
 

 

14/2019. határozat (2019.03.06.): Vezetőszáras versenyek bevezetése 
 
A Díjlovagló Szakbizottság 2019. évtől kezdődően a szakágban új, vezetőszáras feladatok bevezetéséről 

döntött. A vezetőszáras feladatok a rajtengedély vizsga szintje alatt biztosítanak lehetőséget az „utánpótlás” 

lovasoknak arra, hogy aktív részesei lehessenek a díjlovas versenyeknek. 

 

A vezetőszáras feladatokra vonatkozó részletes részvételi feltételeket jelen határozat melléklete 

tartalmazza. 

 

A vezetőszáras versenyekre történő nevezés az adott versenynél közzétett nevezési űrlapon történik, az 

eredményeket utólag rögzítésre kerülnek a nevezési rendszerben. 

 

A vezetőszáras versenyek kategóriájának megjelölése: CDN-D 

  

Ennek megfelelően a Magyar Díjlovagló Szabályzat 3. számú melléklete kiegészül az alábbiak szerint: 

 

Kategória:   CDN-D 

Részvétel, lovasok:  nem feltétel az adott évre érvényes licenc 

Lovasok:  4-8 év közötti gyermekek (attól a naptári évtől, amelyben a gyermek betölti a 4 éves 

kort, addig az évig, amelyben betölti a 8 éves kort) 

Lovak:   5 éves kortól 

Versenyszámok:  a vezetőszáras programok között közzétett programokból kiválasztva, minősítő pontot 

nem ad 

Lóútlevél:   kötelező minden lónak 

Istállófelügyelet:  nem kötelező 

Lovankénti nevezési és startdíj: 2.000-2.000 forint 

Bírók:  a Szakbizottság által kijelölve és biztosítva. CDN-D versenyeken a versenybíróság 

egytagú. A versenyen közreműködő bíró kiválasztásánál nem feltétel a regisztráció az 

MLSZ díjlovagló bírói listáján vagy más nemzeti szövetség díjlovagló bírói listáján. 

Egyéb:  A versenykiírásokat jóvá kell hagyatni. Nem lehet minősítő versenyként megnevezni. 

A verseny a CDN-A/A* és CDN-B/B* -alkombináltan is rendezhető.



Melléklet:  
 
Irányelvek a vezetőszáras feladat bemutatásához  
és bírálatához 
 
Alapötlet: 
A vezetőszáras feladat a legfiatalabb “utánpótlás” lovasoknak biztosít lehetőséget arra, hogy már idejekorán 
aktív részesei lehessenek a díjlovas versenyeknek. Mindezek mellett ez a verseny egy kitűnő alkalom arra, 
hogy egy ló/póni és lovasa élete első versenyhelyzetét élesben is kipróbálhassa. A kis lovasok egész 
családjának lelkesedése a rendező helyszín számára pedig szintén pozitívum, hiszen az esemény 
nézettségének növekedését eredményezi. 
 
1. Részvétel: 
Lovak/pónik életkora: 
kancák, heréltek és nyugodt mének 5 éves kortól. 
Lovak startja: Egy lóval/pónival maximum két gyerek indulhat. 
Gyermekek életkora: 4-8 évesig (attól a naptári évtől, amelyben a gyermek betölti a 4 éves kort, addig az 
évig, amelyben betölti a 8 éves kort) 
 
2. Felszerelés: 
A lovak/pónik kiskantárban és angol nyeregben kerülnek bemutatásra. A vezetőszár a szakállba, vagy a bal 
oldali zablakarikába csatolható. Kikötőszárak, háromszögkikötő, illetve martingál megengedett, viszont 
sarkantyú és pálca használata nem elfogadott. Ezek használata kizárást von maga után. Fásli, ínvédő, 
pataharang, és fülvédő használata megengedett. A nyeregalátét színe lehetőleg fehér, de egyéb színek is 
használhatóak. A fásli/ínvédő színe harmonizáljon a nyeregalátét színével. A ló és a felszerelés ápoltsági 
állapota is beleszámít az értékelésbe! A ló/póni fonása megengedett, semmiféle túldíszítés nem 
engedélyezett. 
 
3. A lovas és a felvezető ruházata: 
A lovasnak tiszta és célszerű legyen a ruházata: lovascipő jodphur nadrággal, vagy hoppilet/csizma 
lovasnadrággal. A nadrág színe legyen fehér, és annak árnyalatai egészen a világosbarnáig. Felsőruházat: 
sötét lovaszakó, fehér lovasing, kobak állszíjjal, valamint kesztyű, melynek színe a ruházat valamely 
elemével összhangban áll. Gerincvédő engedélyezett.  
A felvezetőnek sportosan elegáns ruházatban kell a lovat/pónit felvezetni. Ez lehet hagyományos 
versenyöltözet is, illetve sportosan elegáns nadrág, ing vagy zakó. A felvezetőnek egy maximum 120 cm-es 
pálcát kell magával vinnie. 
A lovas és felvezető ruházatának rendezettsége és tisztasága is beleszámít az értékelésbe! 
 
4. Bírálat: 
A ló/lovas párosok a versenypályán 2-5 fős csoportokban mutatják be a feladatokat. A ló/póni és a lovas 
párosok a bíró utasítására lépésben és ügetésben egy-egy személy által kerülnek felvezetésre. A 
lovak/pónik először csoportban, osztályban lépésben egy nagykörön a bíró körül kerülnek felvezetésre. 
Majd a bíró a lovasoktól egyesével kér valamilyen feladatot, azaz a többi lovas a nagykörön marad kívül, és 
az éppen szereplő lovas két patanyommal beljebb tartva hajtja végre a bíró utasításait.  
A bíró által kérhető feladatok: a ló elindítása ügetésbe, könnyűügetés, tanügetés, a ló felvétele lépésbe, 
lépésben egy kiskör, nyolcas, lépésből állj. A felvezetőnek inkább kísérnie kell a lovast és lovat/pónit, mint 
rendesen vezetni. A vezetőszárnak ezért nagyrészt lazának kell maradnia. Ideális esetben a felvezető a 
jobb kezét hátrateszi és a balban tarja a szárat. 
Miután egy csoport végrehajtja a feladatot, a lovasok felsorakoznak a nézők felé, és a bíró értékeli őket. 
Minden csoporton belül csak egy első helyezett lovas lesz, a többiek pedig másodikak. Pontszám adható, 
de nem kötelező. Ezután következik a következő csoport. 
A csoportokat a résztvevők függvényében a bíró osztja be. Ideális esetben a lovasok minimum kettesével, 
maximum ötösével mutatják be magukat. A bírónak a beosztásnál figyelembe kell vennie a lovak nemét, 
karakterét, nagyságát. Ha mén van a csoportban, akkor a mén kizárólag első lehet! A csoportok 
kialakításánál az elsődleges szempont a résztvevő gyerekek kora. A másodlagos szempont a lovak 
nagysága. Lehetőleg azonos méretű lovak kerüljenek egy csoportba (póni, kisló, nagyló). Egy önálló csoport 
értékelésére maximum 10 perc áll rendelkezésre. Egy versenynapra maximum 30 ló-lovas páros nevezhet. 
 



Értékelési kritériumok: 
A lovak/pónik alkalmassága gyermeklónak: karakter és engedelmesség.  
A továbbiakban a ló/póni ápoltsága, a felszerelés megfelelő kiválasztása, tisztasága, és a korrekt, nyugodt 
felvezetés lesz értékelve.  
A gyerekeknek a koruknak megfelelően kell lovagolniuk. Alapvető fontosságú a jó ülés, a ló mozgásának 
követése, és a lovas otthonos, jó érzete a lovon. A korrekt ülés alapvonásainak felismerhetőnek kell lennie. 
Figyelni kell az egyensúlyban lévő és elengedett ülés vonásaira, és a lovon/pónin való lovaglás 
„természetességére”. Harmónikus legyen a lovas, a felvezető, és a ló/póni közötti kapcsolat.  
A vezetőszáras versenyben a drága ruházat nem befolyásolhatja az értékelést. Elsősorban a gyerek kedvét, 
és a ló/póni iránti bizalmát kell nézni!  
A ló-lovas párosnak nem szabad a bíró által nem kért extraköröket bemutatni. Engedetlen lovak/pónik 
bármikor kizárhatóak és azonnal el kell hagyniuk a pályát. Az esés, erős ellenszegülés vagy a rossz 
viselkedés negatívan értékelendő. Ezek kizárást vonnak maguk után. Ugyanígy azon lovasok és felvezetők, 
akik ön- vagy közveszélyesen viselkednek, kizárandóak. 
A bíró minden feladatot mikrofonon keresztül diktál. Valamint minden egyes párosnál célirányosan a 
közönség részére is kommentál. A bírói döntés végleges! 
 


