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CÉLKITŰZÉSEK A PÓNI KLUB DÍJUGARTÓ VERSENYEKEN
a) A Póni Klub díjugrató versenyeinek a célja az, hogy lehetőséget adjon a díjugratással is
foglalkozó Póni Klub lovasiskolák tagjai számára a versenyeken való megmérettetésre, és
hogy magas szintű lovas tudás elsajátítására ösztönözzön.
b) 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.
c) Az alábbiakban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Lovas Szövetség Díjugrató
Szabályzata az irányadó.

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.
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) VERSENYSZÁMOK

1. PKX:
a) Díjugratás összevetés nélkül.
b) Kezdő és haladó lovasok egyaránt indulhatnak.
c) iram: 300 m/perc
d) Pálya mérete: lásd a 2. pontban
2. PK 1:
a) Lovasok stílusversenye.
b) Kezdő és haladó lovasok egyaránt indulhatnak, külön kategóriában értékelve.
c) Iram: 300 m/perc
d) Pálya mérete: lásd a 2. pontban
3. PK 2:
a) Díjugratás egyszeri összevetéssel vagy hibaidős elbírálással.
b) Kezdő és haladó lovasok egyaránt indulhatnak.
c) Iram: 300-350 m/perc
d) Pálya mérete: lásd a 2. pontban
4. PK 2 nyitott:
a) Díjugratás ideális időre.
b) Kezdő és haladó lovasok egyaránt indulhatnak.
c) Iram: 300-350 m/perc
d) Pálya mérete: lásd a 2. pontban
5. PK 3
a) Díjugratás egyszeri összevetéssel vagy hibaidős elbírálással.
b) Kezdő és haladó lovasok egyaránt indulhatnak.
c) Iram: 300-350 m/perc
d) Pálya mérete: lásd a 2. pontban

2) PÁLYA

1.

Általános szabályok
a) PKX versenyszámban: minimum 6, maximum 8 számozott akadály, (X és X-oxer),
kombináció nélkül, könnyen teljesíthető vonalvezetéssel
b) PK 1 versenyszámban: minimum 6, maximum 8 darab számozott akadály, kombináció
nélkül.
c) PK 2 versenyszámban: minimum 10, maximum 12 darab számozott akadály, országos
bajnokságon kötelezően egy kettesugrással, regionális versenyen a versenyévad második
felében, júniustól egy kettesugrással.
d) PK2 nyitott versenyszámban: minimum 10, maximum 12 darab számozott akadály,
kettesugrás nélkül.
e) PK 3 versenyszámban: minimum 10, maximum 12 darab számozott akadály, kötelezően
egy összetett ugrással, ami regionális versenyen csak kettesugrás lehet!
f) Az első akadályt és az összetett akadályt a kijárat felé kell építeni.
g) Szóló akadályok ugratásához minimum 5 tiszta vágtaugrás legyen biztosítva, de vonalon,
egymást követő akadályok között is minimum 5 vágtaugrás szükséges jó távolságokra.
h) Íven elhelyezett akadályoknál kötelező a 7 vágtaugrás, ugyanígy a kombinációk előtt vagy
után, az azt követő akadályok beállításánál.
i) Fontos, hogy minél több elemből épüljenek az akadályok, tömör és meghívós jellegűek
legyenek.
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j) Üreges műanyag rúd használata nem megengedett.
k) Az ugrások harmada- fele széles akadály legyen, szintben oxer nem használható.
l) Ha egy kettesugrás második eleme, vagy egy hármasugrás harmadik eleme oxer, az
elemek között két vágtaugrásnak kell lennie.
m) Póni kategóriákban a rudak ajánlott hossza 2,5 m.
n) Összevetés: rövidített pályát kell lovagolni, az akadályok magassága, vagy szélessége
felemelhető max. 10 cm-rel.
o) Az oxerek nem lehetnek szélesebbek, mint a magasságuk.
CSAK A DÍJUGRATÓ SZABÁLYZATBAN ELFOGADOTT AKADÁLYTÍPUSOK
HASZNÁLHATÓAK!

2. Maximális magasságok:
a) PKX versenyszámok
• Regionális minősítő versenyek:
Maximális magasság 50-60 cm, minden kategória számára.
Országos Bajnokságon PKX versenyszám nem kerül kiírásra.
b) PK1 versenyszámok
• Regionális, minősítő versenyek
- Póni I: 50 cm magasság és szélesség.
- Póni II: 60 cm magasság és szélesség.
- Nagy lovak: 70 cm magasság és szélesség
• Kezdő Lovasok Országos Díjugrató Bajnokságán:
- Póni I: 50 cm magasság és szélesség.
- Póni II: 60 cm magasság és szélesség
- Nagy lovak: 70 cm magasság és szélesség
• Póni Klub Díjugrató Országos Bajnokságán:
- Póni I: 60 cm magasság és szélesség.
- Póni II: 70 cm magasság és szélesség
- Nagy lovak: 80 cm magasság és szélesség.
c) PK2 versenyszámok:
• Regionális, minősítő versenyek
- Póni I: 60 cm magasság és szélesség
- Póni II: 70 cm magasság és szélesség
- Nagy lovak: 80 cm magasság és szélesség
• Kezdő Lovasok Országos Díjugrató Bajnokságán:
- Póni I: 60 cm magasság és szélesség.
- Póni II: 70 cm magasság és szélesség
- Nagy lovak: 80 cm magasság és szélesség
• Póni Klub Díjugrató Országos Bajnokság:
- Póni I: 70 cm magasság és szélesség.
- Póni II: 80 cm magasság és szélesség
- Nagy lovak: 90 cm magasság és szélesség.
d) PK2 nyitott versenyszám:
Regionális, minősítő versenyek:
- Póni1, póni2, és nagy ló számára egyaránt 70/80 cm
e) PK3 versenyszámok
• Regionális minősítő versenyeken
- Póni I: 70 cm magasság és szélesség
- Póni II: 80 cm magasság és szélesség
- Nagy lovak: 90 cm magasság és szélesség
• Póni Klub Országos Díjugrató Bajnokság
- Póni I: 80 cm magasság és szélesség
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-

Póni II: 90 cm magasság és szélesség
Nagy lovak: 100 cm magasság és szélesség

3) ELBÍRÁLÁS

1. PKX: díjugratás összevetés nélkül
Az elbírálás szabályait lásd a 2. sz. mellékletben
2. PK1: lovasok stílusversenye
Lovasok stílusversenyének elbírálásának módját, szempontjait lásd az 1. számú mellékletben.
3. PK2: díjugratás egyszeri összevetéssel vagy hibaidős versenyszámként.
4. PK2 nyitott: díjugratás ideális időre.
Az elbírálás szabályait lásd a 2. sz. mellékletben.
5. PK3: díjugratás egyszeri összevetéssel vagy hibaidős versenyszámként.
Az elbírálás szabályait lásd a 2. sz. mellékletben.

II.RÉSZ
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK PÓNI KLUB DÍJUGRATÓ
VERSENYEKEN
1) LOVASOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

2)

1.
2.

Regionális minősítő Póni Klub versenyeken Póni Klub tagok indulhatnak, 25 éves korig.

3.

Országos Póni Klub Bajnokságon indulhatnak Póni Klub tagok, a regionális minősítő
versenyeken elért minősülésük alapján.

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.

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 6-6 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:
a) 6 éves vagy annál idősebb lovat elégséges egy alkalommal megmérni, a mérés
b)
c)
d)
e)

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 vagy a lótenyésztési felügyelő 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)
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3) MINŐSÜLÉSEK

Minden versenyszámban az a lovas indulhat, aki az ahhoz szükséges minősítést megszerezte.
4) MINŐSÜLÉS A REGIONÁLIS MINŐSÍTŐ VERSENYEKEN

1. PKX
PKX versenyszámban részt vehetnek azok a kezdő lovasok, akik D2, C1, C2, vagy
B1, B2, B3, PKM1, PKM2, PKM3 díjlovagló feladatok közül egyben legalább 60 % ot, vagy annál jobb eredményt értek el.
b) Haladó lovasok részt vehetnek olyan lovakkal, amelyek még PK2, PK3-ban nem
indultak.
2. PK1
a) A PK1 stílusversenyen részt vehetnek azok a lovasok, akik D2, C1, C2, vagy B1, B2,
B3, PKM1, PKM2, PKM3 díjlovagló feladatban 60 % - ot, vagy annál jobb eredményt
értek el.
b) Azok a lovasok, akik már indultak a Magyar Lovas Szövetség díjugrató és/vagy
military versenyein, azoknak nem kell az előírt 60 %-os díjlovagló eredményt
megszerezni.
a)

3. PK2 versenyszámban indulhat az, aki legalább kétszer 6, vagy annál magasabb pontot ért el
PK1 stílusversenyben. Ez a szabály azokra a lovasokra nem vonatkozik, akik a Magyar Lovas
Szövetség díjugrató vagy lovastusa versenyein már indultak és kizárás nélkül teljesítettek
legalább egy pályát.
4. PK2 nyitott versenyszámban indulhat az, aki legalább kétszer 6, vagy annál magasabb pontot
ért el PK1 stílusversenyben. Ez a szabály azokra a lovasokra nem vonatkozik, akik a Magyar
Lovas Szövetség díjugrató vagy lovastusa versenyein már indultak és kizárás nélkül
teljesítettek legalább egy pályát.
5. PK3 versenyszámban indulhat az, aki legalább kétszer 6, vagy annál magasabb pontot ért el
PK1 stílusversenyben. Ez a szabály azokra a lovasokra nem vonatkozik, akik a Magyar Lovas
Szövetség díjugrató vagy lovastusa versenyein már indultak és kizárás nélkül teljesítettek
legalább egy pályát.
5) MINŐSÜLÉS A PÓNI KLUB ORSZÁGOS BAJNOKSÁGRA
1.

Stílusbajnokság
• 2 db minimum 6 pontos PK1 pálya, vagy minősítő szint elérése a Kezdő Lovasok
Díjugrató Bajnokságára, vagy a Póni Klub Díjugrató Bajnokságra.

2.

Kezdő Lovasok Országos Díjugrató Bajnoksága:
• 2 db akadályhiba nélküli PK2 alappálya minősít

3.

Póni Klub Díjugrató Bajnokság (haladó lovasok részére):
• 3 db akadályhiba nélküli PK2 és/vagy befejezett PK3 alappálya (ez lehet 3 PK2, 2
PK2+1 PK3, 1 PK2+2 PK3 vagy 3 PK3 alappálya).

6) KATEGÓRIÁK, KOROSZTÁLYOK

Megfelelő számú induló esetén a versenyszámnak megfelelően az eredmények kategóriánként
kerülnek kihirdetésre.
7) LOVASOK KATEGÓRIÁI

1. Kezdő kategória
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a)

Azok a lovasok, akik még nem indultak a Magyar Lovas Szövetség díjugrató vagy
lovastusa versenyein és a Póni Klub Díjugrató, vagy Military Bajnokságban, kezdő
lovasnak számítanak.

2. Haladó kategória
a) Minden olyan lovas, aki már indult a Magyar Lovas Szövetség díjugrató vagy lovastusa
versenyén, haladó lovasnak számít.
b) Azok a lovasok, akik a Póni Klub Military Bajnokságon indultak, haladó lovasnak
számítanak.
c) Azok a lovasok, akik már Póni Klub Díjugrató Bajnokságon 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 1: 137 cm és az alatti
2. póni2: 138-148 cm
3. nagy ló: 149 cm-től
10) A VERSENYSZÁMOK ÉRTÉKELÉSE
1.

PKX: minden lovas egy kategóriában indul. A hibátlan pályát lovagló lovasok holtversenyben
az első helyen végeznek.

2.

PK1kategóriái:
• kezdő lovas
• haladó lovas
Mindegyik kategórián belül gyerek, ifi, kategória külön értékelve, amennyiben kategóriánként
min. 6-6 lovas indul.

3.

PK2 kategóriái:
• póni 1
• póni 2
• nagyló

4. PK2 nyitott versenyszám kategóriája:
Egy kategóriaként értékelendő.
5. PK3 kategóriái:
• póni 1
• póni 2
• nagyló
11) STARTOK SZÁMA

Lovak startjainak száma a következők szerint lehetségesek:
Az összes startok száma max. 8, ebből díjlovaglás és ugró max.5, de az ugró nem lehet több 3-nál.
1.

2. Lovasok startjainak korlátozása:
Egy lovas napi 6 startot teljesíthet, beleértve a futószáras, díjlovagló, ugró és terep stílus számokat is.
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III. RÉSZ
REGIONÁLIS MINŐSÍTŐVERSENYEK DÍJUGRATÓ
VERSENYSZÁMAI
1) PKX

1. Általános szabályok:
a) A PKX kategória rendezésének célja, hogy segítséget nyújtson kezdő lovasok és kezdő
lovak bevezetéséhez a díjugrató feladatokba.
b) A PKX nyitott kezdő és haladó lovasoknak egyaránt.
c) A PKX versenyszámban egy lóval indulhat két kezdő lovas.
d) Kezdő lovasnak PKX-ben 2 startja lehet.
e) Haladó lovas PKX-ben két kezdő lovat lovagolhat.
f) A PKX versenyszámban haladó lovas csak olyan lóval indulhat, amelyik PK2 vagy PK3ban, ill. a Magyar Lovas Szövetség díjugrató vagy lovastusa versenyén még nem indult.
2. Minősülés:
a) PKX versenyszámban részt vehetnek azok a kezdő lovasok, akik D2, C1, C2, vagy B1,
B2, B3, PKM1, PKM2, PKM3 díjlovagló feladatok közül egyben legalább 60 % - ot,
vagy annál jobb eredményt értek el.
b) Haladó lovasok részt vehetnek olyan lovakkal, amelyek még PK2, PK3-ban nem
indultak.
3. Elbírálás: alappálya összevetés nélkül, a hibátlan pályát lovagló lovasok holtversenyben az
első helyen végeznek.
4. Pálya:
a) Minimum 6, maximum 8 akadály, (X és X-oxer) kombináció nélkül, könnyen teljesíthető
vonalvezetéssel.
b) Pálya magassága, iram:
maximális magasság 50-60 cm, minden kategória számára
iram: 300 m/perc

2)

PK1
1. Általános szabályok
a) A PK1 stílusverseny nyitott kezdő és haladó lovasoknak egyaránt.
b) A PK1 stílusversenyen egy lóval két lovas indulhat.
c) Egy lovas kategóriánként.(póni1, póni2, nagyló) max. 2 lóval indulhat.
2. Minősülés
a) A PK1 stílusversenyen részt vehetnek azok a lovasok, akik D2, C1, C2, vagy B1, B2, B3,
PKM1, PKM2, PKM3 díjlovagló feladatban 60 % - ot, vagy annál jobb eredményt értek
el.
b) Azok a lovasok, akik már indultak a Magyar Lovas Szövetség díjugrató és/vagy military
versenyein, azoknak nem kell az előírt 60 %-os díjlovagló eredményt megszerezni.

3. Kategóriák

11
A kezdő és haladó lovasok külön kategóriában kerülnek értékelésre. Ezeken a kategóriákon
belül a gyerek és ifjúsági kategória akkor kerül külön értékelésre, amennyiben
kategóriánként minimum 6 lovas indul.
4. Elbírálás módja: lovasok stílusversenye
5. Pálya
a) Általános
Minimum 6, maximum 8 darab számozott akadály, kombináció nélkül
b) Pálya mérete:
Maximális méretek:
• póni1: 50 cm magasság és szélesség
• póni II: 60 cm magasság és szélesség
• nagy lovak: 70 cm magasság és szélesség
c) Iram: 300 m/perc
3)

PK2
1. Általános szabályok
a) PK2 versenyszámban ugyanazzal a pónival/lóval csak egy versenyző indulhat.
b) Egy lovasnak kategóriánként 2 startja lehet.
2. Minősülés
PK 2 versenyszámban indulhat az, aki legalább kétszer 6, vagy annál magasabb pontot ért el PK1
stílusversenyben. Ez a szabály azokra a lovasokra nem vonatkozik, akik a Magyar Lovas
Szövetség díjugrató vagy lovastusa versenyein már indultak és kizárás nélkül teljesítettek
legalább egy pályát.
3. Kategóriák: Eredményhirdetés három kategóriában (póni 1, póni 2, nagy ló).
4. Elbírálás: Díjugratás egyszeri összevetéssel vagy hibaidős versenyszámként.
5. Pálya:
a) Általános: minimum 10, maximum 12 darab számozott akadály. Júniustól kötelezően egy
kettesugrással.
b) Pálya mérete
• Póni I: 60 cm magasság és szélesség
• Póni II: 70 cm magasság és szélesség
• Nagy lovak: 80 cm magasság és szélesség
6. Iram: 300-350 m/perc

4) PK2 NYITOTT
1. Általános szabályok
1) PK2 nyitott versenyszámban ugyanazzal a pónival/lóval csak egy versenyző indulhat.
2) Egy lovasnak 2 startja lehet.
3) Gyakorló versenyszám, melyben együtt indulhatnak póni és nagy lovak.
2. Minősülés
PK2 nyitott versenyszámban indulhat az, aki legalább kétszer 6, vagy annál magasabb pontot
ért el a PK1 stílusversenyben. Ez a szabály azokra a lovasokra nem vonatkozik, akik indultak
már a Magyar Lovas Szövetség hivatalos díjugrató versenyén, és kizárás nélkül teljesítettek
legalább egy pályát.
3. Lovak
Ugyanazzal a lóval csak egy lovas indulhat.
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Kategóriák
Eredményhirdetés egy kategóriában
5. Elbírálás módja: díjugratás hibaidős versenyszámként.
6. Pálya
• Minimum 10, maximum 12 darab számozott akadály, kombináció nélkül.
• Pálya magassága póniknak és nagy lovaknak egyaránt 70/80 cm
7. Iram: 300-350 m/perc
4.

5) PK3
1. Általános szabályok:
• PK3 versenyszámban kezdő és haladó lovasok indulhatnak
• Egy lovasnak kategóriánként két startja lehet.
2. Minősülés: PK3 versenyszámban indulhat az, aki legalább kétszer 6, vagy annál magasabb
pontot ért el a PK1 stílusversenyben. Ez a szabály azokra a lovasokra nem vonatkozik, akik
indultak már a Magyar Lovas Szövetség hivatalos díjugrató versenyén, és kizárás nélkül
teljesítettek legalább egy pályát.
3. Lovak: ugyanazzal a lóval csak egy lovas indulhat.
4. Kategóriák: póni1, póni2, nagy ló
5. Elbírálás díjugratás egyszeri összevetéssel vagy hibaidős versenyszámként.
6. Pálya
Minimum 10, maximum 12 darab számozott akadály, egy kettesugrással
Pálya mérete:
• Póni I: 70 cm magasság és szélesség
• Póni II: 80 cm magasság és szélesség
• Nagy lovak: 90 cm magasság és szélesség
1. Iram: 300-350 m/perc

IV. RÉSZ
PÓNI KLUB ORSZÁGOS DÍJUGRATÓ BAJNOKSÁG
Az Országos Bajnokságon részt vehet minden Póni Klub tag, aki a regionális minősítő versenyeken
minősült.
1) KEZDŐ LOVASOK DÍJUGRATÓ BAJNOKSÁGA

(KEZDŐK DÍJUGRATÓ BAJNOKSÁGA)
1. A Kezdők Díjugrató Bajnokságának versenyszámai
• PK1, PK1, PK2
2. A Kezdők Díjugrató Bajnokságán való indulás feltételei, minősülés
a) Indulhatnak kezdő lovasok, akik a Magyar Lovas Szövetség díjugrató és lovastusa
versenyein még nem indultak.
b) Azok a lovasok, akik korábban Póni Klub Díjugrató Bajnokságban indultak, nem
indulhatnak a Kezdő Lovasok Díjugrató Bajnokságában.
c) A minősülés feltétele 2 akadályhiba nélküli PK2 alappálya.

2) PÓNI KLUB DÍJUGRATÓ BAJNOKSÁG
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1. Póni Klub Díjugrató Bajnokság versenyszámai
• PK1, PK2, PK3
2. Póni Klub Díjugrató Bajnokságon való indulás feltételei, minősülés
3 db akadályhiba nélküli PK2 és/vagy befezett PK3 alappálya (ez lehet 3 PK2, 2
PK2+1 PK3, 1 PK2+2 PK3 vagy 3 PK3 hibátlan alappálya).
3) STÍLUSBAJNOKSÁG

3. Póni Klub Díjugrató Bajnokság versenyszáma
• PK1
4. Póni Klub Díjugrató Bajnokságon való indulás feltételei, minősülés
3 db minimum 6 pontos PK1, vagy minősülés a Kezdők Lovasok Díjugrató
Bajnokságára, vagy a Póni Klub Díjugrató Bajnokságra.

V. RÉSZ
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1) PÁLYABEMUTATÓ

A pályának a verseny kezdete előtt készen kell lenni, elég idő kell, hogy a versenyzők, a pályát meg
tudják nézni.

2) PÁLYARAJZ

A pályarajzot a pályabemutató kezdetére ki kell függeszteni. A pályarajznak tartalmaznia kell
a) a pálya akadályait, a pályahosszt
b) az alapidőt és a maximális időt
3) MELEGÍTŐPÁLYA

1. A versenyzők csak a melegítőpálya területén lévő akadályokat használhatják.
2. A melegítő akadályokat piros és fehér zászlóval kell jelölni. Az akadály megugratásakor
jobbra a piros, balra a fehér zászló van.
3. A melegítő akadályok magassága és szélessége nem lehet nagyobb, mint a pálya akadályainak
mérete!
4. A melegítőpályán jelen kell lennie egy melegítőbírónak.
5. A melegítőpályán kobak használata kötelező!
4) MELEGÍTÉS
1. A versenyzők csak a kijelölt területen lovagolhatnak. Nem lehet a lovakkal parkolóban, nézők
2.

közt, vagy az istálló területen dolgozni.
A verseny napján csak az adott versenyszámban induló versenyző ülhet a lovára, kivéve, ha a
lónak a verseny során több rajtja már nincs.
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3.
4.

Nem versenyző személy futószárazhatja a lovat, vagy a lovast.
A melegítőpályán és a verseny egész területén a bal kezek találkoznak szabály érvényes!

5) RUHÁZAT

1. Kobak
a) hárompontos biztonsági kobak használata kötelező.
b) A verseny vezetőbírója saját belátása szerint kizárhatja a kobak nélkül, vagy kikapcsolt
állszíjjal lovagoló versenyzőt. Ha a lovasnak a verseny közben leesik a fejéről a kobak,
vagy kikapcsolódik a szíj, vissza kell vennie, vagy be kell kapcsolnia, mielőtt folytatja a
versenyt, különben kizárásra kerül. Ha szükséges, hibapont nélkül leszállhat a lóról, vagy
megállhat, hogy bekapcsolja a szíjat. Az órát ilyenkor nem állítják le. Ha a kobak egy
összetett akadályban esik le a lovas fejéről, vagy ott kapcsolódik ki a szíj, először meg kell
ugratni az akadályt. Ha a lovas a kobak felvétele, vagy a szíj bekapcsolása közben kört
tesz, az nem számít hibának.
2. Zakó – Országos bajnokságokon: tweed, sötétkék, vagy fekete zakó nyakkendővel, vagy
gallérral. A zakót a melegítésnél le lehet venni, ha a lovas olyan rövid, vagy hosszú ujjú inget
hord, amit a nyakrésznél össze van gombolva. Regionális versenyeken: zakó viselése nem
kötelező, de ajánlott.
3. Nadrág – Országos bajnokságokon: csak világos színű nadrág megengedett. Egyszínű fekete,
vagy barna rövid chaps azonos színű lovagló cipővel megengedett. Rojtos chaps nem
megengedett. Regionális versenyen sötét színű nadrág is megengedett.
4. Ékszer – nem megengedett. Ez a szabály nem csak a díjlovagló versenyekre, hanem minden
lovas 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.
5. Sarkantyú – 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.
6. Lábbeli – Kizárólag szabályos, vékony talpú, könnyű, megfelelő sarokkal rendelkező lovagló
cipő lábszárvédővel, vagy lovaglócsizma viselhető.
7. A versenyzők a rendezvény helyszínén a rendezvény teljes időtartama alatt kötelesek tiszta
ruhában megjelenni, ami nem kötelezően a verseny öltözék.
8. 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.
10. A szabályok megszegése kizárást vonhat maga után
6) ESZMÉLETVESZTÉS

Az a lovas, aki a verseny napján eszméletvesztést szenved el, nem lovagolhat még egyszer azon a
napon és a következő napokon is csak írásbeli orvosi engedéllyel ülhet lóra. A technikai kiküldött és a
vezetőbíró, illetve a versenyrendező felelős ennek a szabálynak a betartásáért.
7) PÁLCA

A lovasok nem használhatnak, és nem kérhetnek engedélyt 75 cm-nél hosszabb, és 45 cm-nél rövidebb
pálca használatára.
A lovas nem ütheti meg a lovát/póniját a pálya megkezdése előtt, ha mégis megteszi, a bíró kizárhatja.
8) NYEREG ÉS EGYÉB FELSZERELÉS

1. A nyerget és a többi szerszámot megfelelően kell a lóra felszerelni.
2. Nyereg – angol típusú.
3. Nyeregalátét – egyszínű, lehetőleg fehér.
4. Kengyel - akkorának kell lennie, hogy a lovas csizmája/cipője mellett mindkét oldalon legyen
minimum 7 mm (egy ujjnyi) szabad hely.
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5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zablák
a) PK1 stílusversenyen csak csikózabla engedélyezett.
b) PK2, PK3 versenyszámokban:
i.
hackamore nem megengedett.
ii.
Pelham és feszítő zablák csak úgy használhatóak, ha két szár csatlakozik a
csikózabla és a feszítő részhez, vagy a két rész egy D szíjjal van összekötve, és
ehhez csatlakozik a szár.
iii.
Kimblewick zablát csak úgy lehet használni, ha a szár a D alakú „karikához”
csatlakozik.
iv.
Kontinetális, vagy amerikai gag (pessoa) zablát egy, vagy kér pár szárral, vagy D
szíjjal lehet használni. A zabla nem lehet 19 cm-nél hosszabb a tetejétől az aljáig.
A zabla nem lehet egyenes
v.
A zablákat gyári állapotban lehet használni, semmilyen további fedés, vagy
kiegészítés nem megengedett.
Martingál – csak a következő martingálok megengedettek: fix, gyűrűs, ír és bib, amelyek
közül csak egyfajtát lehet használni egy időben. A fix martingál csak az orrszíjhoz
csatlakoztatható.
Orrszíjak – csak a következő típusú orrszíjak használhatóak: angol, hannoveri, mexikói,
kombinált, és Kineton, amelyek közül egy időben csak egy fajtát lehet használni.
Mindenfajta segédszár használata tilos!
Madzag, zsinór, vagy kötél használata a ló szájában, vagy a szája körül tilos!
Csak gumiból készült, és mindkét oldalán sima felszínű zablagumi megengedett.
A hivatalos személyeknek jogukban áll megtiltani minden olyan zabla, felszerelés és
sarkantyú használatát, amit durvának ítélnek.
A nem megengedett felszerelés használata kizárást von maga után. Futószárazáshoz
megengedett az oldalsó kikötő, de nem lehet semmilyen másfajta segédszárat használni.

9) BELÉPÉS A PÁLYÁRA

A verseny kezdete előtt a versenyzők nem lovagolhatnak a pályára, és nem gyakorolhatnak a pályán,
kivéve a PKX versenyszámot, amely kezdete előtt a versenybíró engedélyt adhat a lovasoknak, hogy
belovagoljanak a pályára.
10) KIZÁRÁS

A vezetőbíró kizárhatja a versenyzőt a verseny bármely szakaszában, a TD pedig javaslatot tehet a
vezetőbírónak a kizárásra:
a) veszélyes lovaglásért,
b) ha úgy ítéli meg, hogy a ló sánta, beteg, kimerült,
c) pálca vagy sarkantyú durva használata miatt, vagy a ló bántalmazása miatt
d) a szabályok bárminemű megszegése miatt
e) elfogadhatatlan viselkedés miatt, káromkodás miatt.
11) EDZŐK, KIRÍVÓ VISELKEDÉS

Amennyiben a Póni Klubnál regisztrált edző nem tud jelen lenni a versenyeken és egyéb Póni Klub
rendezvényeken, és őt más képviseli, erről a Magyar Póni Klubot és a rendezőséget értesíteni kell.
Minden, a versenyzők, az edzők vagy a szülők által elkövetett kirívó , nem megengedhető viselkedést
a TD/vezetőbíró jelenti a Magyar Póni Klub elnökségének, amely három évig terjedően kizárhatja az
adott Póni Klubot a versenyekből.
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VI. RÉSZ
PÓNI KLUB REGIONÁLIS DÍJUGRATÓ VERSENYEK ÉS ORSZÁGOS
BAJNOKSÁGOK RENDEZÉSI SZABÁLYAI
1) TECHNIKAI KIKÜLDÖTT (TD)

A Magyar Póni Klub Szövetség vezetése minden regionális versenyre kijelölhet egy TD-t. Ő felel a
pálya átvételéért a Bíróval együtt, még mielőtt a pályát a versenyzőknek bemutatják. Joga van
változtatni a pályán, ha úgy látja, hogy a pálya nem felel meg a szabályzatban meghatározott
korlátozásoknak, vagy az adott verseny kiírásának. Teljes körű joga van arra, hogy bármilyen zabla,
vagy felszerelés használatát megtiltsa, amit durvának ítél (lásd 10. szabály), és minden előre nem
tervezett eseménnyel kapcsolatban ő dönt. A verseny napján jelen van, jelenlétével biztosítja, hogy a
verseny a szabályzatnak megfelelően történjék, és minden szükséges segítséget megad a szervezőknek.
Meggyőződik arról, hogy az állatorvosi és egészségügyi feltételek összhangban vannak a
szabályzattal. A TD felelős azért, hogy a verseny jegyzőkönyve/eredménylistája ki legyen töltve, és
alá legyen írva. Ezen felül további feladat nem róható rá a versenyeken.

2) BÍRÓK

Regionális versenyen a szervezőnek a Magyar Póni Klub bírói listáján szerepelő bírókat lehet
felkérni.
PK1 stílusverseny elbírására csak stílusbíró kérhető fel.
2. A Póni Klub Díjugrató Országos Bajnokságra a Magyar Póni Klub Szövetség kéri fel a
bírókat.
3. A bírók díjazása a Magyar Póni Klub Szövetség idevonatkozó szabályainak felel meg.
1.

3) ÉRTÉKELÉS
1. PK1 stílusversenyen 0-10 pontig terjedően adható pont a stílusra További részletek. lásd 1. sz.
2.

melléklet.
PK2, PK3 verseny ideális időre, egyszeri összevetéssel vagy hibaidős versenyszámként.
További részletek: lásd 2. sz. melléklet.

4) LOVASOK DÍJAZÁSA
1. Minden versenyszám kategóriáinak első három helyezettje kupát kap, az összes induló érmet

vagy szalagot kap.
Kivétel a PKX versenyszám, ahol minden induló szalagot kap, de az indulók tárgyjutalmat
nem kapnak.
3. Országos bajnokságon az első három helyezett érmet és kupát kap, minden induló szalagot.
4. Minden ezt meghaladó díjazás megengedett és üdvözlendő.
5. Regionális versenyeken nincs lovas eredményhirdetés.
2.

5) ÓVÁS

Óvást írásban, a TD/vezetőbíró, és a versenyrendező részére lehet benyújtani, 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.
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6) JOGI FELELŐSSÉG

Szülő 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.
Biztonság és egészségmegóvás
A versenyrendező köteles megtenni mindent a legjobb belátása szerint a versenyzők és a versenyen
jelenlevők egyéb személyek, nézők biztonságának 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.
7) EGÉSZSÉGÜGYI FELTÉTELEK
1. A versenyeken mentőszolgálati ügyeletet kell biztosítani a 2004/215. korm. rendelet szerint.
2. A versenyzőknek a póni klub tagkönyvben sportorvos által érvényesített orvosi igazolás

megléte kötelező.

VII. RÉSZ
IRÁNYELVEK REGIONÁLIS VERSENYEK SZERVEZŐINEK
1) PÁLYA
1. Általános szabályok

a) A pályát egy, a Magyar Lovas Szövetség által nyilvántartásba vett pályaépítővel kell
építtetni, akivel a lehető leghamarabb fel kell venni a kapcsolatot. A pályaépítőnek a
verseny napján jelen kell lennie.
b) A pályaépítőnek el kell küldeni ezt a Szabályzatot.
FONTOS, HOGY CSAK A MAGYAR LOVAS SZÖVETSÉG DÍJUGRATÓ SZABÁLYZATÁBAN
ELFOGADOTT AKADÁLYTÍPUSOK HASZNÁLHATÓAK
2. A pálya
a) Ajánlott, hogy a pálya mérete ne haladja meg a 75m x 95 m nagyságot, különben nagyon
elhúzódhat a verseny.
b) Amikor az akadályok megérkeznek a verseny helyszínére, ellenőrizni kell, hogy van-e
elég és megfelelő típusú akadályelem. Az akadályok mellé extra díszítő anyagokat is lehet
biztosítani (virágok, cserepes növények, stb), hogy a pályaépítő minél attraktívabb pályát
tudjon építeni.
2) PÁLYASZOLGÁLAT

A szervezőnek a következő feladatokra kell segítőket kijelölni:
• a versenyzők beküldése a pályára
• a ruházat és a felszerelés ellenőrzésére
• melegítőbíró
3) IDŐMÉRÉS

Ha van rá lehetőség, elektronikus időmérést kell alkalmazni. Ha ilyen nincs, két időmérőt kell
használni, és egy-egy személynek kell jeleznie a start- és a célvonalon történő áthaladást.
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1. számú melléklet

LOVASOK STÍLUSVERSENYE
AZ ALÁBBIAKBAN NEM SZABÁLYOZOTT KÉRDÉSEKBEN A MAGYAR LOVAS
SZÖVETSÉG DÍJUGRATÓ SZABÁLYZATA AZ IRÁNYADÓ

1. Követelmények:
a) lovaglás szóló ugrásokon
b) lovaglás egymás utáni akadályokon, meghatározott távolságokkal
c) kombináció lovaglása (csak Országos Bajnokságon)
d) fordulatok
e) kézváltás (legalább kettő)
f) átmenetek jármódok között.
2. Az ugróstílus értékelésének követelményei:
a) ülés – az akadályok fölött/között
b) befolyás
c) lovaglás egyes ugrásokon keresztül
d) lovaglás a pályán
e) az akadályra történő rálovaglás
f) akadály- sorozat meglovaglása
g) kombinációk lovaglása
h) fordulatok lovaglása
i) kézcsere
j) átmenet a jármódok között, és megállás
k) vonalvezetés
l) iram
m) lábsorrend

3. Elbírálás: pontértékeléssel
Stílus: 0-10 pont
Ebből levonás: engedelmesség megtagadásáért:
Első megállás: 1,0 pont
Második megállás: 2,0 pont
Harmadik megállás: kizárás
Időtúllépés: 0,1 pont/ mp
Akadály verése: 0,5 pont
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2. számú melléklet

PKX, PK 2, PK3 DÍJUGARTÓ VERSENYEK
AZ ALÁBBIAKBAN NEM SZABÁLYOZOTT KÉRDÉSEKBEN A MAGYAR LOVAS
SZÖVETSÉG DÍJUGRATÓ SZABÁLYZATA AZ IRÁNYADÓ
HIBAPONTOK
Akadály leverése
4 hp
Vizes akadályba lépés, a lécre, szalagra lépés
4 hp
Első ellenszegülés
4 hp
Második ellenszegülés
8 hp
Harmadik ellenszegülés
kizárás
A lovas esése
kizárás
Bukás
kizárás
Pályatévesztés
kizárás
Javított pályatévesztés
4 hp
ALAPIDŐ TÚLLÉPÉS
• Alappályán: minden megkezdett 4 mp.-ért 1hp
• Összevetésben: minden megkezdett másodpercért 1 hp
Ha a lovas nem tudja befejezni a pályát a maximális idő alatt, kizárják
(Maximális idő = alapidő x 2)
IDŐHIBAPONTOK
Időhibapont akkor jár, ha ellenszegülés miatt az akadály rombolása következik be.
i) Szóló akadálynál, vagy nyitott, vagy zárt összetett első akadályánál, vagy egy zárt kombináció
következő elemének rombolása esetén
4 mp
ii) Nyitott kombináció második elemének rombolása esetén
4 mp
iii) Egy nyitott kombináció harmadik, vagy következő elemének rombolásakor 4 mp.
Az időhibapontokat a pálya teljesítésének idejéhez kell adni, az alapidő túllépéséért kapott hibapontok
kiszámolása előtt.
BUKÁS, ESÉS
a) Általános szabályok
i) A ló esetén azt nevezzük bukásnak, ha a ló egyoldali válla és a fara érinti a talajt, vagy az
akadályt és a talajt egyidejűleg.
ii) A lovas esetén azt nevezzük esésnek, ha a lovas elválik a lótól oly módon, hogy újra
vissza kell ülnie a lóra.
b) Akadály rombolása ellenszegülés miatt
i) Ellenszegülés miatti akadály rombolás esetén, ahol az akadály valamely alsóbb eleme is
elmozdul, és az akadályt újra kell építeni, vagy ellenőrizni kell, a hibapontokon és /vagy
kizáráson felül 4 mp időhibaponot is számolni kell.
ii) A csengő jelzésére az óra azonnal megáll.
c) A nyitott kombinációk hibapontjait lásd a táblázatban.
i) Ha egy összetett akadály B eleménél, vagy következő eleménél ellenszegül a ló, de nem
rombolja, viszont a korábbi akadályok egyikét leütötte, vagy valamely akadályelem
elmozdult, csengetni kell, és meg kell állítani az órát.
Ha ellenszegülés miatt kizárják a lovast, a versenyző maximum két szóló akadályt (bármelyiket) még
megpróbálhat megugrani a pályán, de csak a pályarajzon feltüntetett irányban.

