
2. Zabla 

A csikó-, alátét-, és feszítőzabla felületének simának kell lennie. Csavart és drót zablák nem 

engedélyezettek. Csak fémből, kemény műanyagból vagy tartós szintetikus anyagból készült 

(csikó-, vagy alátét- és feszítő-) zabla használható, mely lehet gumival vagy latex-szel bevont. 

A zablák mechanikailag nem korlátozhatják a nyelvet. A szájrésznél a csikó, feszítő- és az 

alátétzabla szélessége akkora legyen, hogy a ló száját semmiképp ne sérthesse. A szájrész 

minimum átmerője feszítőzabla esetében 12 mm, alátétzabla esetében 10 mm.  

2.1. Csikózablák – csikózablák használhatóak, amennyiben a nagykantár nem kötelező. 

2.1.1. A csikózabla használható szabadon mozgó nagykarikával, D-karikával, olajbogyós 

karikával és felső karikás zablával (baucher zabla). Egyszer vagy kétszer tört csikózablák 

használhatóak alsó vagy felső pálcás zablakarikával, pálcás zablakarikával és tradicionális 

pálcás zablakarikával (Fulmer zabla). A szabadon mozgó zablakarikának lehet gallérja a karika 

egy része körül. 

2.1.2. A rugalmas gumiból vagy szintetikus anyagból készült szájrész engedélyezett. 

2.1.3. A csikózabla legfeljebb kétszer tört lehet. Egy henger vagy egy gömbcsukló megengedett 

középső részként a kétszer tört csikózablánál, azonban a középső résznek szilárdnak kell lennie 

és egyetlen mozgó eleme egy görgő lehet. A középső rész lehet kissé ívelt a szájrésztől eltérő 

irányban, de lekerekített élekkel kell rendelkeznie, melynek nem lehet nyelv leszorító hatása. 

2.1.4. A kétszer tört csikózabla vagy csikózabla mozgó szájrésszel lehet kissé ívelt, több helyet 

hagyva a nyelvnek. Az ív maximális magassága a nyelv szélének alsó részétől az ív 

legmagasabb pontjáig maximum 30 mm lehet. Az ívelt rész legszélesebb része ott kell, hogy 

legyen, ahol a zabla érintkezik a ló nyelvével, és legalább 30 mm szélesnek kell lennie. A 

csuklós (tört) vagy az egyenes csikózabla szájrésze a fenti méretek szerint lehet ívelt. 

2.2. Alátétzablák – az alátétzabla olyan csikózabla mely feszítő zablával együtt nagykantárt 

alkot. 

2.2.1. Az alátétzablák használhatóak szabadon mozgó nagykarikával és olajbogyós karikával. 

2.2.2. Az alátétzabláknak egyszer vagy kétszer törtnek kell lennie. Egy henger vagy egy 

gömbcsukló megengedett középső részként a kétszer tört alátétzablánál, azonban a középső 

résznek szilárdnak kell lennie és egyetlen mozgó eleme egy görgő lehet. A középső résznek 

nem lehet nyelv leszorító hatása. 

2.2.3. Azon alátétzablák, melyeknek a szájrész középső elme(i) rögzülhetnek, és olyan hatása 

lehet, mint egy egyenes csikózabla, nem engedélyezett.  

2.2.4. A rugalmas gumiból vagy szintetikus anyagból készült szájrésszel rendelkező 

alátétzablák nem engedélyezettek. 

2.3. Feszítőzablák 

3.3.1. A feszítőzabla szára a zabla szájrésze alatt nem lehet több 10 cm-nél. A felső szár nem 

lehet hosszabb, mint az alsó szár, és nem lehet több 5 cm-nél. Ha a feszítő zabla szájrésze nem 

rögzített, a zabla alsó, feszítő szára nem lehet hosszabb 10 cm-nél akkor, amikor a szájrész a 

legfelső pozícióban van.  



3.3.2. Feszítőzablának lehet egyenes vagy S-alakú szára.  

3.3.3. A szájrész lehet egyenes vagy kissé ívelt, több helyet hagyva a nyelvnek. Az ív maximális 

magassága a nyelv szélének alsó részétől az ív legmagasabb pontjáig maximum 30 mm lehet. 

Az ívelt rész legszélesebb része ott kell, hogy legyen, ahol a zabla érintkezik a ló nyelvével, és 

legalább 30 mm szélesnek kell lennie. 

3.3.4. Az álladzólánc készülhet fémből, bőrből, vagy ezek kombinációjából. Az álladzólánc 

fedése bőr, gumi vagy birkabőr lehet. Az álladzólánc kapcsai lehetnek rögzítettek vagy nem 

rögzítettek.  

Melléklet  

A szövegesen leírt szabályok elsőbbséget élveznek a melléklettel szemben. Alábbi rajzok és 

képek csak példaként szolgálnak, a hasonló, ezekkel azonos hatású felszerelések szintén 

engedélyezettek, amennyiben az írott szabályok engedélyezik.  

Zablák  

Zablakarikák: 

   
Példa: szabadon mozgó 

nagykarika 

Példa: olajbogyós karika Példa: D-karika 

  
 

Példa: felső pálcás 

zablakarika 

Példa: pálcás zablakarika Példa: felső karikás 

zablakarika 

 

  

Példa: tradicionális pálcás 

zablakarika 

  

 



Szájrészek: 

   
Példa: egyszer tört szájrész Példa: kétszer tört szájrész Példa: kétszer tört szájrész 

   

Példa: nem tört szájrész Példa: henger csatlakozásra Példa: gömbcsukló 

csatlakozásra 

  
 

Példa: kétszeres 

gömbcsukló csatlakozásra 

Példa: középrészre görgővel  Példa: ív mérésére 

 

Feszítőzablák:  

   
Példa: Feszítőzabla 

egyenes szárral 

Példa: feszítőzabla csúszó 

szájrésszel (az elforduló 

szárak is engedélyezettek) 

Példa: feszítőzabla S-alakú 

szárral 

 

 

A szájrésze alatt a szár maximális mérete  

 

 
 

Példa: álladzólánc Példa: álladzólánc bőr fedése  



  
Példa: ajakpánt Példa: álladzólánc fedése 

 


