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Szabadidős lovas rendezvények szabályzata 
Magyar Lovassport Szövetség kiegészítő szabályzata lovas szabadidős rendezvények

lebonyolítására.

I.  Bevezetés
a) Mindenfajta sporttevékenységet, a szabadidősportokat is, meghatározott szabályok 

szerint kell végezni, hogy a fizikai, illetve szellemi erőnlét fejlesztését és megtartását, a 
felfrissülést biztonságos és balesetmentes módon szolgálják.

b) Jelen szabályzat, a lovas szabadidős rendezvények lebonyolítására alkotott szabályok 
alkalmazásához egységes keretet kíván biztosítani.

c) A 2004. évi I. törvény a sportról 20. § (1) bekezdés szerint a Magyar Lovassport 
Szövetség (a továbbiakban: MLSZ), mint országos sportági szakszövetség kizárólagosan 
jogosult képviselni a sportág érdekeit az állami szervek, illetve társadalmi szervezetek 
felé. 

d) A törvény 22. § (1) bekezdés (a) pontja szerint alapvető feladata szabályzatok kiadásával 
biztosítani a sportág rendeltetésszerű működését.

e) Az MLSZ-nek e jogosultságokkal járó feladata, hogy a lovas szabadidős rendezvények 
lebonyolítására vonatkozó szabályzat megalkotásával, a biztonsággal összefüggő 
minimális követelmények gyakorlati alkalmazását szolgálja.

II.  Meghatározás

 II.1 Lovas Szabadidős rendezvény

a) Minden olyan megrendezésre kerülő lovas esemény, melynek szabályzata vagy 
versenykiírása a Magyar Lovassport Szövetség szakágainak versenyszabályzataira, 
illetve az MLSZ által elismert utánpótlás lovasokat tömörítő szervezet (MPKSZ) 
versenyszabályzatára vagy az MLSZ Szabadidős szakága által jóváhagyott „Szabadidős 
Szakági Szabályzat”-ra épül. 

b) A MLSZ Fogathajtó szakága a szabadidős fogathajtó versenyeket saját hatáskörében 
szervezi és felügyeli.

III.  Általános rendelkezések

 III.1 Vonatkozik 

a) A szabályzat egységesen vonatkozik minden, a Szövetség által nyilvántartásba vett 
megyei szövetségre, az MLSZ tagszervezeteire, a szabadidős rendezvények rendezőire, a 
rendezvényen közreműködő hivatalos személyekre (bírók, pályaépítők, versenyirodák) 
valamint a résztvevő lovasokra (kiskorúak esetében a megjelölt felelős személyre) és 
edzőkre.
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 III.2 Engedélyezés – nyilvántartás 

a) A lovas szabadidős rendezvények megtartását Szabadidős szakág engedélyezi. 
b) A megyei szabadidős versenynaptár összeállítását az adott megyei lovas szövetség, 

ennek hiányában a Szabadidős szakág területi felelőse végzi.
c) A rendezvények bejelentéséért a megyei szövetség bejelentési díjat szedhet. A díj nem 

haladhatja meg az MLSZ aktuális legalacsonyabb összegű verseny-bejelentési díját. 
d) A rendezvényeken résztvevő lovakról és lovasokról a verseny rendezője az MLSZ részére 

bármikor hozzáférhető elektronikus nyilvántartást vezet (a Top-soft rendszerben). 
e) Szabadidős versenysorozatot (a továbbiakban: versenysorozat) a megyei lovas szövetség

vagy más rendező szervezet csak abban az esetben indíthat, amennyiben annak 
szabályzatát a MLSZ Szabadidős szakága, ill. az általa kijelölt bizottság jóváhagyta. 

 III.3 Tiltott elnevezések

a) Szabadidőlovas rendezvények döntőinek elnevezésében – legyen az akár sorozat döntője 
– nem szerepelhetnek a következő elnevezések: „Országos”, „Nemzeti”, „Magyar”.

IV.  Szervezési feltételek

 IV.1 Bejelentés – felelősség

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

b) A rendező az alábbi adatokat köteles a bejelentésben szerepeltetni:
1. A felelős rendező megnevezése
2. A pontos helyszín
3. Kezdés dátuma és időpontja
4. Nevezési határidő
5. A kiírásban szereplő versenyszámok megnevezése
6. Hivatalos személyek (bíró, pályaépítő, versenyiroda) megnevezése

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

d) A lovas szabadidős rendezvényeken a szervező kizárólag a Szövetség szakágainak 
rajtengedély vizsga szintjéig írhat ki számokat. Az MLSZ szakági számok rendezésénél az
MLSZ szakági versenyszabályzatai az irányadók, azoktól eltérni nem lehet.

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

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

 IV.2 Mentő

A rendezvényeken a mentő jelenléte kötelező.
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 IV.3 Hivatalos személyek 

 IV.3.1 Bíró

A rendezvényen kötelező legalább egy III. osztályú, érvényes licenccel rendelkező bírót 
alkalmazni.

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

2. Lovastorna versenyszám kiírása esetén kötelező egy lovastorna bíró alkalmazása 
is!

3. Az adott évre érvényes licenccel nem rendelkező bírót is alkalmazhat a 
versenyrendező, de csak részfeladatbíróként.

4. a) 150 start felett egy pályán zajló versenynél kötelező plusz egy bírót hívni, 
b) több pályán zajló verseny esetén pályánként legalább egy bírót kell alkalmazni 
c) amennyiben a melegítő pálya nem belátható, akkor szükséges még egy 
melegítőpálya bíró is.

 IV.3.2 Pályaépítő

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

1. Egy érvényes MLSZ licenccel rendelkező pályaépítőt; 
vagy egy minimum II. szintű regisztrációval rendelkező díjugrató 
edzőt alkalmazni. 
➢ Ebben az esetben lehet alkalmazni a Szabadidőlovas Szakág által ajánlott; 

„Ajánlott – díjugrató és ügyességi –  pályarajzok”-t, melyek letölthetők a 
szakági honlap dokumentumok menüpontjából. 
http://szabadidolovas.lovasszovetseg.hu/palyarajzok/

2. Pályarajz – amely lehet kézi rajz is – megléte / kifüggesztése ezeken a 
versenyeken is kötelező!

a) Pályarajz fejlécében szerepelnie kell:
✔ Verseny neve, helyszíne, időpontja
✔ Versenyszám neve, elbírálása
✔ Iram, pályahossz, alapidő 
✔ Összevetés – ha van – akadályai

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

 IV.3.3 Versenyiroda 

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

A fent nevezett 3 hivatalos személy teendőit elláthatja egy versenyen 2 
hivatalos személy, amennyiben képesítésük lehetővé teszi ezt. 
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V.  Felelős személy / Részvételi feltételek 
a) Állategészségügyi feltételek betartása
b) A rendezvényeken csak az MLSZ-nél regisztrált lovas vehet részt. 
c) A 18 év alatti lovasok részvételének feltétele a felelős személy jelenléte. 
d) 18 év alatti lovas esetében mindenkor az MLSZ edzői listájáról választott edző / edzőjelölt

a felelős személy.
e) A rendezvényeken minden 18 év fölötti lovas saját felelősségére vesz részt. 
f) Szabadidős versenyre nevezni a Top-Soft szabadidős nevezési rendszerben lehet. 
g) Helyszíni nevezés esetén a rendező maximum kétszeres startdíjat szedhet.
h) A rendezvény kiírása vagy a versenysorozat szabályzata a jelen szabályzathoz képest 

szigorúbb részvételi feltételeket is meghatározhat.

VI.  Vétségek és szankciók
1. „Fekete versenyek”: minden olyan, a II. pontban meghatározott lovas rendezvény, amely

nem ezen szabályzatnak megfelelően kerül kiírásra és/vagy megrendezésre, „Fekete 
verseny”- nek minősül.

2. Minden, az MLSZ-nél licenccel rendelkező bíró, pályaépítő, versenyiroda és edző, aki 
„fekete versenyen” közreműködik, egy éves eltiltással büntetendő.

3. Minden, az MLSZ hivatalos versenyrendszerében licenccel rendelkező lovas, aki „fekete 
versenyen” vett részt, és erről bizonyíthatóan tudomása volt, egy éves eltiltással 
büntethető. 

4. Vis maior esetekben (előre nem látott kényszerítő körülmény) – az MLSZ szabadidős 
szakbizottság vagy más szakági bizottság döntése alapján – a VI.2. és VI.3.-ban 
meghatározott szankciók kiszabásától el lehet tekinteni.
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Szabadidőlovas Szakági Szabályzat 

VII.  Elöljáróban
a) Jelen  Nemzeti Szabadidőlovas Szabályzat,  minden Magyarországon megrendezésre 

kerülő szabadidős verseny- vagy versenysorozat megrendezésére vonatkozóan a 
kötelezően betartandó, minimálisan elvárt követelményrendszert tartalmazza.

b) Jelen Szakági Szabadidős Szabályzat 2020. január 1.-től érvényes.
c) A helyi szabályzatok, versenykiírások tartalmazhatnak szigorúbb előírásokat, amelyek 

nem ütköznek ezen szabályzat előírásaival.
d) A jelen Szabályzatot együtt kell értelmezni az egyéb FEI Szabályokkal és 

Szabályzatokkal, ill. a MLSZ Általános Szabályzatával. 
e) Jelen szabályzat nem vehet számításba minden, a versenyeken előforduló eshetőséget. 

Bármely előre nem látott és kivételes esetben a megfelelő személy vagy szerv felelőssége, 
hogy sportszerű, a szabadidőlovas szabályzatban és az általános szabályzatban 
megfogalmazott irányelveknek leginkább megfelelő döntést hozzon. 

f) Amennyiben valamely kérdés szabályozásában hiányos a szabadidőlovas szabályzat, az 
adott kérdést úgy kell kezelni, hogy az teljes mértékben összhangban legyen a 
szabadidőlovas szabályzat egyéb szabályaival, rendelkezéseivel, valamint a FEI minden 
szabályával és szabályzatával, valamint a sportszerűség eszméjével. 

VIII.  FEI etikai kódexe a ló jólétéért
A Nemzetközi Lovas Szövetség (FEI) minden, a nemzetközi lovassportban érdekelt féltől 
elvárja, hogy ragaszkodjon a FEI etikai kódex betartásához, valamint, hogy elismerje és 
elfogadja, hogy minden esetben a ló jóléte a legfőbb szempont. A ló jólétét tilos 
versenyzési vagy üzleti érdekeknek alárendelni. Az alább leírtakhoz különösen 
ragaszkodni kell:

 VIII.1 Általános jólét: 

a) A ló megfelelő tartása
Az istállózásnak és a takarmányozásnak összhangban kell lennie a legjobb lótartási 
gyakorlatokkal. Legyen mindig hozzáférhető a ló számára tiszta, jó minőségű széna, 
abraktakarmány és víz.

b) Képzési módszerek
A lovak csak olyan képzést kaphatnak, amely az adott szakágon belül megfelel a fizikai 
képességeiknek, fejlettségi szintjüknek. Tilos olyan módszerhez folyamodni, amely a ló 
bántalmazásával jár, vagy félelmet okoz. 

c) Patkolás és felszerelés
A pataápolást és a patkolást magas színvonalon kell végezni. Csak olyan felszerelést 
szabad használni, mely oly módon van kialakítva és a lóhoz igazítva, hogy a sérülés vagy
a fájdalom kockázata elkerülhető legyen.
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d) Lószállítás
Szállítás közben a lovakat teljes mértékben védeni kell a sérülésektől és az egyéb 
egészségügyi kockázatoktól. A szállításhoz használt jármű legyen biztonságos, jól 
szellőző, jó állapotban tartott, rendszeresen fertőtlenített, vezesse hozzáértő személy. 
Szállításkor mindig legyenek jelen lovakhoz értő személyek.

e) Hosszú távú utak
Minden utat alaposan meg kell tervezni, a lovaknak rendszeres pihenőt kell beiktatni, 
amikor élelemhez és vízhez jutnak, az érvényes FEI irányelveknek megfelelően.

 VIII.2 Versenyzésre való alkalmasság:

a) Fizikai alkalmasság és képzettség
Versenyen csak fizikailag alkalmas lovak és bizonyítottan képzett lovasok vehetnek részt.
A lovaknak megfelelő hosszúságú pihenőidőt kell biztosítani az edzés és a versenyek 
között; további pihenőidőt kell biztosítani az utazások után.  

b) Egészségi állapot
Versenyzésre alkalmatlannak tűnő ló nem versenyezhet, illetve nem folytathatja a 
versenyt; minden kétséges esetben állatorvosi véleményt kell kikérni. 

c) Dopping és gyógyszerezés
A doppingolás, vagy annak szándéka, illetve a tiltott gyógyszerekkel való kezelés súlyos 
ló-jóléti kérdés, nem tolerálható. Bármely állatorvosi kezelés után elég időt kell 
biztosítani a ló teljes felépüléséhez a versenyzés újrakezdése előtt.

d) Sebészeti beavatkozások
Nem megengedett semmi olyan sebészeti beavatkozás, amely veszélyezteti a Sportló 
jólétét vagy más lovak/lovasok biztonságát. 

e) Vemhes / a közelmúltban ellett kancák
Kancák a vemhesség negyedik hónapja után, illetve le nem választott csikós kancák nem 
versenyezhetnek.

f) Segítségek helytelen használata
A lóval való durva bánásmód sem természetes segítségekkel, sem kiegészítő eszközökkel 
(pálca, sarkantyú, stb.) nem tolerálható.

 VIII.3 A versenyek nem okozhatnak kárt a ló jólétében:

a) Versenyhelyszín
A lovakkal megfelelő és biztonságos talajon kell gyakorolni, versenyezni. Minden 
akadályt és versenyzési feltételt ló-biztonsági szempontokat figyelembe véve kell 
kialakítani.

b) Talajfelszín
Minden talajfelszínt, amelyen lovak járnak, edzenek vagy versenyeznek, oly módon kell 
kialakítani és karbantartani, hogy a sérüléseket okozó tényezők minimálisra 
csökkenjenek.

c) Szélsőséges időjárási körülmények
Tilos lebonyolítani versenyt olyan szélsőséges időjárási viszonyok között, amely 
veszélyeztetheti a ló jólétét vagy biztonságát. Biztosítani kell a ló verseny utáni hűtéséhez
megfelelő körülményeket és eszközöket.

d) Istállózás a versenyeken
Az istállónak biztonságosnak, higiénikusnak, kényelmesnek, jól szellőzőnek és a ló 
testalkatának és típusának megfelelő méretűnek kell lennie. Patamosót és vizet mindig 
biztosítani kell.
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 VIII.4 Lóval való emberséges bánásmód:

a) Állatorvosi kezelés
Versenyen mindig kell állatorvosi ügyeletet biztosítani. Ha egy ló versenyzés közben 
sérül vagy kimerül, a lovasnak abba kell hagyni a versenyzést és állatorvosi véleményt 
kell kérni.

b) Állatgyógyászati központok
Szükség esetén a lovat lószállító mentővel kell a legközelebbi állatgyógyászati központba 
szállítani további vizsgálatra és kezelésre. Sérült lovakat a szállítás előtt teljes körű 
stabilizáló ellátásban kell részesíteni. 

c) Versenysérülések
A Versenyszám során történt sérüléssel járó eseteket ki kell vizsgálni. A talaj minőségét, 
a Versenyszámok gyakoriságát és minden egyéb kockázati tényezőt gondosan ellenőrizni
kell a sérülések számának minimalizálása érdekében. 

d) Eutanázia
Amennyiben a sérülések súlyossága indokolttá teszi, a lovat az emberséges bánásmód 
érdekében állatorvos által a lehető leggyorsabban, a ló szenvedésének csökkentése 
érdekében el kell altatni.

e) Visszavonulás
A lovakat a versenyzéstől való visszavonulás után is emberséges bánásmódban kell 
részesíteni.

 VIII.5 Oktatás:

a) A FEI minden érdekelt személyt arra ösztönöz, hogy a lehető legmagasabb szinten 
képezze magát a sportlovak gondozási és tartási ismereteinek szakterületén.

b) A ló jólétét szolgáló etikai kódex időről időre módosulhat, így minden véleményt örömmel
veszünk. Különös figyelmet fordítunk az új kutatási eredményekre, ezért a FEI bátorítja 
a jóléti tanulmányok további finanszírozását és támogatását. 

IX.  Versenyrend 

 IX.1 Versenykiírás

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

1. Területileg illetékes felelős. 
2. Szakági elnök.

 IX.2 Versenyhelyszín

Szabadidős lovas rendezvényt csak olyan helyszínen lehet rendezni, ahol a biztonságos 
lebonyolítás feltételei adottak. 
Az új versenyhelyszínt a Területi Felelős a rendezvény előtt időben ellenőrzi, és javasolja 
felvételre a nevezési rendszerbe bejegyzett versenyhelyszínnek.
Fotocella használata a döntőkön kötelező, sorozatok kötelezővé tehetik.
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 IX.3 Nevezés – bokszfoglalás

A szabadidőlovas szakági versenyekre nevezni, csak a Szabadidőlovas Szakág honlapján 
– http:/lovasszovetseg.hu/szabadido-lovasok// – működtetett nevezési rendszerben – 
https://szabadidonevezes.hu/  – lehet. 
Bokszfoglalás a szakági honlapon működtetett nevezési rendszeren keresztül lehetséges. 
A határidőket a versenykiírás és a nevezési rendszer részletezi.

 IX.4 Költségek

A verseny kiírása tartalmazza az adott verseny költségeit. 

Startdíj

a) Versenyszámonként változtatható összegben kiírható.
b)  A versenyrendező határozza meg a mértékét az adott verseny versenyszámaira. 
c) A versenyiroda írja be a nevezési rendszerben a versenyszámokhoz.

Nevezési díj

➢ A verseny-rendező minden lóra kiírhat versenyén egyszeri nevezési díjat.
➢ A nevezési díj teljes összege verseny-rendezőt illeti meg.

További költségek

✔ 2022. január 1-ig a költségeket a szakág nem emeli, nem ír elő újabbakat csak 
kizárólag közgyűlési határozattal!

 IX.5 Hivatalos személyek díjazása 

Valamennyi hivatalos személy költségeit, beleértve a bírók, pályatervezők, és / vagy 
pályaépítő, versenyiroda, az orvos, mentő, hatósági állatorvos költségeit a Rendező 
téríti.

 IX.6 Díjazás

A versenyszámok első három helyezettje tárgyjutalomban, és az első hat szalagban 
részesül.
A fent felsoroltak, a minimum díjazást jelentik. 
Plusz díjazásban lehet részesíteni a verseny résztvevőit; tárgyjutalom, ill. vásárlási 
utalvány formájában.
Pénzdíj osztása a szabadidőlovas versenyszámokban nem megengedett!

 IX.7 Startok száma

Lovasok:

Versenyszámonként maximum 3 start lehet.

Lovak:

8 start/ló/nap a vágtamunkát is igénylő versenyszámokban, melyből a díjugró + terep 
versenyszámok összes startja nem lehet több mint 3.
Szabadidős versenyeken egy lovat egy versenyszámban többször is lehet nevezni.

✔ Távlovas versenyszámban indult ló, azonos napon más versenyszámba nem 
nevezhető. 
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✔ A western versenyszámokban egy ló startjainak száma maximum 5 lehet.

 IX.8 Lovas öltözéke / felszerelése

a) Kobak: 

Hárompontos biztonsági kobak használata minden lovas számára kötelező, amint lóra ül! 

b) Védőmellény 

A lovastusa terep versenyszámaiban kötelező, az egyéb versenyszámokban ajánlott. 

c) Sarkantyú 

Használata a futószáras számokban, 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. 

d) Pálca

Hossza max. 110 cm, ill. az ugratást igénylő versenyszámok esetén max. 75 cm.
Állított pálca használata tilos a szabadidőlovas verseny egész területén a verseny ideje 
alatt!

 IX.9 Ló felszerelése

Az adott szakági szabályzat szerint, de a helyi, vagy versenysorozatok szabályzata tehet 
engedményt a lovas biztonsága érdekében. (Pl.: gogue, chambon használata.)
Ügyességi ugró versenyszámokban a díjugrató, a díjugratást nem igénylőkben 
megengedett díjlovas felszerelés is.

a) Kötelező felszerelés

1. Nyereg – hevederrel rögzített

2. Kantár, mely lehet:
◦ csikókantár
◦ nagykantár 
◦ gag 
◦ hackamore

3. Szár – a zablához, vagy közvetlenül a kantárhoz kell rögzíteni!

b) Kikötőszár 

Engedélyezett az ugratást nem igénylő versenyszámokban. 

c) Voltige heveder 

A voltige hevedert igénylő versenyszámokban, – és csak ott – engedélyezett.

 IX.10 Pályabejárás 

Pályanézés gyalogosan, lovat kantárban vezetve,lóháton lépésben lehetséges, 
 de az akadályok teljesítése – pl. bójapárok közötti áthaladás lóval – nem engedélyezett. 
A versenybíróság döntése szerint kizárással járhat.
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X.  Megyék területi felelősei

Bubán Zsolt

➢ Borsod – Abaúj – Zemplén Megye
➢ Hajdú – Bihar Megye
➢ Heves Megye
➢ Szabolcs – Szatmár – Bereg Megye

Csilló Rita

➢ Győr – Moson – Sopron Megye
➢ Komárom – Esztergom Megye

Ferenci Richárd

➢ Békés Megye 
➢ Csongrád – Csanád Megye 
➢ Jász – Nagykun – Szolnok

Kempelen Judit

➢ Nógrád Megye
➢ Pest Megye

Husz Alexandra 

➢ Bács – Kiskun Megye
➢ Tolna Megye

Schaller Gábor

➢ Baranya Megye
➢ Somogy Megye
➢  Vas Megye
➢ Zala Megye

Machay János 

➢ Fejér Megye 

➢ Veszprém Megye

XI.  Területi felelős joga, kötelessége
1) Az új versenyhelyszínek megtekintése, minősítése.
2) Versenynaptár koordinálása.
3) Versenykiírások ellenőrzése, engedélyezése vagy javíttatása.
4) Versenyek lebonyolításának ellenőrzése.
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XII.  Versenyszámok

 XII.1 Döntő értékelése 

➢ 3 induló fő felett lehet döntőként értékelni. 
➢ Amennyiben nincs a lovas korosztályában elegendő induló, akkor összevonást 

lehet alkalmazni, de csak felfelé! (Idősebb korosztályú lovas nem sorolható a 
fiatalabbak közé!)

 XII.2 Korlátozások

Az egyes versenyszámoknál, –  típustól függetlenül – a versenyiroda állítja be a 
versenyszám kategóriáit, az életkor-határokat, a meghívottak listáját, ill. a 
REV-el való versenyzés korlátozását.

 XII.3 Szabadidős verseny kategóriák és elbírálások

 XII.3.1 Futószáras /   voltige hevederes futószáras v  ersenyszámok

1) Díjlovaglás/futószár bírálat

 XII.3.2 Ügyességi versenyszámok

Elbíráslás csak az alábbiak közül választható:

1) 238.§ 1.1. (csak alapidővel)
2) 238.§ 2.1. (hiba-idő) 
3) 238.§ 2.2. (egyszeri összevetés) 
4) 245.§ 3. (azonnali összevetés) 
5) 273.§ 3.3.1. (kétfordulós) 
6) 274.§ 1.5.3. (kétfázisos) 
7) 274.§ 2.5. (kétfázisos, megszakítás nélkül)
8) 238.§ 1.4. (versenyszám ideális időre)
9) Stílusbírálat (ló / lovas) 
10)Staféta 268.§ 
11) Pontgyűjtő versenyszám 270.§ 

Ajánlás ügyességi versenyszámok rendezéséhez:

1. Ügyességi versenyszámokat az alábbi nehézségi fokozatokban ajánlott 
kiírni:

1. Kezdő ügyességi (lépés és ügetés jármód)
2. Haladó ügyességi (ügetés, vágta jármód)
3. Nehéz ügyességi (maximum négy díjugrató akadállyal nehezített ügyességi pálya)
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2. A „kezdő” ügyességi versenyszámok esetében ajánlott bírálat:

1. 238.§ 1.1. (csak alapidővel) 
2. 238.§ 1.4. (versenyszám ideális időre) 
3. Stílusbírálat (lovas)

3. A „nehéz” ügyességi versenyszámokban 2022. évtől engedélyezett feladat;

1. Hátralépés két földön fekvő rúd között.
2. Rúd fölött való oldalléptetés. (western versenyszámokban javasolt feladat)

 XII.3.3 Díjugrató versenyszámok

Elbíráslás csak az alábbiak közül választható:

1) 238.§ 1.1. (csak alapidővel)
2) 238.§ 2.1. (hiba-idő) 
3) 238.§ 2.2. (egyszeri összevetés) 
4) 245.§ 3. (azonnali összevetés)
5) 273.§ 3.3.1. (kétfordulós)
6) 274.§ 1.5.3 (kétfázisos) 
7) 274.§ 2.5. (kétfázisos, megszakítás nélkül)
8) 238.§ 1.4. (versenyszám ideális időre)
9) Stílusbírálat (ló / lovas) 
10)Staféta 268.§ 
11) Pontgyűjtő versenyszám 270.§ 
12) Szimultán-ugratás 272. § 
13) C-szabály 239. §

Ajánlás díjugrató versenyszámok rendezéséhez:

Díjugrató versenyszámokat az alábbi nehézségi fokozatokban ajánlott kiírni:

a. 50-60 cm (X-es akadályok és X-es okszerek is lehetnek, max. 8 akadály összetett 
akadály nélkül)

b. 60-70 cm (max. 9 akadály, összetett akadály nélkül)
c. 70-80 cm (max. 9 akadály, 1 db kételemes összetett akadály engedélyezett)
d. 80-90 cm (max. 11 akadály 1 db kételemes összetett akadály engedélyezett)

Az 50-60 és a 60-70cm versenyszámok esetében ajánlott bírálat: 

a. 238.§ 1.1. (csak alapidővel) 
b. 238.§ 1.4. (versenyszám ideális időre) 
c. Stílusbírálat (lovas) 
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 XII.3.4 Lovastusa (E: Military)

Lovastusa versenyszámok – 50-60 cm / 60-70 cm / 70-80 cm  – magasságban 
kerülhetnek kiírásra. 

Minősülés:

Lovasok:

Bármely lovas, aki teljesített – igazolhatóan – 2db minimum azonos magasságú 
díjugrató versenyszámot kizárás nélkül.

Lovak: 

Bármely ló, amelyik teljesített 2db – igazolhatóan –  minimum azonos magasságú 
díjugrató versenyszámot kizárás nélkül.

Lovastusa versenyszámok:

 XII.3.4.1 Terepstílus versenyszám

Pályahossz: 

Max. 1200 m. Iram: 350 – 400 m/perc a pálya vonalvezetésétől függően.
Akadályok:

Max.: 8 – 10 db természetes jellegű.
Összetett nincs!

Elbírálás:
Lovasok, vagy lovak stílusbírálata szerint

Eredmény:
Terepstílusverseny bírálata szerint: 

Végleges stíluspont = ( 1 – ABS(alapidő – mért idő) : alapidő) x kapott pont.

 XII.3.4.2 Lovastusa Light  – AL-kategória

Lovastusa versenyek olyan helyszínekre is, ahol nincs külső tereplovaglásra lehetőség, 
viszont a díjugrató pálya paraméterei lehetőséget biztosítanak a mobil terep-akadályok 
elhelyezésére is.
AL – kategória részfeladatai:

1. Díjlovaglás.
2. Akadály-ugratás.
Díjlovaglás: 

• Lovastusa A0 – díjlovagló feladatok egyike.
Akadályugratás: 

▪ Akadályok: 10 – 15 db, melyben minimum 4 db akadály; mobil terep-
akadály.

▪ Összetett akadály: 1 db kettesugrás engedélyezett.
Iram: 

• 350 m/p.
A mobil terep-akadály frontszélessége nem lehet 3 m-nél kevesebb!
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 XII.3.4.3 Lovastusa Kombinált – AK-kategória

Díjlovaglás: 
A kiírásban meghatározott program.

Díjugratás:
6 – 10 db akadály, melyben 1db kettesugrás engedélyezett.

Terep:
Max.: 1200 m 
Akadályok: maximum 8 db. Összetett akadály nincs!

Csapatok:

Csapatok az alábbi összeállításban nevezhetők:

 3 ló – 3 lovas 1 ló – 3 lovas

2 ló – 3lovas 1 ló – 2 lovas

 2 ló – 2 lovas 

A csapaton belül megosztva kell teljesíteni a részfeladatokat. 
Három lovas esetén mind a három lovas egy-egy részfeladatot teljesít. 
Két lovas esetén az egyik lovas két részfeladatot, míg a másik egyet lovagol.
Lehetőség van az egyéni indulók esetében, hogy megjelöljék azt az egy, vagy két 
részfeladatot, amelyikkel valamelyik csapatba neveznek, így ők egyéni és 
csapatértékelésre is kerülnek, de egy lovas, csak egy csapat tagja lehet!

Egyéni indulók:

Egyéni értékelésre nevezett lovasnak mind a három részfeladatot lovagolnia kell egy 
ugyanazon lóval!

 XII.3.5 Díjlovagló versenyszámok 

Díjlovaglás/futószár bírálat

Ajánlás díjlovas versenyszámok rendezéséhez: 

Kezdő szint 

D0 D1 SZADI–1 SZADI–2

Haladó szint 

SZADI–3 SZADI–4

E1 E3 E4 E5 E8

A0–1 A0–2 C1 C2

Nehéz szint 

A0–3 A–04

B1 B2 B3

A – 1 A – 2 A – 3 A – 4
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 XII.3.6 Western 

Elbírálás: MLSZ Western Szakága versenyszabályzata szerint

 XII.3.7 Lovastorna

Elbírálás: MLSZ Lovastorna Szakága versenyszabályzata szerint

 XII.3.8 Caprilli versenyszámok

Elbírálás: Caprilli bírálat

 XII.3.9 Csikós versenyszámok

Elbírálás:
1. 238.§ 2.1 (hiba-idő) 
2. 238.§ 2.2 (egyszeri összevetés)
3. Pontgyűjtő versenyszám 270.§ 
4. 273.§ 3.3.1. (kétfordulós)

 XII.3.10 Mounted Games (Csapat – sor versenyek)

Elbírálás: 238.§ 2.1 (hiba-idő)

 XII.3.11 Tájékozódási lovas versenyszám 

Elbírálás: Tájékozódási bírálat

A különböző dokumentumok – futószáras programok, díjlovas programok, ill. az „ajánlott 
pályarajzok” – a szakági honlapról letölthetőek.

 XII.3.12 Show versenyszámok 

A verseny rendezője a versenyek látogatottságának növelése, a sportág népszerűsítése, 
ill. a helyi szokások, hagyományok megőrzése érdekében a szabadidős lovasversenyeken 
a XII.3.-ban leírt versenyszámok mellett egyéb, a jelen szabályzatban nem 
meghatározott versenyszámokat („show versenyszámok”) is kiírhat, az alábbi szabályok 
betartása mellett:

a) Az ilyen versenyszámok megrendezése során is fokozottan ügyelni kell a biztonsági,
valamint a ló jóléti előírások betartására!

b) Az ilyen versenyszámok elbírálásában, amennyiben indokolt, az adott versenyszám
bírálatában gyakorlott, elismert szakember is részt vehet, az ilyen szakember nevét,
feladatát a versenykiírás információs részében lehet megjeleníteni.

c) Amennyiben a versenyszám vágtamunkát igényel és/vagy több mint 3 
ugróakadályt tartalmaz, a lovak IX.5.b engedélyezett startjaiba a show 
versenyszám startjait is be kell számítani!

A különböző dokumentumok – futószáras programok, díjlovas programok, ill. 
az „ajánlott  pályarajzok” – a szakági honlapról letölthetőek. 
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XIII.  Ponttáblázatok
Az elért eredmények tükrében, versenyszámonként a lovasokhoz / lovakhoz, az alábbi 
„teljesítmény-pontok” lesznek hozzárendelve a nevezési rendszerben.

A megszerzett „teljesítmény-pontok” az objektív összehasonlítás célját szolgálják, ill. 
inspirációt jelentenek pl. az edző – lovas kapcsolat kialakítására.

A szabadidő lovashoz rendelt edzők, egyesületek stb. eredményességét lehet ezen 
„teljesítmény-pontok” által összehasonlítani.

A szabadidő lovasok / lovak nem kapnak semmiféle minősítést a megszerzett pontok által, 
csak az eredményességükre, ill. a szabadidőlovas versenyeken való részvételük 
gyakoriságára utalnak.

 XIII.1 Nem kapnak pontot

➢ Mounted Games (Csapat – sorversenyek) indulói.

➢ A kizárt – versenyszámot nem teljesített – lovasok.

➢ Lovastusa – kombinált csapatverseny résztvevői. 

➢ Show versenyszámok

 XIII.2 A „Csak alapidős” – 238.§ 1.1. – elbírálás esetén 

➢ minden hibátlanul teljesített, első helyezett 5 minősítő pontot kap.

1. Futószáras 1-2, és a nem vágtázó díjlovas / ügyességi versenyszámok.

FSZ–1, FSZ–2, D–0, D–1, SZADI–1, SZADI- 2, Ügyességi kezdő. 

Hely
Versenyzők száma

1 ≤ 5 6 ≤ 10 11 ≤ 15 16 ≤ 20 21 ≤ 25 26 ≤ 30 31 ≤ 35 36 ≤ 40 40 <

1 5 7 8 9 10 11 12 13 14
2 4 6 7 8 9 10 11 12 13
3 3 5 6 7 8 9 10 11 12
4 2 4 5 6 7 8 9 10 11
5 1 3 4 5 6 7 8 9 10
6 2 3 4 5 6 7 8 9
7 2 3 4 5 6 7 8
8 2 3 4 5 6 7
9 2 3 4 5 6
10 2 3 4 5
11 2 3 4
12 2 3
13 2
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2. FSZ- 3, a vágtás díjlovas / ügyességi, + lovastorna, és az egyéb 
versenyszámok.

FSZ–3, A0–1, A0–2, A0–3, A0–4, A–1, A–2, A–3, A–4, B–1, B–2, B–3, C–1, C–2,

E–1, E–3, E–4, E–5, E–8, SZADI- 3, SZADI- 4, Ügyességi haladó, Ügyességi

nehéz, Ügyességi terep, Lovastorna, Caprilli 0/1/2, Csikós vrsz, Tájékozódási

lovas vrsz.

Hely
Versenyzők száma

1 ≤ 5 6 ≤ 10 11 ≤ 15 16 ≤ 20 21 ≤ 25 26 ≤ 30 31 ≤ 35 36 ≤ 40 40 <

1 7 9 10 11 12 13 14 15 16
2 6 8 9 10 11 12 13 14 15
3 5 7 8 9 10 11 12 13 14
4 4 6 7 8 9 10 11 12 13
5 3 5 6 7 8 9 10 11 12
6 4 5 6 7 8 9 10 11
7 4 5 6 7 8 9 10
8 4 5 6 7 8 9
9 4 5 6 7 8
10 4 5 6 7
11 4 5 6
12 4 5
13 4

3. Kisebb díjugrató, és a nem ugró terepversenyek.

Díjugratás 50-60 cm, Díjugratás 60-70 cm, Terep- engedelmességi,

Terep- hucul ösvény, Terep- ügyességi.

Hely
Versenyzők száma

1 ≤ 5 6 ≤ 10 11 ≤ 15 16 ≤ 20 21 ≤ 25 26 ≤ 30 31 ≤ 35 36 ≤ 40 40 <

1 9 11 12 13 14 15 16 17 18
2 8 10 11 12 13 14 15 16 17
3 7 9 10 11 12 13 14 15 16
4 6 8 9 10 11 12 13 14 15
5 5 7 8 9 10 11 12 13 14
6 6 7 8 9 10 11 12 13
7 6 7 8 9 10 11 12
8 6 7 8 9 10 11
9 6 7 8 9 10
10 6 7 8 9
11 6 7 8
12 6 7
13 6
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4. Nagyobb díjugrató, és a terep-ugró vrsz.

Díjugratás 70-80 cm, Díjugratás 80-90 cm, Terep- cross derby, Terep-

ugró, Lovastusa- terepstílus.

Hely
Versenyzők száma

1 ≤ 5 6 ≤ 10 11 ≤ 15 16 ≤ 20 21 ≤ 25 26 ≤ 30 31 ≤ 35 36 ≤ 40 40 <

1 11 13 14 15 16 17 18 19 20
2 10 12 13 14 15 16 17 18 19
3 9 11 12 13 14 15 16 17 18
4 8 10 11 12 13 14 15 16 17
5 7 9 10 11 12 13 14 15 16
6 8 9 10 11 12 13 14 15
7 8 9 10 11 12 13 14
8 8 9 10 11 12 13
9 8 9 10 11 12
10 8 9 10 11
11 8 9 10
12 8 9
13 8

5. Lovastusa- kombinált egyéni vrsz.

 Lovastusa – kombinált egyéni.

Hely
Versenyzők száma

1 ≤ 5 6 ≤ 10 11 ≤ 15 16 ≤ 20 21 ≤ 25 26 ≤ 30 31 ≤ 35 36 ≤ 40 40 <

1 15 17 18 19 20 21 22 23 24
2 14 16 17 18 19 20 21 22 23
3 13 15 16 17 18 19 20 21 22
4 12 14 15 16 17 18 19 20 21
5 11 13 14 15 16 17 18 19 20
6 12 13 14 15 16 17 18 19
7 12 13 14 15 16 17 18
8 12 13 14 15 16 17
9 12 13 14 15 16
10 12 13 14 15
11 12 13 14
12 12 13
13 12
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