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a.

b.

c.

A versenyek célja, hogy lehetőséget adjon a lovassporttal ismerkedő gyerekeknek arra, hogy
minél sokrétűbben be tudjanak kapcsolódni a Póni Klubos versenyágakba, tudásuk fejlesztésével
számukra élvezetes tevékenységgé váljon a lovaglás.
A Magyar Póni Klub Szövetség Alapszabályában rögzítetteknek megfelelően a Póni Klub
versenyek célja továbbá:
● 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.
Minden olyan kérdés tekintetében, melyben ez a szabályzat nem rendelkezik, a FEI és a Magyar
Lovas Szövetség szabályzatai az irányadóak.

ETIKAI IRÁNYLEVEK
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

A Magyar Póni Klub Szövetség versenyein, rendezvényein elsődleges szempont a lovasok és
lovak számára egyaránt biztonságos feltételek biztosítása.
A ló jóléte előbbre való, mint a tenyésztők, edzők, lovasok, tulajdonosok, kereskedők,
versenyrendezők, szponzorok, vagy tisztségviselők követelései.
Minden kezelésnek és állatorvosi beavatkozásnak a ló egészségét és jó közérzetét kell
biztosítania.
Lovak tartása során mindenkori legmagasabb szintű takarmányozási, egészségügyi, tisztasági
és biztonsági színvonal elérésére és fenntartására kell törekedni.
Hangsúlyt kell fektetni az idomítás és a lovaglás tanításának fejlesztésére, és támogatni kell a
ló egészségével kapcsolatos kutatásokat.
Minden lovaglási és képzési módszernél a lovat, mint élő egységet kell tekinteni, és
semmilyen, a FEI által tiltott technikát nem szabad alkalmazni.
A gyermekkorú lovasok érdekében azok felkészültsége, alkalmassága különös jelentőséggel
bír, ennek megítélésének felelőssége pedig a lovas oktatójára, edzőjére hárul.
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.
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I.RÉSZ
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK A PÓNI KLUB REGIONÁLIS MINŐSÍTŐ
VERSENYEKEN
Általános szabályok
1) Lovasokra vonatkozó rendelkezések:

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. Minden megszerzett minősülés érvényessége csak a következő versenyen
alkalmazható.
1.

4.

2)

Minősülni a Póni Klub Országos Bajnokság összes számára, bajnokságára az adott évet
megelőző Póni Klub Országos Bajnokság utáni időszakban a Póni Klub Regionális
Minősítő versenyein elért eredmények alapján lehet.

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 (ugyfelkapu.poniklub.hu).
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/nagyló 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

eredményét, valamint dátumát a lóútlevélben regisztrálni kell
b) 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.
d) Mérést vízszintes és szilárd burkolatú talajon, bottal kell végrehajtani.
e) A méretfelvétellel kapcsolatos esetlegesen felmerülő egyéb kérdésekben a FEI
idevonatkozó rendelkezései irányadóak. (FEI Állatorvosi Szabályzat)
c)

3) Kategóriák, korosztályok:
Minden versenyen a lovasok az egyes versenyszámok szabályainak megfelelően kategóriánként
külön kerülnek értékelésre, amennyiben egy-egy kategóriában minimum 6-6 induló van.
4) Lovasok kategóriái:
1. Kezdő kategória:
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a)

Díjlovaglás
1. Azok a lovasok, akik még nem indultak a Magyar Lovas Szövetség díjlovagló,
díjugrató vagy lovastusa versenyein és a Póni Klub Díjlovagló, Díjugrató vagy
Military Bajnokságán, kezdő lovasnak számítanak.
2. Azok a lovasok, akik a Kezdő Lovasok Díjlovagló Bajnokságában indultak, továbbra
is kezdő lovasnak számítanak.

b)

Díjugratás
1.

2.

5)

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.

Haladó kategória
a) Díjlovaglás
1. Minden olyan lovas, aki már indult Magyar Lovas Szövetség díjlovagló, díjugrató,
vagy lovastusa versenyen, haladó lovasnak számít.
2. Azok a lovasok, akik az előző évi Póni Klub Országos Díjlovagló Bajnokságon
indultak, haladó lovasnak számítanak.
3. Azok a lovasok, akik a Póni Klub Díjugrató és Military Bajnokságán indultak, haladó
lovasnak számítanak.
b) Díjugratás
1. Díjugratás: minden olyan lovas, aki már indult Magyar Lovas Szövetség díjugrató
vagy lovastusa versenyen, haladó lovasnak számít.
2. Azok a lovasok, akik a Póni Klub Military Bajnokságon indultak, haladó lovasnak
számítanak.
3. Azok a lovasok, akik már Póni Klub Díjugrató Bajnokságon indultak, haladó lovasnak
számítanak.

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

1.
2.

6)

Lovak kategóriái
póni1: 137 cm és az alatti
póni2: 138-148 cm
nagy ló: 149 cm-től

1.
2.
3.

7)

Napi 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 száma
Egy lovas napi 6 startot teljesíthet, beleértve a futószáras, díjlovagló, ugró és terep stílus
számokat is.
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II. RÉSZ
A PÓNI KLUB REGIONÁLIS MINŐSÍTŐ VERSENYEK VERSENYSZÁMAI,
MINŐSÜLÉS

1) Póni Klub Regionális Minősítő versenyek versenyszámai
1.

Futószáras versenyszámok
Vezetőszáras versenyszám
Futószár 1. feladat
Futószár 2. feladat
Futószár 3. feladat

a)
b)
c)
d)
2.

Díjlovagló versenyszámok
e) D0
f) D1
g) D2
h) C1
i) C2
j) B1
k) B2
l) PKM1
m) PKM2
n) E8

3.

Díjugrató versenyszámok
a)
b)
c)
d)
e)

PKX
PK1
PK2
PK 2 nyitott
PK3

4.

Terep-stílus

5.

Póni Játékok csapatverseny

2) Futószáras versenyszámok
Vezetőszáras versenyszám: Indulhat bármelyik kezdő lovas, aki még semmilyen
versenyszámban nem indult, kivéve a vezetőszáras versenyszámot. A lovagolandó feladatok
és azok bírálati módja letölthető a www.poniklub.hu oldalról.
2. Futószár 1 feladat: Részt vehetnek azok a kezdő lovasok, akik még Futószár 2, illetve 3
feladatban nem indultak. Fsz1-ben nem indulhatnak azok a lovasok, akik díjlovagló és
ugró számokban indultak. A lovagolandó feladatok és azok bírálati módja letölthető a
www.poniklub.hu oldalról .
3. Futószár 2 feladat: Részt vehetnek azok a kezdő lovasok, akik Futószár 3. feladatban még nem
indultak. Futószár 2-ben nem indulhatnak azok a lovasok, akik már C szintű díjlovagló
programban, ill. PKX, PK1, PK2, PK3-ban indultak. Aki Futószár 2-ben már indult, az a
továbbiakban Futószár 1-ben nem indulhat. A lovagolandó feladatok és azok bírálati módja
letölthető a www.poniklub.hu oldalról.
4. Futószár 3 feladat: Részt kezdő kategóriában azok a lovasok, aki FSz2-ben minimum 60%-os
eredményt értek el. Illetve részt vehetnek haladó kategóriában azok a lovasok, akiknek bár
1.
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nincs FSZ2-ben elért minősülési eredményük, de versenyeznek már Póni Klub díjugrató
versenyszámokban vagy Póni Klub C vagy B szintű díjlovagló feladatokban.
Azok a lovasok, akik Futószár 3. feladatban indulnak, nem indulhatnak a továbbiakban a
Futószár 1. és a 2. feladatban. A lovagolandó feladatok és azok bírálati módja a
www.poniklub.hu oldalról letölthető.

3) Díjlovagló versenyszámok
A feladatokat és a díjlovas versenyszámokkal kapcsolatos részletes szabályzatot lásd: Póni Klub
Díjlovagló Szabályzat. A D1 és D2 feladatok D vizsga tesztfeladatok is egyben.
1.

2.

Általános szabályok:
a) Minden díjlovagló számban egy lovas maximum 2 lóval indulhat.
b) A D0, D1, D2, C1, C2 versenyszámokban egy lóval maximum 2 lovas indulhat.
c) A D0, D1, D2, C1, C2 versenyszámokban külön kategóriában indulnak a kezdők és a
haladók.
d) A B1, B2, PKM, PKM2, E8 versenyszámokban kezdők és haladók nincsenek külön
értékelve.
e) A B1, B2, PKM, PKM2, E8 versenyszámokban egy lóval egy lovas indulhat.
f) 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.
Minősülés a regionális versenyeken:
a) A D0, D1, D2, C1, C2, E8 versenyszámok nyitottak.
b) B1, B2, PKM1, PKM2 versenyszámokban az a kezdő lovas indulhat, aki D2, C1, C2
c)

3.

versenyszámok közül minimum egy 60%-os eredményt elért.
Azok a lovasok, akik már indultak a Magyar Lovas Szövetség díjlovagló, díjugrató, vagy
lovastusa versenyen, bármelyik versenyszámban indulhatnak, haladó lovasként értékelve.

Minősülés a Póni Klub Országos Bajnokságra:
a)

Az Előkezdő Lovasok Díjlovagló Bajnokságán való indulás feltételei, minősülés:
Indulhatna kezdő lovasok
- Minősülés feltétele 2 db , minimum 60%-is eredmény a Póni Klub Regionális
Minősítő versenyeken az alábbi versenyszámokban: D0, D1, D2, C1 vagy C2.
- Azok a lovasok, akik Kezdő Lovasok Díjlovagló Bajnokságán vagy Kezdő Lovasok
Díjugrató Bajnokságán már indultak, nem indulhatnak az Előkezdő Bajnokságon.

b) A Kezdő Lovasok Díjlovagló Bajnokságán való indulás feltételei, minősülés:
1. Indulhatnak kezdő lovasok.
2. Minősülés feltétele 2 db, minimum 60%-os eredmény a Póni Klub Regionális

Minősítő versenyeken az alábbi versenyszámokban: D2, C1, C2, B1, B2, PKM1,
PKM2.
3. Azok a lovasok, akik Póni Klub Díjlovagló, Díjugrató vagy Military Bajnokságon
indultak, nem indulhatnak a Kezdő Lovasok Díjlovagló Bajnokságában.
c)

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, vagy 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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4) Díjugrató versenyszámok
Részletes szabályzatot lásd: Póni Klub Díjugrató Szabályzat
Póni Klub díjugrató számokban az a lovas, aki MLSZ díjugrató versenyen B2, vagy magasabb
szintű versenyszámban már versenyzett, nem indulhat olyan lóval, amelyik B2-nél magasabb
szintű versenyszámban már indult.
1. PKX
a) Általános szabályok:
1. A PKX kategória rendezésének célja, hogy segítséget nyújtson kezdő lovasok és

kezdő lovak bevezetéséhez a díjugrató feladatokba.
2. A PKX nyitott kezdő és haladó lovasoknak egyaránt.
3. A PKX versenyszámban egy lóval két kezdő lovas indulhat.
4. Kezdő lovasnak PKX-ben 2 startja lehet.
5. Haladó lovas PKX-ben két kezdő lovat lovagolhat.
6. A PKX versenyszámban haladó lovas csak olyan lóval indulhat, amelyik PK2 vagy
PK3-ban, ill. a Magyar Lovas Szövetség díjugrató vagy lovastusa versenyén még nem
indult.
b) Minősülés:
1. 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.
2. Haladó lovasok részt vehetnek olyan lovakkal, amelyek még PK2, PK3-ban nem
indultak.
c) Elbírálás:
Alappálya összevetés nélkül, a hibátlan pályát lovagló lovasok holtversenyben az első
helyen végeznek.
d) Pálya:
1. Minimum 6, maximum 8 akadály, (X és X-oxer) kombináció nélkül, könnyen
teljesíthető vonalvezetéssel.
Részletes szabályozás a Póni Klub Díjugrató szabályzatában.
2. Pálya mérete, hossza:
● maximális magasság 50 - 60 cm, minden kategória számára
● iram: 300 m/perc
2. PK1
a) Általános szabályok
1. A PK1 stílusverseny nyitott kezdő és haladó lovasoknak egyaránt.
2. A PK1 stílusversenyen egy lóval két lovas indulhat.
3. Egy lovas kategóriánként.(póni1, póni2, nagy ló) maximum 2 lóval indulhat.
4. A díjugrató stílusverseny mindenkori követelményszintje a helyi

adottságok
figyelembevételével (pálya mérete, talaja, rendelkezésre álló akadálypark nagysága és
minősége) kerül meghatározásra és az aktuális versenykiírásban van rögzítve.
b) Minősülés
1. A PK1 stílusversenyen részt vehetnek a díjugratásban haladó lovasok, és azok a kezdő
lovasok, akik D2, C1, C2, vagy B1, B2, B3, PKM1, PKM2, PKM3 díjlovagló
feladatban 60 %-ot, vagy annál jobb eredményt értek el.
c) Kategóriák
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 6-6 lovas indul.
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d) Elbírálás módja: lovasok stílusversenye
e) Pálya

Általános:
Minimum 6, maximum 8 darab számozott akadály, kombináció nélkül.
A pályépítésre vonatkozó részletes szabályozást lásd a PK Díjugrató szabályzatban.
2. Pálya mérete:
Maximális méretek:
● póni1: 50 cm magasság és szélesség
● póni II: 60 cm magasság és szélesség
● nagy lovak: 70 cm magasság és szélesség
Iram: 300 m/perc
1.

a.

3. PK2
a.

b.

c.
d.
e.

f.

g.

Általános szabályok
1. PK2 versenyszámban ugyanazzal a pónival/lóval csak egy versenyző indulhat.
2. Egy lovasnak kategóriánként 2 startja lehet.
Minősülés
PK2 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.
Lovak
Ugyanazzal a lóval csak egy lovas indulhat.
Kategóriák
Eredményhirdetés három kategóriában (póni 1, póni 2, nagy ló).
Elbírálás módja: díjugratás egyszeri összevetéssel vagy hibaidős versenyszámként. A
versenykiírásban rögzített elbírálási módtól a versenybíróság eltérhet az indulók létszáma,
vagy más egyéb körülmény miatt, amely a módosítást szükségessé teszi.
Pálya
1. Általános: minimum 10, maximum 12 darab számozott akadály, minden év júniustól a
következő OB-ig kötelezően egy kettesugrással.
2. Pálya mérete
● Póni I: 60 cm magasság és szélesség
● Póni II: 70 cm magasság és szélesség
● Nagy lovak: 80 cm magasság és szélesség
Iram: 300-350 m/perc

4. PK2 NYITOTT
a. Általános szabályok
1. A versenyszámban ugyanazzal a pónival/lóval csak egy versenyző indulhat.
2. Egy lovasnak 2 startja lehet.
3. Gyakorló versenyszám, melyben együtt indulhatnak pónik és nagy lovak. Minősülési
eredményt nem ad a Póni Klub Országos Bajnokságra.
b. 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.
c. Lovak: Ugyanazzal a lóval csak egy lovas indulhat.
d. Kategóriák: Eredményhirdetés egy kategóriában
e. Elbírálás módja: díjugratás ideális időre.
f. Pálya
1. Általános: minimum 10, maximum 12 darab számozott akadály, kombináció nélkül.
2. Pálya mérete póniknak és nagy lovaknak egyaránt 70/80 cm
g. Iram: 300-350 m/perc
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4. PK3
a.

Általános szabályok:
PK3 versenyszám indulhatnak az arra minősült lovasok függetlenül attól, hogy kezdők
vagy haladók.
2. Egy lovasnak kategóriánként két startja lehet.
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.
Lovak: ugyanazzal a lóval csak egy lovas indulhat.
Kategóriák: póni1, póni2, nagy ló
Elbírálás: díjugratás egyszeri összevetéssel vagy hibaidős elbírálással. A versenykiírásban
rögzített elbírálási módtól a versenybíróság eltérhet az indulók létszáma, vagy más egyéb
körülmény miatt, amely a módosítást szükségessé teszi.
Pálya:
1. általános: minimum 10, maximum 12 darab számozott akadály, egy kettesugrással.
2. pálya mérete:
● Póni I: 70 cm magasság és szélesség
● Póni II: 80 cm magasság és szélesség
● Nagy lovak: 90 cm magasság és szélesség
Iram: 300-350 m/perc
1.

b.

c.
d.
e.

f.

g.

5. Minősülés a Póni Klub Országos Bajnokságra:

a. Póni Klub Stílusbajnokság
1. Póni Klub Stílusbajnokság versenyszáma: PK1
2. Az indulás feltételei, minősülés:
- Előkezdő lovasok: két, minimum 6 pontos PK1 pálya a Stílusbajnokságot
megelőző versenyévadban.
- Kezdő lovasok: minősülés a Kezdő Lovasok Díjugrató Bajnokságára
- Haladó lovasok: minősülése a Póni Klub Díjugrató Bajnokságra

b. Póni Klub Kezdő Lovasok Díjugrató Bajnoksága (Kezdők Díjugrató Bajnoksága)
1. A Kezdők Díjugrtó Bajnokságának versenyszámai: PK1, PK2, PK2
2. Az indulás feltételei, minősülés:
- Indulhatnak kezdő lovasok.
- Azok a lovasok nem indulhatnak, akik a Póni Klub Díjugrató
Bajnokságon korábban részt vettek.
- A minősülés feltétele 2 akadályhiba nélküli PK2 alappálya.

c. Póni Klub Díjugrató Bajnokság
1. Póni Klub Díjugrató Bajnokság versenyszámai: PK1, PK2, PK3
2. Az indulás feltételei, minősülés:
- 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) a Bajnokság előtti
versenyévadban.
5) Terep-stílus
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1.

2.
3.
4.
5.

6)

Általános szabályok:
a. Terepstílus versenyszámban azok a lovasok indulhatnak,
● akik legalább egy hibátlan PK2 alappályát teljesítettek, és/vagy
● Magyar Lovas Szövetség díjugrató vagy lovastusa versenyen indultak.
b. egy lovasnak 2 startja lehet.
Lovak: olyan lovak indulhatnak, amelyeknek legalább egy hibátlan PK2 alappálya eredménye
van.
Kategóriák: póni1, póni2, nagy ló
Elbírálás: terepstílus (bírálati szempontokat lásd: Póni Klub Military szabályzat)
Pálya: lásd Póni Klub Military szabályzat

Póni Játékok csapatverseny

Részletes szabályozást lásd Póni Játékok versenyszabályzata

III.RÉSZ
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1) Öltözék
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

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.
Védőmellény- díjugrató versenyszámokban ajánlott.
Nadrág – sötét nadrág a regionális versenyeken megengedett. Országos versenyen világos
nadrág a megengedett. Egyszínű fekete, vagy barna lábszárvédő lovaglócipővel használható.
Rojtos lábszárvédő nem használható.
Zakó – regionális versenyeken nem kötelező. Az országos bajnokságon a díjlovagló és
díjugrató számokban a feladat lovaglása során zakót kötelező viselni. A futószáras számokban
testhez simuló mellényt lehet 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.
Kesztyű - minden versenyző számára kötelező.
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.
Sarkantyú – Sarkantyú használata a futószáras számokban, valamint 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.
A versenybíróság különös figyelmet fordít a sarkantyú használatára, a legkisebb
durvaságot is kizárással bünteti.
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Lábbeli – Kizárólag szabályos, vékony talpú, könnyű, megfelelő sarokkal rendelkező lovagló
cipő lábszárvédővel, vagy lovaglócsizma viselhető.
9. 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 kell viselniük.
10. Felelősség – a versenyzők felelőssége, hogy öltözékük és a lovuk felszerelése a szabályzatnak
megfeleljen. Hiányosság kizárást vonhat maga után. Csillogó kiegészítő kellékek nem
kívánatosak.
11. Futószárazó öltözéke – a futószáras versenyszámokban a futószárazó öltözéke: hosszú
nadrág, fehér ing vagy galléros póló, vagy a lovas klub egyenruhája (póló vagy kabát),
kesztyű.
2) Pálca
1. Használható a díjlovagló és díjugrató versenyprogramok lovaglása alatt.
2. Hosszát a Póni Klub Díjugrató és Díjlovagló szabályzata szabályozza.
3. Amennyiben a feladat lovaglása során a lovas leejti, nem veheti fel újra.
4. Amennyiben a bíró szerint a lovas nem megfelelően használja, a lovas kizárható a versenyből.
8.

3) Felszerelés
1. Nyereg - angol típusú nyereg használható. Futószáras feladatokat kötelezően univerzális
nyeregben kell teljesíteni.
2. Kantár – Egyszerű fekete, barna, vagy bőrszínű 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 (egy ujjnyi) hely a kengyelvasig.
5. Zabla – a Póni Klub díjlovagló és díjugrató szabályzatának megfelelően. Gumiból és
szintetikus anyagokból készült zablák használhatók. A zablát gyári állapotban kell használni,
nem rakható rá semmilyen kiegészítő eszköz. A futószáras versenyszámokban csak
csikózabla használható.
6. Zablagumi csak a díjugrató számokban megengedett.
7. Orrszíj - angol, hannoveri, mexikói vagy kombinált megengedett.
8. Segédszárak – a Póni Klub díjlovagló és díjugrató szabályzata szerint. A futószáras
számokban gumis oldalsó kikötő engedélyezett.
9. Lábvédő és fásli – A Póni Klub díjlovagló és díjugrató szabályzatának megfelelően.
Futószáras feladatokban használható.
10. Nyakszíj – minden versenyszámban engedélyezett.
11. Szemellenző – semmilyen típusa nem engedélyezett.
12. A nem szabályos felszerelést használó versenyzők kizárásra kerülnek.
13. Fogyatékos lovasok használhatnak számukra szükséges kiegészítő eszközöket.
4)

Melegítés
A melegítőpályán és a verseny egész területén a bal kezek találkoznak szabály érvényes!
A versenyzők a számukra kijelölt területet használják. Nem lehet lovagolni a parkolóban, a
lovak állásai és boxai között vagy a nézők közvetlen közelében. A versenypályájára engedély
nélkül belovagolni vagy abban gyakorolni nem engedélyezett, kizárással járhat.
3. Az adott versenyszámra nevezett lovat a versenyszám előtt kizárólag a versenyszámba
nevezett lovasa lovagolhatja.
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 vagy a lovast.
6. Az adott díjlovagló vagy ugró versenyszámra történő bemelegítés során csak a
versenyszámban engedélyezett felszerelések használhatók.
Versenyszámok előtti melegítéskor a ló futószárazása csak lovas nélkül megengedett, kivéve a
futószáras versenyszámra történő melegítést.
7. Futószárazni a melegítőpálya arra kijelölt helyén, a többi versenyző zavarása nélkül szabad.
1.
2.
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5) 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.
6) Regionális versenyek díjazása
1.
2.
3.
4.
5.

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.
Póni Játékok csapatversenyszámokban minden résztvevő díjazásban részesül.
Minden ezt meghaladó díjazás megengedett és üdvözlendő.
Az eredményhirdetés minden esetben ló nélkül történik.

7) 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.
8) Technikai kiküldött (TD)
A Póni Klub minden regionális minősítő 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 verseny pályái alkalmasak a versenyszámok lebonyolítására. A
versenyrendezővel közösen kijelöli a vezetőbírót. 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.
b. Durva pálca vagy sarkantyú használatért, vagy durva bánásmódért.
c. Bármilyen szabálysértésért.
A TD vagy a vezetőbíró hoz döntést minden előre nem látható vitás kérdésben.
Amennyiben nincs a versenyen kijelölt TD, a vezetőbíró dönt a vitás kérdésekben.
9) Óvás
Óvást írásban, a TD 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.
10) Edzők, kirívó viselkedés
Amennyiben a Magyar Póni Klub Szövetségnél 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.
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Minden, a versenyzők, edzők, vagy szülők által elkövetett kirívó, nem megengedhető viselkedést
jelenteni kell a Magyar Póni Klub Szövetség elnökségének, amely három évig terjedően kizárhatja
az adott Póni Klubot a versenyekből.
11) Jogi felelősségvállalás
Szülői beleegyező nyilatkozat minden versenyző számára kötelező. Lásd: ugyfelkapu.poniklub.hu
lovas regisztráció.
Sem a versenyrendező, sem a rendező képviselője nem vállal felelősséget semmilyen veszteség,
káreset, baleset, sérülés vagy betegség esetén sem embert, sem állatot, sem tulajdont illetően.
12) Biztonság és egészségmegóvás
A versenyrendező köteles megtenni mindent a legjobb belátása szerint a versenyzők és a versenyen
jelenlevő minden jelenlévő, néző 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 és a versenyrendező utasításait.
13) Egészségügyi követelmények
1. A versenyeken mentőszolgálati ügyeletet kell biztosítani a 2004/215. Korm rendelet szerint.
2. A versenyzőknek a www.poniklub.hu oldalról letölthető, sportorvos által érvényesített orvosi
igazolás megléte kötelező.
14) 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.
15) 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.

