NYEREGSZEMLE
LOVAS KUPA
VERSENYSZABÁLYZAT
1., A verseny célja
Lehetőséget teremteni a hagyományos versenyszámokon kívül, az azokban nem
versenyző, de megmérettetésre vágyó, amatő
r lovasok számára, hogy ügyességi
feladatokat időre megoldva versenyezzenek egymással. A versenyen a ló és lovasa
közötti összhang, az elengedettség és helyes lóhozállás is értékelésre kerül.
2., A résztvevők
a., lovak
A versenyen bármilyen lóval indulni lehet, mely a hatályos állategészségügyi
törvénynek megfelel és lóútlevéllel rendelkezik.
Egy lovat egy versenyen legfeljebb 2 alkalommal lehet versenyeztetni (más
lovasokkal).
Minden felszerelés (angol, western, stb.) megengedett. A kantározásnak az
állatvédelmi és állatjóléti feltételeknek meg kell felelnie.
Alternatív kantározás lehetséges pl.: bosal, side pull, Monthy R. kötő
fék, de a
mechanikus hackamore, illetve a cordeo (nyakmadzag) nem megengedett.
Feszítőzabla esetén 1.5 cmnél keskenyebb lánc, vagy szíj nem használható.
Kikötőszárak, veiroter, martingál, fix vagy gumis kikötő
szárak nem használhatóak.
Ínvédő, bokavédő, pataharang engedélyezett.
b., lovasok
A versenyt amatőrök, szabadidőlovasok számára írjuk ki. Ezért határozottan kérünk
minden profit – lovaglásból, lovagoltatásból, bértartásból, stb. jövedelmet szerző
lovastársunkat – , hogy ezt a versenyt mint, nézőtiszteljék meg.
A verseny 2 korosztályban kerül kiírásra:
 gyermek(18 éves korig),
 felnőtt (18 éves kor felett).
A versenyen bárki részt vehet, aki jó egészségi állapotban van és megfelelőlovas
tudással rendelkezik.
Bódult vagy kábítószer hatása alatt álló versenyző
t nem áll módunkban fogadni.
Az öltözékre nincs külön előírás, de kérünk mindenkit, hogy rendezett ruhában
lépjen a pályára.
Gyermek kategóriában kobak viselése kötelező
!
A bírók – lovasemberhez méltatlan viselkedés esetén – azonnal és bárkit
kizárhatnak a versenybő
l.
A versenyen mindenki csak saját felelő
sségére vehet részt!
A serdülőés ifjúsági kategóriában a lovasért annak szülő
je/gondviselő
je tartozik
felelősséggel, melyet a nevezéskor írásban is megerő
sít.
Versenyzők alatt a továbbiakban a ló és lovasa párost értjük.
c., rendező
A versenyt rendező, önálló jogi személy. Felel a rendezvény lebonyolításáért, a
körülmények megteremtéséért, gondoskodik a terület rendelkezésre állásáról,

valamint a díjazásról.
A rendezőnem felel az egyes versenyző
k testi épségében vagy vagyontárgyaiban
keletkezett károkért.
d., versenyigazgató
A verseny sportszakmai vezető
je. Biztosítja a szabályok betartását, kapcsolatot tart
a bírókkal és a rendező
vel. Szakmai kérdésekben segítséget nyújt a résztvevő
knek,
a versenyzőés bírók közötti vita esetén döntési jogkörrel bír.
e., bírók
Pályánként két bíró határozza meg a hibapontokat. A technikai bíró a technikai
hibapontokat, míg a vezetőbíró a harmónia hibapontokat határozza meg. A bírókat
a rendezőkéri fel.
f., segítők
A verseny lebonyolításában a segítő
k is részt vesznek. A rendezőfelkérésére a
pályán kívül és a pályán belül is végzik tevékenységüket.
3., A helyszín
a., pálya/pályák
A versenyen egy vagy két pálya alakítható ki.
Pályánként egy vezetőbíró és egy technikai bíró szükséges.
Két pálya esetén a rendező
nek gondoskodnia kell arról, hogy a két pálya a
lehetőségekhez képest azonos legyen. Az azonosságot a verseny minden bírájának
igazolnia kell.
Két pálya esetén a versenyzők sorsolás alapján indulnak az egyik vagy másik
pályán.
b., akadályok
Az akadályokat a rendezőállítja össze. Az akadályok listája a mellékletben
található.
4., Pontozás és helyezések
a., technikai hibapontok
Egy akadály helytelen, hibás teljesítéséért a technikai bíró hibaponto(ka)t számít
fel, az alábbiak szerint:
1 hibapont
 az akadály érintése a ló által (amennyiben ez nem része az akadálynak),
 az akadály elő
tt a ló megtorpan,
 nem az akadályon elő
írt jármód,
 kézben tartott tárgy sérülése,
3 hibapont
 az akadály elő
tt a ló megtorpan és oldalra vagy visszalép,
 kézben tartott tárgy elejtése,
5 hibapont
 az akadály kihagyása.
c., harmónia hibapontok
A vezetőbírók nagy tapasztalattal bíró lovasemberek. Feladatuk, hogy a lovas és ló
együttműködését a pályán értékeljék.
Tökéletes harmónia estén nem adnak hibapontot – ez a legideálisabb állapot.
A lóval való erőszakos bánásmód (kemény sarkantyúzás, túlzó szájfeszítés, stb.)
esetén 9 a legmagasabb kiszabható hibapont.

A két szélsőérték között a vezetőbírók figyelemmel vannak a helyes tartásra, a
szárak megfelelőhasználatára, a test, csizma és szársegítségek megfelelő
alkalmazására.
További harmónia hibapont számítható fel a nem megfelelőlábon történő
végrehajtás esetén.
d., helyezések
A versenyen minden kategória külön kezelendő
. A helyezési sorrend alapja a
legkevesebb hibapont és a legrövidebb idő
.
Győztes lesz az a versenyző, aki kategóriájában a legkevesebb hibapontot kapta és
a legrövidebb időalatt teljesítette a pályát.
Pontegyenlő
ség esetén a pályát rövidebb időalatt teljesítőversenyzősorolódik
előre.
Pontegyenlő
ség és időegyenlő
ség esetén a kevesebb harmónia hibapontot szerző
versenyzősorolódik elő
re.
5., A verseny lebonyolítása
 nevezés
A versenyre nevezni a verseny kezdete elő
tti 48. óráig lehetséges. A nevezési díj
2000Ft, melyet a rendező
nek kell megfizetni a helyszínen készpénzben.
 sorsolás
Az egyes versenyző
k indulási sorrendjét, valamint több pálya esetén a pálya
megnevezését a verseny kezdete elő
tt 24 órával a rendezőteszi közzé honlapján,
valamint a helyszínen biztosítja annak megtekinthető
ségét nyomtatott formában.
 a pályán
A versenyzők a megadott sorrendben kezdhetik meg a pálya végrehajtását. A
pályára belépni a bírók egyértelműfelszólítása után lehetséges.
A pályát, annak végrehajtása után haladéktalanul el kell hagynia a versenyző
nek.
Egy pályán egyszerre csak egy versenyzőtartózkodhat. A versenyző
n, a bírókon és
a rendezőáltal kijelölt segítőkön kívül más nem tartózkodhat a pályán.
Amennyiben a bírók bármelyike úgy látja, hogy a ló vagy lovasa nem felkészült az
akadály leküzdésére vagy az számára és/vagy a környezetére veszélyt jelent, a
bíró utasíthatja a versenyző
t az akadály kihagyására – ez esetben az akadály
kihagyása hibapont kerül felszámításra.
Amennyiben a versenyzőa pálya kijelölt területét – az akadályok teljesítése közben
 elhagyja, úgy az a futama érvénytelen.
Amennyiben a lovas a lováról leesett, 2 perc áll rendelkezésére, hogy a versenyt
folytassa. A verseny folytatásához külsősegítséget igénybe vehet, ezt a bíróktól kell
kérnie. A bírók adhatnak engedélyt a segítségnyújtó pályára lépéséhez.
A bírók közös megegyezéssel dönthetnek úgy, hogy nem engedélyezik egy
versenyzőszámára a verseny folytatását. Ez esetben a versenyző
nek
haladéktalanul el kell hagynia a pályát.
 időmérés
Amennyiben nincs elektronikus idő
mérőszerkezet, pályánként két segítőméri a
végrehajtás idejét. A két időátlagát kell a végrehajtás idejének tekinteni.
 eredményhirdetés
A verseny eredményének kihirdetésére a versenyt követő24 órában kerül sor.

6., A verseny megszakítása
A bírók – figyelembe véve a körülményeket (pl. idő
járási esemény) – dönthetnek
úgy, hogy kezdeményezik a verseny megszakítását. A verseny megszakításának
joga minden esetben a rendezőé.
A rendezőönmaga is dönthet a verseny megszakításáról.
A verseny megszakítása esetén eredményhirdetés nem lehetséges.
7., Óvás
Óvni a helyszínen, a versenyigazgatónál lehet. A versenyigazgató döntése alapján
a versenyzőújra pályára léphet. Ez esetben a két megmérettetés közül a jobb
eredményt kell figyelembe venni. Az óvás díja 20.000Ft, melyet az óvás
megtételekor kell megfizetni.

