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CÉLKITŰZÉSEK A PÓNI KLUB DÍJLOVAGLÓ VERSENYEKEN
a)

b)

A versenyek célja, hogy felkeltsék az érdeklődést a díjlovaglás és a helyes lókiképzés iránt,
élvezetessé tegyék az idomítólovaglást, ezzel arra ösztönözve a tagokat, hogy fejlesszék
lovaglótudásukat, megszerezzék és elmélyítsék a kéztől független ülést és a helyes
segítségeket.
A Póni Klub díjlovagló versenyek elbírálásában különös hangsúlyt kap a lovasok
teljesítménye, tudása:
- a lovas ülése,
- a lovas segítségeinek hatékonysága,
- a lovas befolyása a lóra,
- a program feladatainak pontos lovaglása.

c)

A díjlovaglás célja a ló fizikumának és képességeinek harmonikus fejlesztése. Az idomítás
eredményeképpen a ló nyugodt, átengedő, elengedett és hajlékony, ugyanakkor bízik
lovasában, figyelmes és élénk, tehát lovasával tökéletes összhangban dolgozik;
E tulajdonságok a következőkben nyilvánulnak meg:
- A jármódok tisztasága és szabályossága.
- A mozgás harmóniája, könnyedsége és eleganciája.
- Elülső végtagok könnyedsége és a hátulsó végtagok élénk lendületből eredő alálépése.
- Támaszkodás a zabla teljes elfogadásával, mindennemű feszesség, ellenállás nélkül.

d)

A Magyar Póni Klub Szövetség Alapszabályában rögzítetteknek megfelelően a Póni Klub
versenyek
célja továbbá:
- a gyermekek fizikai, szellemi és morális fejlődésének elősegítése,
- gyermek és ifjúsági közösségek összefogása a versenyek korrekt szabályozásának
eszközével, segítség a lovaglás és a lovagláshoz kapcsolódó ismeretek elsajátításához,
- a versenyek szabályainak összefoglalása és ellenőrzése, a rendezvények jó színvonalú
lebonyolítása érdekében.

ETIKAI IRÁNYLEVEK
a) A Magyar Póni Klub Szövetség versenyein, rendezvényein elsődleges szempont a lovasok és lovak
számára egyaránt biztonságos feltételek biztosítása.
b) A ló jóléte előbbre való, mint a tenyésztők, edzők, lovasok, tulajdonosok, kereskedők,
versenyrendezők, szponzorok, vagy tisztségviselők követelései.
c) Minden kezelésnek és állatorvosi beavatkozásnak a ló egészségét és jó közérzetét kell biztosítania.
d) Lovak tartása során mindenkori legmagasabb szintű takarmányozási, egészségügyi, tisztasági és
biztonsági színvonal elérésére és fenntartására kell törekedni.
e) Hangsúlyt kell fektetni az idomítás és a lovaglás tanításának fejlesztésére, és támogatni kell a ló
egészségével kapcsolatos kutatásokat.
f) Minden lovaglási és képzési módszernél a lovat, mint élő egységet kell tekinteni, és semmilyen, a
FEI által tiltott technikát nem szabad alkalmazni.
g) A gyermekkorú lovasok érdekében azok felkészültsége, alkalmassága különös jelentőséggel bír,
ennek megítélésének felelőssége pedig a lovas oktatójára, edzőjére
hárul.
h) A Magyar Póni Klub Szövetség oktatási, képzési, versenyeztetési rendszere és módszere szem előtt
tartja azt a tényt, hogy a sportnak és azon belül a lovaglásnak határozottan személyiség formáló hatása
van. Tartózkodni kell minden olyan módszer és rendszer alkalmazásától, mely ezt a gyermek
lovasoknál negatív irányba befolyásolhatja.
A szabályzat minden eshetőségre nem terjedhet ki.
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Bármely előre nem látható és kivételes helyzetben a jelenlévő hivatalos személyek hatáskörébe
tartozik a sportszellemiségnek megfelelő döntés meghozatala, ami a lehető legjobban közelít a jelen
szabályzat törekvéseihez.
A versenyző felelőssége ellenőrizni, hogy a döntés alkalmazkodik- e a verseny szabályaihoz.
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I.
RÉSZ
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1) Díjlovagló versenyszámok a Póni Klub Regionális Minősítő versenyeken
1. D0
2. D1
3. D2
4. C1
5. C2
6. B1
7. B2
8. PKM1
9. PKM2
10. E8

2) Lovasokra vonatkozó rendelkezések:
1. Regionális minősítő Póni Klub versenyeken Póni Klub tagok indulhatnak, 25 éves korig.
2. Lovasokat regisztrálni kell az ugyfelkapu.poniklub.hu oldalon. Amennyiben a

lovas a Magyar Lovas Szövetség bármely szakágában versenyzik, a Póni Klub
regisztrációjánál köteles megadni az MLSZ igazolási számát.
3. Országos Póni Klub Bajnokságon indulhatnak Póni Klub tagok, a regionális minősítő
versenyeken elért minősülésük alapján.
4. Minden megszerzett minősülés érvényessége csak a következő versenyen alkalmazható.
3) Részvételi feltételek Póni Klub díjlovagló versenyeken
1. Minden díjlovagló számban egy lovas maximum 2 lóval indulhat.
2. A D0, D1, D2, C1, C2 versenyszámokban egy lóval maximum 2 lovas indulhat.
3. A B1, B2, PKM1, PKM2, E8 versenyszámokban egy lóval egy lovas indulhat.
4. Póni Klub díjlovagló számokban az a lovas, aki MLSZ díjlovagló versenyen L vagy
magasabb szintű versenyszámban már versenyzett, nem indulhat olyan lóval, amelyik L
vagy magasabb szintű versenyszámban már indult.

4)

Lovakra vonatkozó rendelkezések:
1. Lovak minimum életkora 4 év.
2. Magassági megkötés nincs.
3. A Póni Klub Regionális és Országos versenyeken induló lovaknak nem kötelező a Magyar
Lovas Szövetség sportló bejelentésével rendelkeznie.
4. A Póni Klub Regionális és Országos versenyeken induló lovakat regisztráltatni kell a Póni
Klubnál.
5. Póni Klub Regionális és Országos versenyeken olyan ló nem indulhat, amelyik
nemzetközi versenyen a megelőző 5 évben indult.
6. Póni (148 cm-ig patkó nélkül, 149 cm-ig patkóval) és nagy ló értékelése számonként
minimum 5-5 pónival/nagy lóval induló lovas esetén külön kerül értékelésre.
7. Futószáras feladatokban nincs külön póni/nagy ló kategória.
8. Versenyen történő részvételt megelőzően a pónikat meg kell mérni.
9. A méretfelvétel szabályai:
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6 éves vagy annál idősebb lovat elégséges egy alkalommal megmérni, a mérés
eredményét, valamint dátumát a lóútlevélben regisztrálni kell
6 évesnél fiatalabb lovat évente kell megmérni, amíg 6. életévét be nem töltötte és a
mérések eredményét, illetve dátumát rögzíteni kell.
A mérést és annak regisztrációját a Magyar Póni Klub Szövetség által kijelölt
hivatalos személy végzi.
Mérést vízszintes és szilárd burkolatú talajon, bottal kell végrehajtani.
A méretfelvétellel kapcsolatos esetlegesen felmerülő egyéb kérdésekben a FEI
idevonatkozó rendelkezései irányadóak (FEI Állatorvosi Szabályzat).

5) Minősülés a regionális versenyeken:
1. A D0, D1, D2, C1, C2, E8 versenyszámok nyitottak.
2. B1, B2, PKM1, PKM2 versenyszámokban az a kezdő lovas indulhat, aki D2, C1, C2
versenyszámok közül minimum egy 60%-os eredményt elért.
3. Azok a lovasok, akik a Magyar Lovas Szövetség díjlovagló, díjugrató, military versenyein
már indultak, bármelyik versenyszámban indulhatnak, haladó lovasként értékelve.
6) Kategóriák, korosztályok
1. A D1, D2, C1, C2 versenyszámokban külön kategóriában indulnak a kezdők és a haladók.
2. A B1, B2, B3, E8, PKM1, PKM2 versenyszámokban kezdők és haladók nincsenek külön
értékelve.
7) Lovasok kategóriái a díjlovagló versenyszámokban:
1. Kezdő kategória:
a) Azok a lovasok, akik még nem indultak a Magyar Lovas Szövetség díjlovagló,
díjugrató vagy lovastusa versenyein és nem indultak a korábban a Póni Klub
Díjlovagló, Díjugrató vagy Military Bajnokságán, kezdő lovasnak számítanak.
b) Azok a lovasok, akik a Kezdő Lovasok Díjlovagló Bajnokságán indultak, továbbra is
kezdő lovasnak számítanak.
2. Haladó kategória
a) Minden olyan lovas, aki már indult a Magyar Lovas Szövetség díjlovagló, díjugrató,
vagy lovastusa versenyén, haladó lovasnak számít.
b) Azok a lovasok, akik az előző évi Póni Klub Országos Díjlovagló Bajnokságon
indultak, haladó lovasnak számítanak.
c) Azok a lovasok, akik a Póni Klub Díjugrató és Military Bajnokságán indultak, haladó
lovasnak számítanak.

8)

Korosztályok
1. Gyermek korosztályú, aki az adott naptári évben betölti a 13. évét vagy annál fiatalabb.
2. Ifjúsági korosztályú az, aki az adott naptári évben 14-25 éves.

9) Lovak kategóriái
1. póni: 148 cm és az alatti
2. nagy ló: 149 cm-től
10) Startok száma
1. Lovak startjainak száma: Az összes startok száma maximum 8 lehet. Ebből díjlovaglás és
ugró együtt maximum 5, de az ugró nem lehet több 3-nál.
2. Lovasok startjainak korlátozása: Egy lovas napi 6 startot teljesíthet, beleértve a
futószáras, díjlovagló, ugró és terep stílus számokat is.
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II. RÉSZ
PÓNI KLUB ORSZÁGOS DÍJLOVAGLÓ BAJNOKSÁG
1) Általános szabályok
A Póni Klub Országos Bajnokságon díjlovaglásban három kategóriában indulhatnak a lovasok. A
három kategóriából minden lovas csak egy bajnokságon indulhat, abban az esetben is, ha több szintre
minősült.
1. Előkezdő Lovasok Bajnoksága
2. Kezdő Lovasok Bajnoksága
3. Haladó Lovasok Bajnoksága
2) A Póni Klub Országos Bajnokság versenyszámai
1. Előkezdő Lovasok Díjlovagló Bajnoksága : D1, D0
2. Kezdő Lovasok Díjlovagló Bajnokság versenyszámai: D2, C1, C2
3. Póni Klub Díjlovagló Bajnokság: B1, B2, B3
3) Minősülés a Póni Klub Országos Bajnokságra
a) Az Előkezdő Lovasok Díjlovagló Bajnokságán való indulás feltételei, minősülés:
1.
2.
3.

Indulhatnak kezdő lovasok, akik a Magyar Lovas Szövetség díjlovagló, díjugrató és
military versenyein, még nem indultak.
Minősülés feltétele 2 db, minimum 60%-os D0, D1, D2, C1 vagy C2 eredmény a Póni
Klub Regionális Minősítő versenyeken.
Azok a lovasok, akik a Póni Klub Kezdő Lovasok Díjlovagló vagy Díjugrató Bajnokságán
már indultak, nem indulhatnak az Előkezdő Lovasok Díjlovagló Bajnokságán.

b) A Kezdő Lovasok Díjlovagló Bajnokságán való indulás feltételei, minősülés:
1. Indulhatnak kezdő lovasok, akik a Magyar Lovas Szövetség díjlovagló, díjugrató és
lovastusa versenyein még nem indultak.
2. Minősülés feltétele 2 db, minimum 60%-os D2, C1 vagy C2, B1, B2, PKM1, PKM2
eredmény a Póni Klub Regionális Minősítő versenyeken.
3. Azok a lovasok, akik Póni Klub Díjlovagló/Díjugrató/Military Országos Bajnokságon
indultak, nem indulhatnak a Kezdő Lovasok Díjlovagló Bajnokságában.
c) A Póni Klub Díjlovagló Bajnokságon való indulás feltételei, minősülés:
1. Indulhatnak azok a lovasok, akik a Póni Klub Regionális Minősítő Versenyein 2 db,
minimum 60%-os eredményt értek el B1, B2, PKM1, PKM2 számokban
2. azok a lovasok, akik a Magyar Lovas Szövetség díjlovagló versenyein L vagy annál
magasabb szintű versenyszámban már versenyeztek, nem indulhatnak olyan lóval,
amelyik L vagy magasabb szintű versenyszámban már indult.
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III.RÉSZ
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1) Öltözék
1. Kobak-hárompontos biztonsági kobak használata mindenki számára kötelező. Kobak
nélkül vagy nem megfelelően kobakban lovaglókat a vezetőbíró a versenyből kizárhatja.
Amennyiben a feladat lovaglása során a lovas kobakja leesik, rögzítő csatja kinyílik, vagy
meglazul, kizárás nélkül folytatható a verseny a kobak helyreigazítása után. A kobak
megigazításakor a megállás, vagy lóról leszállás nem von maga után büntetést.
2. Nadrág – sötét nadrág a regionális versenyeken megengedett. Országos versenyen világos
nadrág a megengedett. Egyszínű fekete, vagy barna lábszárvédő lovaglócipővel
használható. Rojtos lábszárvédő nem használható.
3. Zakó – regionális versenyeken nem kötelező. Az országos bajnokságon a feladat
lovaglása során zakót kötelező viselni. Megengedett a tweed, kék vagy fekete zakó,
világos inggallérral, vagy nyakkendővel. A bemelegítéskor a zakó viselése nem kötelező,
amennyiben a lovas hosszú vagy rövid ujjú és nyaknál zárt inget visel. Nyakkendő vagy
gallér viselete az inghez szükséges.
4. Kesztyű - minden versenyző számára kötelező.
5. Ékszer – nem megengedett. Ez a szabály nem csak a díjlovagló versenyekre, hanem
minden Póni Klub rendezvényre érvényes. Biztonsági okokból kizárólag, karóra és
vízszintesen betűzött nyakkendőtű viselhető. A Póni Klub versenyeken és rendezvényeken
semmilyen testrészen nem engedélyezett testékszer, mivel lóról esés esetén komoly
sérüléseket okozhat, ezeket a lóra ülés előtt el kell távolítani.
6. Sarkantyú – Sarkantyú használata a D és C versenyszámokban 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. Tarajos és éles sarkantyú nem
használható.
7. Lábbeli – Kizárólag szabályos, vékony talpú, könnyű, megfelelő sarokkal rendelkező
lovagló cipő lábszárvédővel, vagy lovagló csizma viselhető.
8. Ruházat - A versenyzők a rendezvény helyszínén a rendezvény teljes időtartama alatt
kötelesek tiszta ruhában megjelenni, ami nem kötelezően a verseny öltözék. A
díjátadáson – eredményhirdetésen akár lóval, akár ló nélkül történik, a lovasoknak a
teljes verseny öltözéket viselniük kell.
9. Felelősség – a versenyzők felelőssége, hogy öltözékük és a lovuk felszerelése a
szabályzatnak megfeleljen. Hiányosság kizárást vonhat maga után. Csillogó kiegészítő
kellékek nem kívánatosak.
2) Pálca
1.
2.
3.
4.

Használható a versenyprogramok lovaglása alatt.
A pálca hossza maximum 75 cm lehet.
Amennyiben a feladat lovaglása során a lovas leejti, nem veheti fel újra.
Bármelyik kézben használható, de köszönéskor kötelező a szárakat tartó (bal) kézben
fogni.
5. Amennyiben a bíró szerint a lovas nem megfelelően használja a pálcát, a lovas kizárható a
versenyből.
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3) Felszerelés
1. Nyereg - angol típusú nyereg használható,.
2. Kantár – Egyszerű fekete, barna, vagy bőr színű kantár használható
3. Nyeregalátét – egyszínű, lehetőleg fehér.
4. A kengyel legyen megfelelően beállítva és legyen a lovas csizmájához is megfelelő úgy,
hogy a csizma mellett legyen mindkét oldalon 7-7mm hely a kengyelvasig. A
kengyelszíjnak szabadon kell lógni a nyeregszárnyon.
5. Zabla – (a képen láthatók használhatók)
Zablagumi tilos.
6. Orrszíj - angol, hannoveri, mexikói, vagy kombinált megengedett.
7. Segédszárak – fix vagy csúszó martingál, kikötőszár ill. bármilyen egyéb segédszár
használata tilos.
8. Lábvédő és fásli – csak a bemelegítés során engedélyezett.
9. Nyakszíj - engedélyezett.
10. Szemellenző – tilos.
11. Fülvédő használata engedélyezett. A fülvédőbe semmilyen kiegészítő anyag nem kerülhet,
a ló látását nem zavarhatja.
12. Rovarmaszk használata engedélyezett. A rovarmaszk semmilyen kiegészítő anyagot nem
tartalmazhat, a ló látását nem zavarhatja.
13. A nem szabályos felszerelést használó versenyzők kizárásra kerülnek.
14. A bemelegítés során oldalsó kikötőszár használata megengedett a ló futószárazásához (de
minden egyéb más irányból jövő vagy más típusú kikötőszár használata tilos).
15. Fogyatékos lovasok használhatnak számukra szükséges kiegészítő eszközöket.
4) Melegítés
1. A melegítőpályán és a verseny egész területén a bal kezek találkoznak szabály érvényes!
2. A versenyzők a számukra kijelölt területet használják. Nem lehet lovagolni a parkolóban,
a lovak állásai és boxai között vagy a nézők közvetlen közelében. A versenynégyszögbe
engedély nélkül belovagolni vagy abban gyakorolni nem engedélyezett, kizárással
járhat.
3. A verseny napján az adott versenyszámba nevezett lovat kizárólag a versenyszámban
nevezett lovasa lovagolhatja. A szabály megszegése a ló és lovasa (lovasai) azonnali
kizárását vonja maga után.
4. Póni Klub rendezvényeken azok számára is kötelező a megfelelő és engedélyezett
védőfelszerelés (kobak!) használata, akik nem vesznek részt a versenyen.
5. Nem versenyző személy is futószárazhat lovat.
6. Az adott díjlovagló vagy ugró versenyszámra történő bemelegítés során csak a
versenyszámban engedélyezett felszerelések használhatók.
7. Versenyszámok előtti melegítéskor a ló futószárazása csak lovas nélkül megengedett,
kivéve a futószáras versenyszámra történő melegítést.
8. Futószárazni a melegítőpálya erre kijelölt részén, többi versenyző zavarása nélkül szabad.
5) Indulási sorrend
A versenyzők a startlistán feltüntetett sorrendben és a startlistán megjelölt négyszögben vehetnek
részt a versenyen.
6) A feladatok
1. A feladatok végrehajtása:
A feladatok végrehajtásakor be kell tartani a leírt sorrendet. A feladatoknál, amit a négyszög
egy bizonyos pontjánál kell végrehajtani, a lovas teste legyen a kijelölt pontnál a feladat
végrehajtásakor. Minden feladat két kézbe fogott szárral lovagolandó, kivétel, ahol más az
előírás. Az átmenetek fokozatosan is végrehajthatók, kivétel, ahol más az előírás. Minden
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feladat végrehajtható könnyű- és tanügetésben egyaránt, a lovas választására bízva, kivéve, ha
a feladat leírása vagy a pontozólapok mást írnak elő.
2. Lovagló tesztek (D1, D2, C1, C2)
A Póni Klub díjlovagló feladatok a Póni Klub Vizsgák lovagló tesztjeiként is használhatók.
Ilyenkor a lovas felkészültségét bírálják, az ülés szabályosságát és hatékonyságát. A díjlovagló
feladatok pontozásával megegyezően feladatról feladatra pontoznak, ugyanolyan
osztályzatokkal. Mindemellett az adott osztályzatoknak ilyenkor nem a ló állapotát kell
tükrözniük, hanem a lovasra vonatkoznak, a fentebb leírtaknak megfelelően.
7) Köszönés
A lovasoknak egy kézbe kell tartani a két szárat és ugyanebben a kézben a pálcát, a szabad
kezet a ló oldala mellett le kell engedni és fejjel biccenteni. Jobb kézzel kell köszönni.
8) Leszállás vagy lóról esés:
Amennyiben a négyszögbe lovaglás után a bíróknak elfogadható indok nélkül a lovas leszáll a
lóról, nem kap pontot az aktuális feladatra. Lóról esés vagy a ló bukása esetén nincs kizárás, de az
aktuális feladatra adott pontszámban és az összbenyomás osztályzatainál megjelenik hiba
értékelése.
9) Ellenszegülés
1. Ki kell zárni azt a lovat, amelyik a csengő elhangzása után hatvan másodperccel nem
érkezik be a négyszögbe.
2. Ki kell zárni azt a lovat, amelyik megtagadja a feladat végrehajtást és 20 másodpercen
keresztül folyamatosan ellenszegül.
10) Fogcsikorgatás és farokcsapkodás
A fog csikorgatása és a farok csapkodása az idegesség, feszültség, vagy ellenszegülés jelei, ami
figyelembe vehető az egyes feladatokra kapott osztályzatoknál valamint az idevágó
összbenyomás osztályzatnál.
11) Külső segítség
1. A hangsegítség nem megengedett. Amennyiben mégis használja a lovas, annál a
feladatnál, ahol ez elhangzott, mínusz két pont jár.
2. Regionális minősítő versenyeken, kizárólag a D0, D1, D2, C1 és C2 programok
olvashatók, egyéb programok nem olvashatók. Az országos döntőn a fenti programok
felolvasása is tilos.
3. A versenyző felelőssége, hogy a diktáló kizárólag a feladat nyomtatott szövegét olvassa
fel, annak bármely részének külön kihangsúlyozása nélkül. A szabály megszegése
kizárással járhat.
4. A szöveg bármely részének ismételt felolvasása feladat tévesztésként értelmezhető,
amennyiben igyekszik helyreigazítani az épp eltévedni készülő versenyzőt.
5. Diktálni csak a teljes feladatot lehet.
6. A diktáló nem állhat a négyszögben.
12) A négyszög elhagyása

A lovasoknak a feladat befejezése után a négyszöget A-nál kell elhagyni. A lovast
kizárják a versenyből, amennyiben a lova kilép a négyszögből, ha a négyszögkerítés
egybefüggő és magassága min. 23 cm. Amennyiben a négyszögkerítés nem egybefüggő,
vagy magassága nem éri el a 23 cm-t, arra a feladatra nem adható pont, ahol a ló mind a
négy lába kint volt a négyszögből. Amennyiben a négyszög csak imitált, vagy rudakból
készült, a döntés a bíró belátására van bízva.
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Az a ló, amely kontroll nélkül távozik a négyszögből, kizárásra kerül. A program
értékelése az A-nál történő belovaglástól a leköszönésig tart.
Amennyiben a lovas nem A-nál hagyja el a négyszöget a program teljesítése után, mínusz
két pontot kap.
13) Tévesztések a feladatok lovaglásakor
Amennyiben a lovas téveszt a feladat lovaglásakor (rossz irányba fordul, kihagy egy gyakorlatot,
stb.) a bíró ezt jelzi a csengővel. Amennyiben szükséges, a bíró megmutatja, honnan folytassa a
lovas a feladatot és ismerteti a soron következő gyakorlatot, majd hagyja, hogy a lovas folytassa
tovább. Mindemellett néhány esetben, ugyan a lovas téveszt, a csengő azonban feleslegesen
megzavarná a gyakorlat folyamatos bemutatását. A versenyző érdekében a csengőt csak abban az
esetben kell megszólaltatni, ha a feladat rossz helyen kerül végrehajtásra.
Amennyiben a bíró bármilyen okból kifolyólag nem veszi észre, hogy a lovas kihagyott egy vagy
több feladatot és a lovas már elhagyta a négyszöget:
 a végrehajtott feladatokhoz igazíthatja a bíró a maximális pontszámot és kommentálja a
pontozólapon
 a nem végrehajtott feladatokra adhatja a bíró az összbenyomásra kapott pontok átlagát
 büntetőpont adható a nem végrehajtott feladatokért.
 Amennyiben a lovas hibát vét a feladat végrehajtásakor, de a vonalvezetésben nem téveszt
(pl. nem veszi a szárakat egy kézbe a köszönéshez), nem szükséges csengetni, de 2 mínusz
pontot jelent az aktuális feladatnál.
14) Büntetőpontok tévesztésért
Minden tévesztés büntetőpontot von maga után a csengő elhangzásától vagy nem megszólalásától
függetlenül.
Első tévesztés:
2 hibapont
Második tévesztés:
4 hibapont
Harmadik tévesztés:
8 hibapont
Tehát a harmadik tévesztés után a lovas mínusz 14 ponttal rendelkezik egy-egy bírónál.
Negyedik tévesztés: kizárás
A negyedik tévesztés után a lovas lovagolhatja tovább a feladatot, a pontozás is ugyanúgy folyik
tovább, de a versenyből kizárásra kerül a lovas.
15) Idő
Nem jár időbüntetés az egyes feladatoknál meghatározott idő túllépéséért.
16) Sántaság
Nyilvánvaló sántaság esetén a bíró közölheti a lovassal, hogy ki van zárva a versenyből.
Fellebbezés nem lehetséges.
Amennyiben némi zavar jelentkezik a ló mozgásában, a lovas lelovagolhatja a feladatot, de
minden feladatnál, ahol mozgászavar jelentkezik, komoly büntetőpontok adhatók.
17) Pontozás
Minden számozott feladatra 0 és 10 között adható pontszám. Az egyes feladatokra kapott pontok
összeadódnak, a büntetőpontok pedig levonásra kerülnek.
A büntetőpontok minden bírónál külön kerülnek kivonásra.
Több bíró esetén a végeredményt az egyes bírók által adott pontok összege adja.
Holtverseny esetén, külön összeadásra kerülnek az egyes bíróknál kapott összbenyomás
osztályzatok és a magasabb összbenyomás osztályzatokkal rendelkező nyer. Amennyiben az
összbenyomás összesített osztályzatai alapján is holtverseny alakulna ki, holtverseny kerül
kihirdetésre.
Az egyes bíróktól kapott pontszámok összesítése után százalékban kell az eredményt megadni. Az
eredménytáblán két külön oszlopban kell feltüntetni a pontszámot és a százalékot.
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Csapatverseny esetén a csapat végeredménye a legeredményesebb két lovas eredményéből adódik
össze. Holtverseny esetén a legeredményesebb három lovas összbenyomás osztályzatait kell
figyelembe venni.
18) Bírálatok
A regionális, minősítő versenyeken négyszögenként legalább egy-egy bíró, bajnokságokon a
haladó bajnoki számokban négyszögenként két-két bíró bírál.
19) Pontok
10 kiváló, 9 nagyon jó, 8 jó, 7 elég jó, 6 megfelelő, 5 elégséges, 4 hiányos, 3 elég rossz, 2 rossz , 1
nagyon rossz, 0 nem hajtotta végre
10 vagy 0 pont akkor adható, ha a bemutató azt valóban szükségessé tette.
A „nem hajtotta végre” azt jelenti, hogy nem tett semmilyen próbálkozást az előírt feladat
végrehajtására.
20) Holtverseny
Regionális versenyeken és bajnokságokon, holtverseny esetén az összbenyomás osztályzatainak
összesítése alapján a magasabb pontszámot elért versenyző nyer. Amennyiben itt is
pontegyenlőség van, holtverseny kerül kihirdetésre.
21) Regionális versenyek díjazása
1. Minden versenyszám kategóriáinak első három helyezettje kupát kap, az összes induló
érmet vagy szalagot kap.
2. Minden ezt meghaladó díjazás megengedett és üdvözlendő.
3. Az eredményhirdetés minden esetben ló nélkül történik.
22) Bajnokságok, döntők díjazása
1. A díjlovagló bajnokságok első 3 helyezettje érmet és kupát kap.
2. Minden, díjlovagló bajnokságért indult versenyző díjszalagot kap.
3. Az előkezdő és kezdő lovasok országos döntőjén, minden szám minden kategóriájának
első három helyezettje érmet és kupát kap.
4. A az előkezdő és kezdő lovasok országos döntőjében induló minden lovas díjszalagot kap
5. A helyezetteknek tárgyjutalom osztható
23) Edzők, kirívó viselkedés
Amennyiben a Póni Klubnál regisztrált edző nem tud jelen lenni a versenyen és egyéb Póni Klub
rendezvényen, és őt más képviseli, erről a Magyar Póni Klub vezetőségét és a rendezőséget
értesíteni kell.
Minden, a versenyzők, az edzők, vagy a szülők által elkövetett kirívó, nem megengedhető
viselkedést jelenteni kell a Magyar Póni Klub elnökségének, amely három évig terjedően
kizárhatja az adott Póni Klubot a versenyekből.
24) Technikai kiküldött (TD)
A Magyar Póni Klub Szövetség minden regionális versenyre kijelölhet egy hivatalos technikai
kiküldöttet. A TD-nek időben meg kell győződnie arról, hogy a helyszín megfelelően elő van
készítve és alkalmas a verseny megrendezésére. A TD jelen van a verseny napján és ellenőrzi,
hogy minden a szabályok szerint zajlik, és segíti a verseny bonyolítását a kérdéses esetekben. A
TD-nek időben meg kell győződnie arról, hogy a négyszögek alkalmasak a versenyszámok
lebonyolítására. A verseny végén a TD-nek meg kell győződnie arról, hogy az eredménylisták
teljesek és hitelesítettek.
A TD javaslatot tehet versenyző kizárására a vezetőbírónak:
a) Amennyiben a versenyző lova véleménye szerint sánta, vagy beteg.
a) Durva pálca vagy sarkantyú használatért, vagy durva bánásmódért.
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b) Bármilyen szabálysértésért.
A TD vagy hoz döntést minden előre nem látható vitás kérdésben.
Amennyiben nincs a versenyen kijelölt TD, a vezetőbíró dönt a vitás kérdésekben.
25) Bírók
1. Regionális minősítő versenyeken a Póni Klub bírói listáján szereplő bírók közül kell
bírókat választani.
2. A Póni Klub Országos Bajnokságra, és a Póni Klub Kezdő Lovasok Országos Döntőjére a
Magyar Póni Klub Szövetség jelöli ki a bírókat.
3. A versenyhelyszín ellenőrzése a bírók és a TD feladata. Amennyiben a versenypálya
állapotát nem találják megfelelőnek, kérhetik a kijavítását.
4. A versenybírók költségtérítése a rendezőt terheli, annak mértéke a Magyar Póni Klub
Szövetség mindenkori szabályozásának megfelelő.
26) Óvás
Óvást írásban, a TD/vezetőbíró és a versenyrendező részére lehet leadni, az előírt térítés (10,000
HUF) ellenében az eredmények kihirdetését követően max. 30 percig. Elsődlegesen a
TD/vezetőbíró, vagy a versenyrendező hoz döntést a vitatott kérdésben. A döntés ellen további
fellebbezésnek helye nincs.
Nem lehet óvást tenni a bírók alábbi döntésével kapcsolatban:
pontozás
versenyző vagy ló kizárása ló sántasága, lóval való durva bánásmód, kontroll nélküli
lovaglás, külső segítség miatt.

27) Jogi felelősségvállalás
Szülői beleegyező nyilatkozat minden versenyző számára kötelező.
Sem a versenyrendező, sem a rendező bármely képviselője nem vállal felelősséget semmilyen
veszteség, káreset, baleset, sérülés vagy betegség esetén sem embert, sem állatot, sem tulajdont
illetően.
28) Biztonság és egészségmegóvás
A versenyrendező a legjobb belátása szerint köteles megtenni mindent a résztvevők és a versenyen
jelenlevő egyéb személyek, nézők biztonsága és egészségének megóvása érdekében.
Ennek érdekében minden résztvevőnek és jelenlevőnek is minden tőle telhetőt meg kell tenni a
balesetek elkerülése érdekében, és el kell fogadni a TD/a bírók és a versenyrendező utasításait.
29) Eszméletvesztés
Az a lovas, aki a verseny napján eszméletvesztést szenved el, nem lovagolhat még egyszer azon a
napon és a következő napokon is csak orvosi engedéllyel ülhet lóra. A technikai kiküldött és a
vezetőbíró, illetve a versenyrendező felelős ennek a szabálynak a betartásáért.
30) Egészségügyi problémával rendelkező versenyzők
Bármely egészségügyi problémát, amit a verseny során a rendezőségnek figyelembe kell venni a
nevezéskor jelezni, kell a rendezőségnek. A TD feladata, hogy a problémát megfelelő
körültekintéssel kezeljék.
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IV.RÉSZ
LOVAGLÁSI IRÁNYELVEK VERSENYZŐKNEK

1) IRÁNYELVEK A DÍJLOVAGLÓ FELADATOK PONTOZÓLAPJAI ALAPJÁN
1. A lovas a feladat végrehajtáskor addig halad a külső patanyomon, azonos kézen, a jármód
megváltoztatása nélkül, amíg más utasítás nincsen. Amennyiben le kell térni a külső
patanyomról, majd vissza kell oda térni (pl. egy kör lovaglásakor) a visszatéréskor
ugyanazon a kézen és ugyanabban a jármódban kell tovább lovagolni, hacsak nincs egyéb
utasítás.
2. Fordulat balra vagy jobbra esetén a lovas irányt változtat kilencven fokban elfordulva
(ahogy a sarokban fordul). A feladatot a kijelölt betű előtt kell kezdeni, majd
derékszögben a külső patanyomnál kell befejezni, az ellenkező oldali betűnél. Mindkét
betűnél, jobbra és balra azonos módon hajtja végre a fordulatot a lovas. (A ló ne sodródjon
el a fordulat lovaglásakor a kifelé, haladjon egyenesen a vonalon.)
3. Átlóváltás lovaglásakor (pl. MXK) a fordulat a külső patanyomon M-nél kezdődik és a
visszaérkezés a külső patanyomra K-nál történik. Az átlóvonal egy X- en egyenesen
áthaladó vonal, amely enyhe szöget zár be M-mel és K-val vagy F-fel és H-val.
4. Minden ügető feladat végrehajtható tan- vagy könnyűügetésben egyaránt, a lovas döntése
alapján.
5. „Jármódváltás” egy meghatározott betűnél. A ló az első lépést az új jármódban a betű
elhagyásának pillanatában tegye meg. (Amennyiben az átmenet fokozatosan hajtandó
végre, a feladatot már a betű előtt meg kell kezdeni.)
6. Kígyóvonal: Egyszerű kígyóvonal esetén a lovas a hosszúfal első betűjénél kezdi a
gyakorlatot, a faltól 5 méterre eltávolodik a hosszúfal középső betűjéig, majd a hosszúfal
utolsó betűjénél ér vissza a falhoz. Háromíves kígyóvonal esetén a lovas három, egyenlő
részre osztja a négyszöget, és három, egyenesekkel összekötött félkört tesz meg. A
középvonal metszésekor a lónak párhuzamosnak kell lennie a rövidfallal. Az első ív
lovaglása a rövidfal közepén levő betűnél kezdődik, az utolsó ív lovaglása pedig a másik
rövidfal közepén ér véget, tehát hibás, ha a lovas ezeket a sarkokat kilovagolja, nem pedig
ívesen lovagol.
7. Egyszerű ugrásváltás vágtában: olyan kézváltás, melynek, során a ló vágta- lépés
átmenetet hajt végre, majd körülbelül egy lóhossznyi lépés után a másik kézen lépésből
ugrik be vágtába. A lépésnek tisztának kell lenni. Az egyszerű ugrásváltás mindig lépéssel
történik. Bizonyos szintig az alacsonyabb jármódba történő átmenet lehet fokozatos, tehát
vágta-ügetés-lépés, de az alacsonyabb jármódból, tehát a lépésből közvetlenül
következzen a vágta.
8. Amennyiben tiszta lépés nem szükséges a vágtában történő kézváltás során, ezt „kézváltás
vágtában ügetés átmenettel”- nek nevezik és NEM egyszerű ugrásváltásnak.
9. „Néhány folyamatos ütem középügetésben”: Lendületes munkaügetésben a ló szabadon,
átlagosan hosszú lépésekkel halad előre, egyértelműen a hátulsó lábakból kiinduló tolóerő
segítségével. Az iram fokozása során az ütem nem változik, a hátulsó lábak tolóerejének
növekedésével, folyamatos támaszkodás és az egyensúly megtartása mellett a lovas
engedi, hogy táguljon a keret, és a ló elől is szabadabban mozogjon. Négy vagy hat ütem
elegendő, gördülékeny átmenetekkel, miközben a mozgás továbbra is egyensúlyban
történik, erőlködés nélkül. A lépések csak nyúlhatnak, nem válhatnak sietőssé vagy
zavarossá.
10. „A négyszöget A-nál elhagyni”: Leköszönés után a lovas a meghatározott jármódban
indul el, balra vagy jobbra fordulva majd egyenesen az A betű felé halad. Amennyiben a
bíró mondani kíván valamit a lovasnak a program lelovaglása után, a lovas a négyszög
elhagyása előtt közelebb mehet a bíróhoz.
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11. „Szabad lépés hosszú száron”: olyan jármód, ahol a ló teljes szabadságot kap, hogy
lenyújthassa a nyakát, miközben könnyű kapcsolat marad a lovas kezével (Nem odadobott
szárakkal!). A ló a lehető leghosszabbakat lép, sietség nélkül, a jármód tisztaságának
megtartásával, a hátulsó lábak az elülső lábak patanyoma elé érkezzenek.
12. „A ló sörényélén előrenyúlni”: A lovas előrenyújtja mindkét kezét, teljesen megszünteti a
ló szájával a kapcsolatot, majd újra felveszi. A kézmozdulatot folyamatosan kell
végrehajtani két-három ütemen keresztül. Mivel a gyakorlat a ló önhordásának
ellenőrzésére szolgál, a lónak közben egyensúlyban kell mozognia, megtartva az ütemét, a
hátulsó lábak tevékenységét, a hát lengését, és el kell fogadnia a szárkapcsolat
helyreállítását, megfeszülés nélkül.
13. „Szárakat a kézből kirágatni”: Ezzel a gyakorlattal azt lehet bemutatni, hogy a lónak van
bizalma lenyújtani a nyakát a lovas kezéből fokozatosan kihúzva a szárakat, az ütemét és
az egyensúlyát változatlanul megtartva.
14. „A bírálat időtartama”: A bíró a bírálatot akkor kezdi meg, amikor a lovas belovagol Anál és akkor fejezi be, amikor a lovas leköszön.
2) IRÁNYELVEK VERSENYZŐKNEK
A versenyek gördülékeny lebonyolítása érdekében a versenyzőnek a rendezőket segíteni kell.
1. A versenyző köteles az előzőként induló lovas versenynégyszögbe belovaglását követően
az arra kijelölt, a versenynégyszöghöz közeli helyen tartózkodni.
2. A versenyző köteles meggyőződni arról, hogy öltözéke és a ló felszerelése az előírásoknak
megfelelő.
3. A versenyző köteles a bírói jelzés elhangzása után késlekedés nélkül elkezdeni a program
lovaglását.
4. Programtévesztés esetén a bíró jelez a versenyzőnek, és amennyiben szükséges, ismerteti a
következő gyakorlatot és, hogy mely ponttól kell tovább folytatni a program lovaglását.

V. RÉSZ
IRÁNYELVEK VERSENYRENDEZŐK SZÁMÁRA
1) DÍJLOVAGLÓ NÉGYSZÖG
1. A díjlovagló négyszög a Magyar Lovas Szövetség díjlovagló szabályzatának megfelelően
kerülhet kialakításra. A talaja egy szintbe hozott és egyenletes. A közönségtől és a szomszédos
négyszögtől vagy versenypályától lehetőség szerint 20 méter, de min. 10 méter távolságba
legyen.
2. A négyszög határoló elemei egybefüggő fehér kerítések legyenek a MLSZ díjlovagló
szabályzatában előírtaknak megfelelően, vagy fehér kerítéselemek legyenek elhelyezve a
sarkokat jelölve és a betűknél. Rudakkal is körbe lehet keríteni a négyszöget.
3. Betűk: A betűk legyenek jól láthatók, fehér alapon feketén. A betűket a négyszögkerítéstől 50
cm-re kell elhelyezni. A-nál a rövidfal közepén egy min. 1 m-es bejáratot kell szabadon
hagyni, hogy a lovas szabadon belovagolhasson a középvonalon a négyszögbe. Az A betű
ennek érdekében kerüljön hátrébb, optimális esetben 10 m-re a négyszög bejáratától. X,G és D
helyét, valamint a középvonalat lehetőség szerint a pálya talaján jelölni kell.
4. Díszítő növények a betűkön kívül helyezhetők el.
2) MELEGÍTŐPÁLYA
A versenyzők rendelkezésére kell bocsátani egy olyan területet, ahol bemelegíthetnek a verseny
megzavarása nélkül, olyan helyen, ahol parkoló autók, a nézők és a várakozó lovak nem zavarják a
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melegítő lovasokat. Lehetőség szerint legyen kijelölve egy, a versenypályával megegyező méretű,
körbehatárolt és betűkkel jelölt melegítő négyszög.
3) KELLÉKEK
A bírók egy fedett helyről (autóból, sátor alól, bírói fülkéből) bírálnak. A bíró/versenyszám
vezetőbírójának a helyét a középvonallal egy vonalba, a C-től 5m-re kell állítani. Két bíró
pontozhat közösen C-nél elhelyezkedve, vagy elhelyezkedhet a 2. bíró az M,H,B vagy E betűknél.
Szükséges:
a) Csengő, vagy síp, vagy autó-duda. Amennyiben több négyszög van egymás mellett, minden
négyszögnél mást kell használni.
b) Stopper vagy karóra jól követhető másodperc-mutatóval.
c) Kemény alátét és toll az írnok részére.
d) Pontozólapok.
e) Hatályos szabályzat.
f) Startlista.
4) ÁLLATORVOS
Előzetes egyeztetés szerint telefonon sürgősséggel hívható állatorvos álljon rendelkezésre,
telefonszáma legyen elérhető a versenyirodán.
A versenyeken résztvevő lovak számára útlevél, a kötelező védőoltások és vérvizsgálat megléte
elengedhetetlen.
5) EGÉSZSÉGÜGYI FELTÉTELEK
1. A versenyeken mentőszolgálati ügyeletet kell biztosítani a 2004/215. Korm. Rendelet
szerint.
2. A versenyzőknek sportorvos által érvényesített orvosi igazolás megléte kötelező.
6) VERSENYIRODA
Az elért pontszámok összesítésének a lehető legrövidebb időn belül meg kell történnie. A
versenyirodán dolgozóknak úgy kell helyet biztosítani, hogy munkájukat hatékonyan, zavarás
nélkül végezhessék. A pontozólapokat minden befejezett program után azonnal össze kell
gyűjteni. A versenyiroda vezetőjének a verseny megkezdése előtt mindent alaposan elő kell
készíteni. A nevezés alapján regisztrálni kell, hogy hány versenyző, milyen versenyszámokban
vesz részt a versenyen és, milyen korúak és melyik kategóriában indulnak. Amennyiben
megfelelően elő vannak készítve a fentiek szerint az eredményeket feldolgozó táblázatok,
gördülékenyen bonyolítható a verseny és az eredményhirdetés.
A holtversenyeket az összbenyomás pontszámok összesítése dönti el, ezért segítség, ha ezek külön
sorban jelennek meg az eredményösszesítő táblázatban.
A százalékos eredményeket a pontozólapokon és az eredménylistán is fel kell tüntetni.
7) SZEMÉLYZET
A pályaszolgálat viseljen olyan öltözéket, hogy könnyen be lehessen őket azonosítani, az egyes
négyszögeknél dolgozókat pedig el lehet látni megkülönböztető jelzésekkel.
8) FELSZERELÉS ELLENŐRZÉSE
A TD feladata, hogy a versenyeken ellenőrizze a felszerelések szabályosságát, beleértve a zablák
ellenőrzését és a versenyöltözéket is.
Amennyiben a zabla szabályossága kérdéses, a lovas edzőjét vagy a lóápolót kell megkérni arra,
hogy nyissa ki a ló száját, vagy a kantárt kell levetetni a lóról ellenőrzés céljából. A versenyző
eldöntheti, hogy az ellenőrzésnek a program lelovaglása előtt vagy után veti alá magát.
9) IDŐBEOSZTÁS
a) Az egyes startok között 6-7 percet kell számolni.
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10) PONTOZÓLAPOK KIADÁSA
A pontozólapokat az eredményhirdetés után lehet elvinni a versenyirodáról, amikor erre már a
bírók az engedélyt megadták. A pontozólapokat a versenyzők, edzőjük vagy az edzőt a versenyen
képviselő személy veheti át.
Amennyiben valaki az eredményhirdetés előtt távozik, felbélyegzett, megcímzett borítékot
hagyhat a versenyirodán, amiben majd elküldik a pontozólapját.
11) EREDMÉNYHIRDETÉS
A versenyzőknek teljes
eredményhirdetésen is.

versenyöltözékben

kell

megjelenniük

1.számú melléklet

ENGEDÉLYEZETT ZABLÁK
1-2-3. Kétszer tört csikózablák
4. Csikózabla
5. D zabla
6 a) Olajbogyós csikózabla
6 b) Olajbogyós pálcás zabla
7) Pálcás zabla
8) Csikózabla felső pálcával
9) Gumi, műanyag, vagy bőr csikózabla, egyenes, vagy tört
10) Egyenes zabla
11) Csikózabla, felső, kantárhoz csatolható pálcával.

a

ló

nélkül

történő

