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CSMLSZ Szabadidős Szabályzat 2018
(Szabályzat Lovas szabadidős rendezvények lebonyolítására)
2018. április 16.

I. BEVEZETÉS
A Csongrád Megyei Lovas Szövetség (továbbiakban: Szövetség) egyik legfontosabb
feladatának tekinti a hobby- és utánpótlás lovasélet fellendítését, a megfelelő színvonalú,
ugyanakkor ló- és lovas számára is élményt biztosító szabadidős lovas rendezvények
feltételeinek biztosítását.
II. MEGHATÁROZÁSOK, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1) Jelen szabályzás a Magyar Lovas Szövetség (továbbiakban: MLSZ) elnöksége által
kiadott „Szabadidős lovas rendezvények szabályzata” alapján készült, az abban valamint
az MLSZ és a Szövetség között megkötött „Együttműködési megállapodás”-ban a megyei
szövetségek számára meghatározottak alapján. Jelen szabályozás a Magyar Lovassport
Szövetség Szabadidős szakágának (továbbiakban: Szabadidős Szakág) 2018-as
Szabályzata alapján készült.
2) „Lovas szabadidős rendezvény” minden olyan Csongrád megye területén
megrendezésre kerülő lovas esemény, melynek szabályzata vagy versenykiírása a MLSZ
szakágainak versenyszabályzataira, illetve a Magyar Lovassport Szövetség által elismert
két utánpótlás lovasokat tömörítő szervezet (MPKSZ, GYEPOSZ) versenyszabályzataira
vagy az MLSZ szabadidős szakága által jóváhagyott versenyszabályzatra épül.
Ennek megfelelően a szabályozás hatálya alá tartoznak az alábbi szabadidős lovas
rendezvények:
- szabadidős díjugrató versenyek
- szabadidős díjlovas versenyek
- szabadidős fogathajtó versenyek
- szabadidős lovastusa versenyek
- szabadidős gyermekügyességi versenyek
- szabadidős távlovas versenyek
- szabadidős western versenyek
- valamint ezek kombináció
3) Ezen rendezvények bármelyikén kiírhatók olyan versenyszámok is, amelyek nem
tartoznak a 2) pontban meghatározott szakági típusú versenyek közé, és megfelelnek az
általános biztonsági követelményeknek valamint a szabadidő és utánpótlás lovasok
lovastudásának. (pl. hordókerülő verseny, nyergelő verseny stb.)
4) Díjazás
4.1. Az ilyen rendszerben rendezett versenyeken a versenyszámokban eredmény
hirdethető, a helyezettek (vagy akár valamennyi résztvevő) díjazható szalaggal, pénzés/vagy tárgyjutalommal.
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4.2. A „Csongrád Megye Szabadidős Versenysorozat Győztese” vagy a „Csongrád
Megye Szabadidős Kupa Győztese” cím abban az eseten adományozható, amennyiben
az adott versenysorozat versenykiírását a CSMLSZ elnöksége és a Szabadidős Szakág
elfogadta és a CSMLSZ hivatalosan megjelentette a szövetség honlapján.
5) A szabályozás hatálya alá eső rendezvények nyitottak, azon a Szövetség
tagszervezetihez tartozó klubok lovasain kívül más lovasklubok, egyéni indulók és más
megyék lovasai is részt vehetnek, amennyiben megfelelnek a részvételi feltételeknek.
6) Megyei Megbízott
6.1. A Csongrád megye területén megrendezésre kerülő lovas szabadidős
rendezvényeket a Szövetség képviselője koordinálja, ellenőrzi. Továbbiakban „Megyei
Megbízott”.
6.2. A Megyei Megbízottat a Szövetség elnöksége jelöli ki a verseny bejelentését követő 3
napon belül.
6.3. A Megyei Megbízott feladatai:
6.3.1. A bejelentések alapján engedélyezi a szabadidős lovas rendezvény
megtartását
6.3.2. Nyilvántartást vezet a megyében megrendezett szabadidős lovas
rendezvényekről, így:
- A versenykiírásokról
- A résztvevő lovasokról
- A résztvevő lovakról
- A bírói jelentésekről
6.3.3. Előzetesen és esetenként a versenyen ellenőrzi a versenyhelyszín
alkalmasságát
6.3.4. Felelős a szabadidős versenykiírások megjelentetéséért a Szövetség
honlapján.
7) A rendezvények bejelentése és nyilvántartása
7.1. A szabadidős rendezvények regisztrációs díja 10.000 Ft, melyet a verseny
megrendezése előtt 5 naptári nappal kell befizetni vagy átutalni a Szövetség
bankszámlájára: K&H Bank, 10401268-50505157-53541002
7.2. A szabadidős versenyt legkésőbb a verseny megrendezése előtt 30 nappal be
kell jelenteni a Szövetség honlapján közzétett „Szabadidős lovasrendezvény
versenykiírása” c. formanyomtatvány kitöltésével e-mail-ben a Szövetség hivatalos email címén. (1.sz. melléklet)
7.3. A szabadidős lovas rendezvények a szövetség hivatalos honlapján kerülnek
meghirdetésre a megyei versenynaptár „Szabadidős versenyek” oszlopában. A
versenykiírást a bejelentést követő 3 napon belül a Szövetség megjelenteti a „Szabadidős
versenykiírások” menüpont alatt.
7.4. A szabadidős versenyekről a vezetőbíró a versenyt követően jelentést készít a 2.sz.
melléklet szerinti „Jegyzőkönyv” kitöltésével, melyet 10 napon belül megküld a
Szövetség részére

Csongrád Megyei
Lovas Szövetség
6764 Balástya
Fehértó 28.

tel: +36 30 9431389
csmlsz@csmegyeilovasszovetseg.hu
www.csmegyeilovasszovetseg.hu

7.5. A szabadidős versenyeken részvevő lovak és versenyzők adatait tartalmazó
nyilvántartásokat (versenyjezőkönyv, nevezési lapok) valamint az „Edzői nyilatkozat”okat (lásd IV.3.) a rendezvény hivatalos versenyirodája 10 napon belül megküldi a
Szövetség részére.
8) Fellebbezés
8.1. Amennyiben a Megyei Megbízott a szabadidős rendezvény megtartását bármilyen
oknál fogva nem engedélyezi, a versenyrendező a Szövetség elnökéhez írásos
„Fellebbezést” nyújthat be, melyet az Elnökség 5 napon belül köteles elbírálni és a
döntésről a rendezőt értesíteni.
III. SZERVEZÉSI FELTÉTELEK
1) A lovas szabadidős rendezvény kizárólag Szövetséghez történő bejelentés alapján, a
Megyei Megbízott jóváhagyásával kerülhet megrendezésre.
2) A lovas szabadidős rendezvényeken a díjugrató- és a díjlovas versenyeken a szervező
kizárólag az MLSZ szakágainak rajtengedély vizsga szintjéig írhat ki számokat.
3) Az MLSZ szakági számok rendezésénél az MLSZ szakági versenyszabályzatai az
irányadóak, azoktól eltérni csak a jelen szabályozás figyelembevételével lehet.
4) Szabadidős és szakági hivatalos versenyek együttes rendezése
4.1. Szabadidős lovas rendezvényt azonos napon és helyszínen hivatalos szakági
versennyel csak úgy lehet rendezni, amennyiben a két versenytípus kiírása időben jól
elhatárolt. (Pld 9 – 12 óra között szabadidős fogathajtó verseny, 13-17 óra között C
kategóriás fogathajtó verseny).
4.2. Az azonos napon és helyszínen, azonos szakágban rendezett szabadidős és szakági
verseny esetében a versenybíróság és a versenyiroda felelős azért, hogy a lovak
maximális startjaira vonatkozó szakági előírásokat a két versenytípusra összegezve
betartassák.
5) A rendezvényeken a mentő („mozgó őrség”) jelenléte kötelező. Az ezzel kapcsolatos
tájékoztatást a 7.sz. melléklet tartalmazza.
6) Szabadidős lovas rendezvényeken a rendező:
a) maximum 3.500 Ft startdíjat határozhat meg
b) vagy maximum 5.000.- Ft nevezési díjat (lovas után) és maximum 3.000 Ft startdíjat
határozhat meg
7) Bírók
7.1. A rendezvényeken – a fogathajtó versenyek kivételével - kötelező legalább egy II. III.
osztályú érvényes MLSZ licenccel rendelkező bírót alkalmazni.
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7.2. A fogathajtó szabadidős rendezvényeken kötelező legalább két fős versenybíróságot
alkalmazni, melynek tagjai legalább területi C licenccel kell hogy rendelkezzenek. A
versenybíróság egy tagja lehet egyben pályaépítő is, ha van rá jogosultsága.
7.2. Amennyiben bármilyen versenyszám stílusbírálattal kerül kiírásra vagy díjlovas
versenyszám is kiírásra kerül, kötelező egy díjlovas vagy egy legalább II. osztályú
díjugrató bírót alkalmazni.
7.3. MLSZ szakági versenytípusok esetében a bírónak az adott szakágban érvényes
licenccel kell rendelkeznie.
7.4. Ügyességi versenyek esetében díjlovas, díjugrató, vagy western licenccel rendelkező
bíró választható.
8) Pályaépítő alkalmazása
8.1. A rendezvényeken, amennyiben díjugrató szám kerül megrendezésre, kötelező egy
érvényes MLSZ licenccel rendelkező, legalább I.szintű pályaépítőt alkalmazni.
8.2. A rendezvényeken, amennyiben fogathajtó- vagy lovastusa szám kerül
megrendezésre, kötelező egy érvényes MLSZ licenccel rendelkező, legalább III. osztályú
pályaépítőt alkalmazni.
8.1. A rendezvényeken, amennyiben díjugrató vagy fogathajtó ügyességi
versenyszámszám kerül megrendezésre, kötelező egy érvényes MLSZ licenccel
rendelkező pályaépítőt vagy egy minimum II. szintű regisztrációval rendelkező díjugrató
edzőt alkalmazni.
9) Versenyiroda
9.1. A rendezvényeken kötelező egy érvényes MLSZ licenccel rendelkező - vagy az adott
szakág által a szabadidős versenyhez jóváhagyott - versenyirodát alkalmazni.
9.2. A western rendezvények versenyirodájának a következőknek kell megfelelnie:
a versenyirodának minden versenyen nyilvántartást kell vezetnie:
a versenyzőkről,
a lovakról,
a verseny eredményeiről,
18 év alatti lovasok edzőiről, felkészítőiről
A versenyiroda a nyilvántartott adatokat egy évig köteles megőrizni.
10) Felelősség
A rendezvények lebonyolításáért a 2004.évi I.tv. 66.§ (1-3) bekezdés szerint a szervező,
a rendezvény szakszerű lebonyolításáért a bíró és a versenyiroda közösen felel.
11) Versenyhelyszín
11.1. Szabadidős lovas rendezvényt csak olyan helyszínen lehet rendezni, ahol a
biztonságos lebonyolítás feltételei adottak. A versenyhelyszínt a Megyei Megbízott a
rendezvény előtt és a rendezvény alatt is ellenőrizheti.
11.2. A verseny helyszínén a pálya és a nézők biztonságos elválasztását meg kell oldani.
11.3. A verseny helyszínén a szakági előírásoknak megfelelő melegítő pályát kell
biztosítani.
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11.4. A versenypálya talajának olyan minőségűnek kell lennie, hogy az adott szakág
versenyszámait – a kiírt számok nehézségi fokát is figyelembe véve – biztonságosan meg
lehessen rendezni.
12) Díjugrató versenyszámokra vonatkozó szabályok
12.1. Az ilyen versenyszámokban olyan ló-lovas páros, amely a MLSZ Díjugrató
versenyén 100cm szint felett már indult, nem vehet részt – kivéve az „Edzés”
kategóriát.
12.2. Érvényes versenyzői licensszel rendelkező, 110cm-es vagy annál magasabb
minősítéssel rendelkező lovas egyéb (pld fiatal) lóval is csak versenyen kívül vagy „nyilt”
versenyszámban és az „edzés” kategóriában indulhat
12.3. Javasolt magasságok: 60 (csak pónik részére javasoljuk!), 70, 80 és 90 cm
12.4. A verseny rendezője ezen magasságokon tetszőlegesen meghatározott
feltételekhez szabott versenyszámokat is kiírhat, amelyekben mind a lovas mind a lovak
esetében meghatározhatják a nevezés feltételeit (pld „amazon kupa” hölgyek számára,
„senior kupa” meghatározott kor feletti lovasok számára, „kezdő ló”, „kis-” vagy
„nagypóni” stb.)
12.5. Minden szabadidős díjugrató rendezvényen kötelező nyílt versenyszámot is kiírni,
ahol a 12.1. és 12.2-ben meghatározott kivételtől eltekintve bármelyik ló és lovas részt
vehet.
12.6. Az ilyen rendezvényeken az alábbi szabályok szerinti elbírálással lehet versenyt
rendezni:
A-szabály
238.§ 1.1. csak alapidővel
238.§ 2.1 hiba-idő
238.§ 2.2 egyszeri összevetés vagy 245.§ 3. („azonnali” összevetés),
274.§ 5.3 (kétfázisos),
274.§ 5.6 (kétfázisos, megszakítás nélkül)
238.§ 1.4. versenyszám ideális időre
Stílusbírálat: a Magyar Lovassport Szövetség 2018. Évi Díjugrató Szabályzat 2.sz.
melléklete szerint
Show versenyszámok:
staféta versenyszámok 268.§ szerint
pontgyűjtő versenyszám szabadon választott akadályokon 270.§
szimultán-ugratás 272. §
12.7. Kiírható „Edzés” kategória a rajtengedély vizsgával rendelkező lovasok számára,
amelyen korlátozás nélkül bármilyen ló-lovas páros indulhat, de ilyen számban
eredményt hirdetni, helyezéseket meghatározni és a résztvevőket díjazni nem lehet. 18
év alatti versenyző ilyen kategóriában is csak akkor vehet részt, ha edzője (aki az MLSZnél hivatalosan regisztrált edző) jelen van. Az ilyen kategóriában az edző utasítására a
pálya teljesítése megszakítható és gyakorló jelleggel egyes részei megismételhetők a
versenybíróság által engedélyezett időkorláton belül.
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13) Fogathajtó versenyszámokra vonatkozó szabályok
13.1. A Magyar Lovassport Szövetség Fogathajtó szakbizottságának „CAN-D
kategóriára” vonatkozó 2018-as szabályzata szerint.
14) Díjlovas versenyszámokra vonatkozó szabályok
14.1. Szabadidős díjlovas versenyen kiírható versenyszámok:
- futószáras versenyszám 4.sz. melléklet szerint
- 5.sz. melléklet szerinti díjlovas programok
- díjlovagló szakági programgyűjtemény E. kategória programjai, E8-ig (REV)
14.2. A programokat versenyszám közben be lehet olvasni.
15) Az ügyességi versenyszámok kiírására vonatkozó szabályok
15.1. A Gyermekügyességi versenyekre vonatkozó részletes szabályokat a 6.sz. melléklet
tartalmazza
15.2. Az ilyen rendezvényeken az alábbi szabályok szerinti elbírálással lehet versenyt
rendezni:
A-szabály
238.§ 1.1. csak alapidővel
238.§ 2.1 hiba-idő
238.§ 2.2 egyszeri összevetés vagy 245.§ 3. („azonnali” összevetés),
274.§ 5.3 (kétfázisos),
274.§ 5.6 (kétfázisos, megszakítás nélkül)
Stílusbírálat: a Magyar Lovassport Szövetség 2017. Évi Díjugrató Szabályzat 2.sz.
melléklete szerint irányelvek alapján, értelemszerűen az ügyességi versenyszámra
vonatkoztatva.
16) Western versenyszámok minden az MLSZ
versenyszabályzatában lévő versenyszámban kiírhatóak.

Western

Szakágának

IV. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

1.) A rendezvényeken kötelező az érvényes állategészségügyi feltételek betartása.
1.2.) Kancák 6 hónapos vemhességtől az ellést követő 4. hónap leteltéig ugrást
tartalmazó versenyszámban nem versenyezhetnek. Az ellést követő 4. hónap után a
csikó elválasztásáig csak a versenyrendezővel egyeztetve, a biztonságos versenyzést
lehetővé téve vehet részt a rendezvényen. (A fenti szabályok igazolását a zsűri kérheti a
tulajdonostól.)
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2) A rendezvényeken mindenki saját felelősségére vesz részt, a rendezvényeken való
részvétel nincs korhatárhoz kötve.
3) 18 év alatti lovasok részvételének feltételei
3.1. A 18 év alatti lovasok részvételének feltétele saját edző, vagy felkészítő
megnevezése a nevezéskor.
3.1.1. A bíró csak abban az esetben engedélyezi az indulást:
3.1.2. amennyiben a megnevezett edző a rendezvényen személyesen részt vesz és a
nevezést aláírásával igazolja
3.1.3. vagy a 3.sz. melléklet szerinti aláírt „Edzői nyilatkozat”-ot a bemutatják
4) A startok számának korlátozások lovakra
4.1. Szabadidős versenyeken egy lovat egy versenyszámban többször is lehet nevezni.
4.2. Díjugrató versenyszámban egy ló startjainak száma maximum 3 lehet.
4.3. Olyan ügyességi versenyszámban, amelyben ugró akadály nem épül, a lovak startkorlátozás nélkül nevezhetők.
4.4. Olyan ügyességi versenyszámban, amelyben ugróakadály is épül, egy ló startjainak
száma maximum 4 lehet
4.5. Díjlovas versenyszámban egy ló startjainak száma maximum 4 lehet.
4.6. Olyan ló, amely távlovas versenyszámban indult, azonos napon más fokozott
erőkifejtést igénylő versenyszámba (pld díjugratás, ugró akadályt is tartalmazó
ügyességi szám, lovastusa) nem nevezhető
4.7. A western versenyszámokban egy ló startjainak száma maximum 5 lehet.
5) Lovasok startjai
5.1. Lovasok a szabadidős rendezvényeken tetszőleges számú versenyszámban vehetnek
részt, a startok számára vonatkozó korlátozás lovas tekintetében az ilyen
rendezvényeken nincs.
5.2. Azonos versenyszámban azonos lóval második start (gyakorló céllal) csak
versenyen kívül lehetséges.
5.3. Díjugratásban egy versenyszámon belül egy versenyző maximum 3 lóval indulhat.
6) A lovasok öltözete és felszerelése
6.1. A szabadidős lovas rendezvényeken – a melegítőpályát is ideértve – valamennyi
résztvevő számára a kobak viselése kötelező.
6.2. Az olyan versenyszámokban, amelyekben ugró akadály is épül, valamint a távlovas
versenyszámokban a 14. évet be nem töltött versenyzők számára a biztonsági mellény
viselése kötelező, a 18. évet be nem töltöttek esetében ajánlott.
6.3. A díjlovas versenyeken csizma, csizmaszár vagy hopilet, lovaglónadrág, alkalomhoz
illő felső, kesztyű kötelező. A 110 cm-nél hosszabb pálca nem engedélyezett.
6.4. A szabadidős westernlovas rendezvényeken – a melegítőpályát is ideértve – a
következő szabályok érvényesek:
6.4.1.
A western szabadidős versenyeken az MLSZ western szakága
versenyszabályzata szerinti western öltözetet kell hordani. Az előírásos öltözet
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alatt: galléros, begombolt hosszú ujjú inget, vagy hosszú ujjú zárt felsőt, western
kalapot, western csizmát és farmer nadrágot értünk.
6.4.2.
Sarkantyú és chaps használata engedélyezett. Nem engedélyezett viszont
pisztoly, lasszó vagy reata, felkötött takaró, …stb. használata.
6.4.3.
Szélsőséges időjárás esetén – a bíróval való egyeztetést követően megengedett az időjáráshoz igazodó öltözet. (pl. eső esetén, az esőkabát,
napsütés esetén napszemüveg viselete)
6.4.4.
Minden gyorsasági és marhás versenyszámban megengedett a versenyzők
részére az állszíjas kobak használata.
6,5. Ügyességi versenyszámokban a díjugrató versenyeken engedélyezett méretű (max
75 cm hosszú) pálca használható
7. Lovak felszerelése
7.1. Szabadidős lovas versenyeken a lovak csikózablával vagy olyan szerszámozással
lovagolhatóak, amelyet az adott szakág rajtengedély vizsgáján a szakági szabályozás
engedélyez.
7.2. Ügyességi lovasversenyeken
7.2.1. Kikötőszár, gog vagy chambon használata engedélyezett az olyan
versenyszámokban, amelyek ugró akadályt nem tartalmaznak
7.2.2. Stílusverseny és ugró akadályokat tartalmazó versenyszámokban a részvétel csak
nyereg használatával engedélyezett.
7.2. Díjlovas versenyeken kikötőszár használata engedélyezett.
7.3. Szabadidős westernlovas versenyeken a lovak olyan szabályos western
szerszámozással lovagolhatóak, amelyet a western szakág szabályzata előír.
V. MELLÉKLETEK
1.sz. melléklet „Szabadidős lovasrendezvény versenykiírása”
2.sz. melléklet „Jegyzőkönyv”
3.sz. melléklet „Edzői nyilatkozat”
4.sz. melléklet „Futószáras programok leírása”
5.sz. melléklet „Díjlovas programok leírása”
6.sz. melléklet „Gyermekügyességi versenyek leírása”
7.sz. melléklet „Tájékoztató a mozgóőrség alkalmazásáról”
8.sz. melléklet „Lovas regisztrációs lap”
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Ferenci Richárd
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