o A3 díjlovagló program:
Ez a program már a szabadidős versenyeken a nehéz díjlovagló programok
közzé tartozik. Egy versenyző akár több lóval is indulhat.
Korosztály:  korhatár  nélkül  indulhatnak  a  lovasok.  Rajtengedély  vizsgával
rendelkező lovasok is indulhatnak, de díjazásra ezen lovasok nem kerülnek,
kivéve, ha az adott versenyrendező másként nem dönt! Aki itt indul, az nem
indulhat D1-ben és a kezdő kategóriákban.
Elbírálás: SZLV- díjlovaglás, futószár
Díjazás: 1-3 helyezett kupában, a 4-6 helyezett éremben részesül.
Az eredményhirdetés lóval történik.

 Ügyességi versenyszámok: 
Leggyakrabban előforduló akadálytípusok: egyszerű bója kapu, bója folyosó, ferde
kapu, rúd folyosó, malom, zsákutca, rúd folyosó, szlalom, labirintus.
A pályákat csak az akadályok emelkedő számsorrendjében lehet teljesíteni.

Hibapontok:

 Teniszlabda leverése 4 hibapont.

 Zárt akadályból való kilépés 4 hibapont.

 Zárt akadály elhagyása 4 hibapont és az akadályt újra kell teljesíteni.

 Földön fekvő rúd érintése, amennyiben nem mozdul el véglegesen a rúd
eredeti helyzetéből nem számít hibának, ellenkező esetben 4 hibapont.
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 A  „szlalom”  akadályban  amennyiben  rossz  irányban  kezdi  meg  az
akadály teljesítését vagy az első térközt kihagyva a többi térközt rossz
irányba teljesíti 4 hibapont. Amennyiben 2 vagy akár több térközt is
kihagy 4 hibapontot kap és az akadályt újra kell teljesíteni.

 Labirintust tekintve a belső elválasztó rudakon való átlépés 4 hibapont,
áthaladás belső rúdon rontott akadály, újra kell kezdeni és 4 hibapontot
kap a versenyző.

 Ellenszegülés, javított pályatévesztés 4 hibapont

 Ha a vágta nem megengedett jármód az adott versenyszámban, akkor a
2. vágtaugrás után a harmadikért már 4 hibapont jár.

 Még  nem  teljesített  akadálynál  történő  olyan  hiba,  amelynél  fizikai
paraméterei  megváltoznak  (verőhiba,  rúd-,  kitörő  elmozdítása)  4
hibapont,  csengő és idő megállítás,  pálya  helyreállítása után ismételt
csengő után folytathatja a lovas a pályát.

Kizárással jár:

 pályatévesztés,

 háromszori ellenszegülés,

 meg nem engedett segítség,

 nem  megfelelő  jármód  3x-i  figyelmeztetés  vagy  a  figyelmeztetés
ellenére folytatólagosan haladó lovas,

 lóról esés, bukás

o Ügyességi vezetőszáras:
Cél: hogy  a  kisebb  gyerekek  megismerkedhessenek  a  versenyeken  való
szabályokkal, versenyhangulattal.
Azok  a  gyerekek,  akik  ebben  a  versenyszámban  indulnak,  azok  nem
indulhatnak az ügyességi kezdő versenyszámokban.
A feladat maximum 10 akadályból álló, egyszerű vonalvezetésű pályán bóják,
rudak és oszlopok között lovagolni. Az edző, oktató vezeti a lovat az ügyességi
pályán.
Elbírálás: nincs, idő és hibapont mérhető, de ez a díjazást nem befolyásolja.
Díjazás: Az összes résztvevő kap, aki indult ebben a versenyszámban.

o Ügyességi kezdő (238§ 2.1 hiba-idő):
Cél: a rutinszerzés a versenyhangulat megismerése.
Korcsoport: korcsoportos bontás van:

                              Kezdő I:  kategória 4-8 éves közötti gyerekek nevezhetőek
                              Kezdő II: kategória 9-12 éves közötti gyerekek nevezhetőek
                             Kezdő III: kategória 13-18 éves közötti gyerekek nevezhetőek

Rajengedély vizsgával rendelkezők nem indulhatnak! Azok a versenyzők, akik
itt indulnak, nem indulhatnak haladóban és az ugró versenyszámokban,
csakis versenyen kívül!
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Ebbe  olyan  gyerekek  nevezhetőek,  akik  lépésben  és  ügetésben  már
biztonsággal  irányítják  a  lovat.  A  kategóriában  vágtázni  tilos!  A  feladat
maximum 10 akadályból álló, egyszerű vonalvezetésű pályán bóják, rudak és
oszlopok  között  lovagolni.  Az  edző,  oktató  a  pályán  tartózkodhat,  szóban
segítheti  a  versenyzőt,  kísérheti,  mehet  mellette,  de  a  lovat  vezetnie,  a  ló
kantárját megfognia, belefognia, bármilyen módon akár a saját testével a lovat
befolyásolnia szigorúan tilos és a lovas kizárását vonja maga után!
Elbírálás: hiba-idős  bírálat:  az  akadályokon  szerzett  hibapontok  és  az
időbüntetéssel járó hibapontok összege adja. Ezen felül a pálya teljesítési idejét
mérik (start-cél). A versenyzők bírálata a hibák száma (kevesebb a jobb), azon
belül a teljesítési idő (kevesebb a jobb) alapján történik. Az alapidő túllépésért
1 hibapont jár minden megkezdett 4 másodperc után. A győztes a legrövidebb
idő alatt a legkevesebb hibaponttal pályát teljesített lovas.
Díjazás: 1-3  helyezést  elért  lovasok  serleget  kapnak,  4-6  helyezett  lovas
szalagot kap.
Az eredményhirdetés ló nélkül történik.

o Ügyességi haladó (238§ 2.1 hiba-idő):
Cél:  versenyrutin  megszerzése  mindhárom  jármódban  biztonságosan
lovagolva.
Korhatár: 18 éves korig. Ügyességi nehéz kategóriájú lovas itt nem indulhat!
A feladat maximum 12 akadályból álló, egyszerű vonalvezetésű pályán bóják,
rudak és oszlopok között lovagolni, itt már vágta jármódban is lehet teljesíteni
a pályát. Az edző, oktató nem tartózkodhat a pályán!
Elbírálás: 
Hiba-  idős  bírálat:  az  akadályokon szerzett  hibapontok és az időbüntetéssel
járó hibapontok összege adja. Ezen felül a pálya teljesítési idejét mérik (start-
cél).  A versenyzők bírálata  a  hibák száma (kevesebb a jobb),  azon belül  a
teljesítési  idő  (kevesebb  a  jobb)  alapján  történik.  Az  alapidő  túllépésért  1
hibapont jár minden megkezdett 4 másodperc után. A győztes a legrövidebb
idő alatt a legkevesebb hibaponttal pályát teljesített lovas.
Díjazás: Az első 3 helyezett kupát kap illetve 1-6 helyezett szalagos díjazásban
részesül.
Az eredményhirdetés lóval történik.

o Ügyességi nehéz (238§ 2.1 hiba-idő):
Cél: versenyrutin  megszerzése  mindhárom  jármódban  biztonságosan
lovagolva.
Korhatár: 18 éves korig. Rajengedély vizsgával rendelkezők nem indulhatnak!
A feladat maximum 12 akadályból álló, egyszerű vonalvezetésű pályán bóják,
rudak és oszlopok között lovagolni, itt már van kettő darab ugrás egy meredek
és egy András-kereszt, a két akadály maximum magassága 60 cm lehet.
Az edző, oktató nem tartózkodhat a pályán!
Elbírálás: 
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Hiba-  idős  bírálat:  az  akadályokon szerzett  hibapontok és  az időbüntetéssel
járó hibapontok összege adja. Ezen felül a pálya teljesítési idejét mérik (start-
cél).  A versenyzők bírálata  a  hibák száma (kevesebb a jobb),  azon belül  a
teljesítési  idő  (kevesebb  a  jobb)  alapján  történik.  Az  alapidő  túllépésért  1
hibapont jár minden megkezdett 4 másodperc után. A győztes a legrövidebb
idő alatt a legkevesebb hibaponttal pályát teljesített lovas.
Díjazás: Az első 3 helyezett kupát kap illetve 1-6 helyezett szalagos díjazásban
részesül.
Az eredményhirdetés lóval történik.

 Díjugrató versenyszámok:
Célja: hogy a fiatal versenyzők felkészüljenek az ugróversenyek követelményeire. A
kezdő ugró lovasok esetében fontos, hogy megtanulják a lovat a lehető legkevésbé
zavarva, biztos, szép üléssel egyensúlyban lovagolni az ugrópályán.
Hibapontok:

 Akadály leverése, akadályrombolás 4 hibapont.

 Az adott versenyszámban megadott alapidő túllépésért minden megkezdett 4
másodperc után 1 hibapontot kap a versenyző.

 A ló minden egyes ellenszegüléséért 4 hibapont jár.

 Háromszori ellenszegülés kizárással jár.

 Ha a versenyző egy soron következő akadály síkja  mögé lovagol  és onnan
visszafordulva  teljesíti  azt,  az  kijavított  pályatévesztésnek  minősül  és  4
hibapont jár érte. Ha a saját vonalát keresztezi azért is 4 hibapont jár.

 Lóról esés, lóval való bukás esetén kizárásra kerül a versenyző.

 Alapidő  túllépés  alappályán  minden  megkezdett  4  másodpercenként  1
hibapont.

Az akadályok között triple bar nem szerepelhet. Széles ugrás esetén a második elemnél
kötelező a biztonsági akadálykanál használata.
Díjugrató  versenyszámokban  2  egymás  melletti  kategóriában  indulhatnak  a
versenyzők.
Fontos, hogy a kiválasztott  versenyszám előtti  versenyszámban, ha versenyen kívül
szeretne  indulni  a  lovas  az  engedélyezett!  Viszont  ezt  figyelembe  véve  és  a
korrektséget betartva a 80-90- cm-s versenyszám más vonalvezetésű kell, hogy legyen,
mint a 70-80 cm.-s pályáé.
Egy ló akár indulhat két különböző lovassal ugyanabban a díjugrató versenyszámban,
viszont egy ló csak 3 díjugrató pályát mehet!

Díjugratás 50-60 cm (238.§ 1.4 ideális időre):
Korhatár:  18  éves  korig.  Rajtengedély  vizsgával  rendelkező  lovas  nem
indulhat!  Az a  versenyző,  aki  indul  ebben a kategóriában,  az nem indulhat
egyik ügyességi versenyszámban sem! Hiszen aki végig tud menni  már egy
ugrópályán,  az  ne  vegye  el  attól  a  versenyzőtől  az  esélyt,  aki  még  csak
ügyességi pálya teljesítésére képes! 
A pálya 8-10 darab akadályból áll, összetett akadály és vizes akadály nincs!
Különálló ugrások távolsága között minimum 4 vágtaugrás kell, hogy legyen.
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Ugrások magassága maximum 60 cm, szélessége maximum 60 cm. Az ugrások
mindegyike  meghívó  jellegű  kell,  hogy  legyen.  Az  edző,  oktató  a  pályán
tartózkodhat, szóban segítheti a versenyzőt.
Elbírálás:
Ideális  idő  megközelítéses  bírálat:  a  versenyző  pályán  elért  eredményeinek
(hibapontjainak  számát)  az  akadályokon  szerzett  hibapontok  és  az
időbüntetéssel  járó  hibapontok  összege  adja.  A versenyszám győztese  az  a
versenyző, aki a legkevesebb hibaponttal  végez és az ideális időt bármelyik
irányból  megközelítve  a  legkisebb  mértékben  tér  el  attól.  Az  ideális  idő
meghatározása: a pályahossz és az iram alapján számított  alapidőből le kell
vonni 100 méterenként 1 másodpercet. Az eltöltött idő lehet több is, kevesebb
is,  mint  az  alapidő,  a  különbség  abszolút  értékét  kell  alapul  venni,  de  az
alapidő túllépésért jár a hibapont.
Díjazás: Az első 3 helyezett kupát kap illetve 1-6 helyezett szalagos díjazásban
részesül.
Az eredményhirdetés lóval történik.

o Díjugratás 70-80 cm (238.§ 1.4 ideális időre):
Korhatár:  18  éves  korig.  Rajtengedély  vizsgával  rendelkező  lovas  nem
indulhat!  Azok  a  versenyzők,  akik  ebben  a  kategóriában  indulnak,  nem
indulhatnak  ügyességi  versenyszámokban,  viszont  a  80-90  cm-es  nyitott
versenyszámban igen!
Pályajellemzők: 10-12 akadályból álló pálya, maximum két összetett ugrással
és  vizes  akadály  nélkül!  Összetett  ugrás  2  akadálya  között  minimum  2
vágtaugrás kell, hogy legyen. Különálló ugrások távolsága között minimum 4
vágtaugrás kell, hogy legyen. Ugrások magassága maximum 80 cm, szélessége
maximum 80 cm. Az ugrások mindegyike meghívó jellegű kell, hogy legyen.
Az edző, oktató nem tartózkodhat a pályán!
Elbírálás:
Ideális  idő  megközelítéses  bírálat:  a  versenyző  pályán  elért  eredményeinek
(hibapontjainak  számát)  az  akadályokon  szerzett  hibapontok  és  az
időbüntetéssel  járó  hibapontok  összege  adja.  A versenyszám győztese  az  a
versenyző,  aki a legkevesebb hibaponttal  végez és az ideális  időt bármelyik
irányból  megközelítve  a  legkisebb  mértékben  tér  el  attól.  Az  ideális  idő
meghatározása:  a pályahossz és az iram alapján számított  alapidőből  le kell
vonni 100 méterenként 1 másodpercet. Az eltöltött idő lehet több is, kevesebb
is, mint az alapidő, a különbség abszolút értékét kell alapul venni, de az alapidő
túllépésért jár a hibapont.
Díjazás: Az első 3 helyezett kupát kap illetve 1-6 helyezett szalagos díjazásban
részesül.
Az eredményhirdetés lóval történik.

o Díjugratás 80-90 cm (238§2.2 egyszeri összevetés:)
Korhatár:  Nincs!  Rajtengedély  vizsgával  rendelkező  lovas  is  indulhat,  de
díjazásban nem részesül,  kivéve,  ha az adott  versenyrendező másként  dönt!
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Azok  a  versenyzők,  akik  ebben  a  kategóriában  indulnak,  nem  indulhatnak
ügyességi versenyszámokban, viszont a 70-80 cm-es versenyszámban igen, ha
nem múlt még el 18 éves!
Pályajellemzők: 10-12 akadályból álló pálya, maximum két összetett ugrással
és vizes akadály nélkül! Összetett ugrás 2 akadálya között minimum 2 
vágtaugrás kell, hogy legyen. Különálló ugrások távolsága között minimum 4
vágtaugrás kell, hogy legyen. Ugrások magassága maximum 80 cm, szélessége
maximum  80  cm.  Az  összevetés  akadályok  magassága  maximum  90  cm,
szélessége  maximum 90 cm.  Az ugrások mindegyike  meghívó  jellegű kell,
hogy legyen.
Az edző, oktató nem tartózkodhat a pályán!

            Elbírálás:
Egyszeri  összevetés  bírálat:  a  versenyző  a  pályán  elért  eredményét
(hibapontjainak  számát)  az  akadályokon  szerzett  hibapontok  és  az
időbüntetéssel járó hibapontok összege adja. Ezen felül a pálya teljesítési idejét
mérik (start-cél).  Azok a versenyzők, akik az alappályát  hibátlanul teljesítik,
alapidőn belül, jogosultak az összevetésre. Az összevetés magasabb nehézségű
pályán történik. A versenyzők bírálata a hibák száma (kevesebb a jobb), azon
belül eltöltött idő (kevesebb a  jobb) alapján történik, először az összevetésen
résztvevők, utána az alappályán részt vevők sorrendjében.
Díjazás: Az első 3 helyezett kupát kap illetve 1-6 helyezett szalagos díjazásban
részesül.
Az eredményhirdetés lóval történik.

FONTOS:
Felnőtt lovas minden kategóriában indulhat, versenyen kívül, de csak is az E8-as és a díjugratás 80-90
cm-es versenyszámban tartozhatnak a díjazottak közé, kivéve, ha az adott versenyrendező másként
dönt. 
Étkezési lehetőség minden egyes versenyhelyszínen elérhető!
Minden nem díjazott résztvevő emléklapot kap!
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