
Akadályok, pályák, pályarajz.
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I. Díjugratásról

Az ugróversenyek a ló ugrókészségét, képességét, ügyességét és engedelmességét, 
valamint a lovas tudását különböző feltételek mellett teszik próbára.
 
Az ugrósport viszonylag fiatal szakág. Az első nyilvános távol- és magasugró 
versenyt – a vadászlovak alkalmassági vizsgájaként – 1864-ben Dublinban rendezték.
Ekkortól számítjuk a modern ugrósportok születésnapját is.

Az első nemzetközi ugróversenynek 1900-ban Párizs adott otthont.

A magyar lovassport első - és eddigi egyetlen - díjugrató olimpiai érmét (bronz) 
1936-ban, Berlinben Platthy József nyerte. Ráadásul a sütvényi ménesben nevelt 
angol telivér kanca, Sellő nyergében nyújtott teljesítményét az olimpia legszebb 
lovaglásaként értékelték.

A 316 egyesületben 1499 versenyző lovagol.

A 2015. évi magyar díjugrató bajnok Horváth Balázs.

Lóval való magasugratás világcsúcsa 247 cm; a távolugró világcsúcs 840 cm.
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II.Díjugrató akadálytípusok

Magasság Szélesség Elugrási „pont” Biztonsági kanál

1 Vizesárok 0 van Közel: 1. 0

2 Triplebar van van Közel: 2. Mindegyik hátsó rúdnál

3 Oxer van van Közel: 3. Hátsó rúdnál

4 Meredek van 0 Közel: 4. 0

5 Kőfal van 0 Közel: 4. 0

6 Liverpool (vizestálca meredekkel) van 0 Közel: 4. Mindegyik rúdnál

Egyéb típusok:

7 Részeg-oxer van van Közel: 3. Hátsó rúdnál

8 Legyező van van változó Mindegyik hátsó rúdnál

9 Francia Triplebar van van Közel: 2. Mindegyik hátsó rúdnál

10 Mexikói kapu van van Közel: 2. Mindegyik hátsó rúdnál

III. Összetett akadály
Kettő, három vagy több akadály csoportja, melyeknél a távolság az egyes akadályok 
között minimum 7 m és maximum 12 m. 
(Kivétel: C-szabály szerint elbírált vadászugratás, valamint a fix akadályok, 
melyeknél a távolság 7 m-nél is kevesebb lehet.)
Összetett akadályban triplebar csak az első elemként szerepelhet. 

III.1 Bankek, egyéb ugratók és csúszdák 
Minden bank (földhányás), másztató, csúszda és mélybeugró, tekintet nélkül 
arra, hogy épül-e rá valamilyen akadály, illetve hogy melyik irányból kell 
meglovagolni, összetett akadálynak tekintendő, kivéve ha a bank egy 
erőkifejtéssel is ugratható.
 

III.2 Zárt, részben zárt és részben nyitott összetett akadályok 
Teljesen zárt     összetett akadály 
amelynek oldalán csak ugrással lehet átjutni. 

Részlegesen zárt vagy részlegesen nyitott összetett akadály 
egyik része zárt, a másik része nyitott. 

Ellenszegülés vagy kitörés esetén az alábbiak alkalmazandók: 
a) ha az ellenszegülés a zárt részben történik, a versenyzőnek a 

továbbhaladási irányban kell elhagynia a zárt részt; 
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b) ha az ellenszegülés a nyitott részben történik, a versenyzőnek a teljes 
akadályt újra kell ugratnia, ellenkező esetben kizárásban részesül 

IV. Alternatív akadály
Ha a pályán két különböző akadály ugyanazt a számot viseli, a versenyzőnek 
joga van választani, hogy melyiket ugratja meg.

Ellenszegülés vagy kitörés esetén: 
a) amennyiben nem történt rombolás – a versenyző nem köteles a második 

próbálkozás alkalmával ugyanazt az akadályt ugratni
b) amennyiben rombolás történt – a versenyző köteles megvárni, míg az 

akadályt helyreállítják, majd a csengő után szabadon választhat a két 
alternatív akadály közül

V. Joker ugrás
Nehéz, de nem sportszerűtlen akadály. Kizárólag fokozatos nehézségű és 
pontgyűjtő versenyszámokban használható. 

VI. Vonalak – Ívek
Az egymást követő, akadályok 3 – 7 vágtaugrásra (~14 – 32m távolságra) 
vannak egymástól. 

A 8 – (> ~32m) – , vagy több vágtaugrásra lévő akadályok már távolságon 
kívülieknek tekintendők!

VI.1 Vonal

VI.2 Tört vonal
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VI.3 Ívek

VII. Pályák
VII.1Díjlovagló pályák

20×40m                                     
                                           6m  K           14m        E                      H

                                  
                                  A           D                         X                       G          C

                                 F                          B                    M            
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20×60m
                    
                    6m   K       12m       V        12m        E       12m          S         12m      H   6m 

          A             D                   L                     X                       I                   G               C

                         F                   P                      B                      R                  M

VII.2Díjugrató pályák mérete
➢ Szabadtéri pályák estében min. 4 000 m², de a rövid-fal nem lehet rövidebb 

50m-nél.

➢ Fedett pályák estében min. 1 200 m², de a rövid-fal nem lehet rövidebb 20m-
nél.

VIII. Pályarajz
Kötelező tartalom Nem kötelező tartalom 

A verseny neve, helyszíne, időpontja Be-ki járat helye

Versenypálya mérete Pályahossz

Zsűritorony helye

Versenyszám neve

Vrsz. elbírálása

 Vrsz. magassága

Iram

Időhatár

Akadályok és erőkifejtések száma

Összevetés akadályai

Méretarányos pályarajz számozott
akadályokkal

Pályaépítő, és asszisztensek neve

Vonalvezetés a mérés helyén

Alapidő, kivéve „C” szabálynál
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