
 V. FEJEZET DÍJLOVAGLÓ NEMZETI BAJNOKSÁGOK 

44. CIKKELY  NEMZETI BAJNOKSÁGOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

A Nemzeti Bajnokságokra a jelen Szabályzatban leírtakat kell alkalmazni, az adott Bajnokságra vonatkozó 
speciális szabályok figyelembe vételével. 
 
Mind az három nemzeti bajnokságra érvényes közös szabályok: 
 

1. Magyar Országos Bajnokság (CDN-OB) 
 1.1. Felnőtt Országos Bajnokság (CDN-FOB) 
  1.1.1. Nehéz Osztályú Bajnokság (CDN-NOB) 
  1.1.2. Magyar Bajnokság (CDN-mb) 

1.2. Korosztályos Országos Bajnokság (CDN-KOB) 
  1.2.1. Utánpótlás Lovasok Korosztályos Országos Bajnoksága (CDN-PA-KOB) 
  1.2.2. Gyermek Lovasok Korosztályos Országos Bajnoksága (CDN-GY-KOB) 
  1.2.3. Póni Lovasok Korosztályos Országos Bajnoksága (CDN-P-KOB) 

1.2.4. Junior Lovasok Korosztályos Országos Bajnoksága (CDN-J-KOB) 
  1.2.5. Fiatal Lovasok Korosztályos Országos Bajnoksága (CDN-FL-KOB)  

1.3. Fiatal Lovak Bajnoksága (CDN-FL) 
2.Championátus Országos Bajnokság (CDN-CH) 
3 U25 Országos Bajnokság (CDN-U25) 

 
A Nemzeti Bajnokságok kiemelt fontossággal bíró versenyek. A Nemzeti Bajnokságokat szabadtéren kell rendezni, 
hacsak az időjárási körülmények meg nem követelik a fedett pályán való versenyzést. 
 
2. Versenyszámok 
 
2.1. A Szakbizottság köteles minden év elején meghatározni a Nemzeti Bajnokságok versenyszámait és azt a 
hivatalos honlapon közzétenni. 
 
2.2. A rendező kérésére a Díjlovagló Szakbizottság jóváhagyásával kiírhatók kísérő versenyszámok is. 
 
2.3. A Nemzeti Bajnokságok hivatalos programjait minden versenyző elejétől végéig köteles fejből lovagolni, és 
annak minden feladatát az előírt sorrendben végrehajtani. 
 
3. Részvétel 
 
3.1. A nemzeti bajnokságon való részvétel nyitott minden magyar állampolgár számára. A nemzeti bajnokságok 
versenyszámaiért külföldi versenyzők is elindulhatnak, de eredményük nem számít a nemzeti bajnokságok 
eredményébe. 
 
3.2. Startlista elkészítése: A bajnokságok első és második napján a startlista gépi vagy kézi sorsolással készül. A 
Magyar Bajnokság legalább három napos és a döntő napjának startlistáját úgy kell elkészíteni, hogy az a 
bajnokság állásának fordított sorrendje legyen.  
 
3.3. Amennyiben egy lovas 1 kategóriában több lovat lovagol, akkor a döntő előtti versenynap végéig döntenie kell, 
hogy melyik lóval megy az adott bajnoksági kategóriáért. Amennyiben 1 lovas a lovával több kategóriában is indul, 
akkor a technikai értekezleten döntenie kell, hogy melyik kategóriában indul a bajnokságért. 
 
4. Lovak képzése 
 
4.1. Nemzeti Bajnokságokon egy lovat csak egy versenyző lovagolhat. A helyszínre való érkezés után, illetve az 
egész esemény ideje alatt kizárás terhe mellett a lovat senki más nem lovagolhatja, mint a versenyző (a szabály 
alól kivételt képez az U25 és a Championátus Döntő). 
 
4.2. A helyszínre való érkezés után csak a versenyző használhat pálcát (1 db maximum 120 cm-est, póni esetében 
100 cm-est) lovagláshoz, sétáltatáshoz, a ló vezetéséhez és futószárazásához (ehhez futószáras ostor 
használható). Bárki más is sétáltathatja, vezetheti és futószárazhatja a lovat a fent leírt módon. Egyszerre több 
pálcával lovagolni tilos, kizárást von maga után. Földről a lovat pálcával idomítani/segíteni tilos, kizárást von maga 
után. A ló semmilyen körülmények között nem képezhető az istállóban. 
 
4.3. A Nemzeti Bajnokságok zárt versenynek minősülnek, ezért a Bajnokságban induló ló semmilyen esetben sem 
hagyhatja el a rendezőség által kijelölt zárt területet, egy, a versenyen hivatalos személy beleegyezése nélkül, 
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vagy a ló jóléte és egészsége érdekében helyszínen lévő állatorvos engedélye nélkül. A verseny rendezője köteles 
kijelölni a zárt területet. 
 
4.4. Amennyiben a Bajnoksággal egy időben a bajnokság helyszínén a Bajnokságba nem számító 
versenyszámokat is kiírnak, akkor a lovak képzésénél leírtak érvényesek, azzal a kivétellel, hogy a ló elhagyhatja a 
verseny hivatalos helyszínét. 
 
5. Eredményhirdetés, eredményközlés 
 
5.1. Minden kategóriában külön egyéni bajnokot kell hirdetni. A végső sorrend megállapítása a bajnokság 
versenynapjai alatt elért százalékos eredmények összesítésével történik. Egyenlőség esetén az utolsó napi 
versenyszámában elért eredmény a döntő, amennyiben még mindig egyenlőség van, úgy az a jobb, akinek a 
bajnokság versenynapjai alatt elért legalacsonyabb százalékos eredménye magasabb. 
 
5.2. Nemzeti Bajnokságokon, a következő minimális mennyiségű díj átadása kötelező: 

• Szalag az 1-6. versenyzőnek versenyszámonként. 
• Dísztakaró az egyéni bajnokság kategória győzteseinek. 
• Érem az Egyéni Bajnokság 1-3. helyezettjének minden kategóriában 
• Amennyiben van Csapat Bajnokság, érem az 1-3. helyezett minden tagjának 

45. Cikkely MAGYAR ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 

A Magyar Országos Bajnokság (CDN-OB) a legmagasabb szintű hazai verseny. A Magyar Országos Bajnokságot 
legalább háromnapos versenyként kell megrendezni. 
 
1. Minősülés 
Az a ló-lovas páros indulhat a Magyar Országos Bajnokságon, aki 
1.1 Felnőtt és Korosztályos kategóriákban: minimum 2 db hivatalos versenyen részt vett (hazai vagy külföldi 
CDN-A/A*) és ezeken minimum két alkalommal legalább 55%-ot lovagolt. 
1.2. Fiatal lovak Bajnokságára: a minősüléshez minimum egy CDN-A/A* vagy B/B* versenyen - korosztályának 
megfelelő vagy annál magasabb-fiatal lovak részére kiírt versenyszámban legalább 5.8 pontot kell elérnie a lónak. 
A minősüléshez az tárgyévet megelőző év január1-től szerzett eredmények számítanak. 
 
2. Részvétel 
Amennyiben a fenti feltételeket teljesítette, akkor a páros a következő kategóriákban indulhat „lókizárás” szabályát 
is figyelembe véve – kivéve a korosztályos számokban – amiben a minősülését megszerezte, vagy egy 
kategóriával alatta. 
 
2.1. Korosztályos Bajnokságnál abban a kategóriában, amely korosztályba tartozik. 
 
2.1.1. Kategóriák elnevezése 

• Utánpótlás korosztály 
• Gyermek korosztály 
• Póni korosztály 
• Junior korosztály 
• Fiatal Lovas korosztály 

 
 2.1.2. Korosztály (kategória) meghatározása: 

• Utánpótlás lovasként versenyezhet egy versenyző attól a naptári év kezdetétől, amelyben letette a 
rajtengedély vizsgát annak a naptári évnek a végéig, melyben a 16. életévét tölti be. 

• Gyermek lovasként versenyezhet egy versenyző attól a naptári év kezdetétől, amelyben letette a 
rajtengedély vizsgát annak a naptári évnek a végéig, melyben a 16. életévét tölti be. A gyermek lovas a 
gyermek lovas kategóriájában nem indulhat pónival, csak nagylóval. 

• Póni lovasként versenyezhet egy versenyző attól a naptári év kezdetétől, amelyben betölti a 12. 
életévét annak a naptári évnek a végéig, melyben a 16. életévét tölti be. A versenyzés feltétele: a lovas 
rendelkezzen sikeres rajtengedély vizsgával. 

• Junior lovasként versenyezhet egy lovas attól a naptan év kezdetétől, amelyben betölti a 14. életévét 
annak a naptári évnek a végéig, melyben a 18. életévét tölti be. 

• Fiatal lovasként versenyezhet egy lovas attól a naptári évtől kezdve, amelyben betölti a 16. életévét 
annak a naptári évnek a végéig, melyben a 21. életévét tölti be. 

 
A verseny rendezője köteles a verseny vezetőbírójának kérésére a születési évet a startlistán szerepeltetni és 
minden esetben az indulási jogosultságot ellenőrizni. Hibás nevezés esetén a verseny rendezője köteles a 
versenyzőt és a Díjlovagló Szakbizottságot értesíteni. 
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2.1.3. Lovasok részvétele 
a) Az utánpótlás-, gyerek-, póni-, junior és fiatal lovasok licenc megkülönböztetés nélkül versenyezhetnek a 
Korosztályos bajnokságukon. 
b) Az utánpótlás-, gyerek-, póni-, junior és fiatal lovasok a koruknak megfelelő kategóriában indulhatnak. A Magyar 
Országos Bajnokságon nem válthatnak ki szabadkártyát, a versenyre minősülniük kell. 
 
2.1.4. Döntés 

• A Magyar Országos Bajnokságon a korosztályos lovas csak egy kategóriában indulhat a bajnoki 
címért. A versenyző legkésőbb az első nap technikai értekezletén köteles dönteni, hogy melyik 
kategória bajnokságért indul. Azokban a versenyszámokban, ahol nem vonatkozik rá semmilyen 
kizárás, ott a versenyszámért versenyezhet. 

• Utánpótlás lovasként versenyezhet egy versenyző attól a naptári év kezdetétől, amelyben letette a 
rajtengedély vizsgát annak a naptári évnek a végéig, melyben a 16. életévét tölti be. 

• Az utánpótlás bajnokságban nem indulhat az a lovas, aki a bajnokság évében bármilyen hazai, vagy 
külföldi versenyen indult L vagy magasabb szinten és eredménye összevont bíráskodás esetén 6,5 
pont volt, vagy 6.5 pont felett volt, illetve külön bírált versenyszámban 65% vagy 65% felett volt. 

• A gyermek lovas a gyermek lovas kategóriájában nem indulhat pónival, csak nagylóval. 
• A gyermek lovasok - attól az évtől kezdődően, melyben betöltik a 14. életévüket – versenyezhetnek 

Junior Lovas Bajnokságon, de egy adott évben csak egy kategóriában vehetnek részt a Korosztályos 
Bajnokságban. A versenyző legkésőbb az első nap technikai értekezletén kötelesek dönteni, hogy 
melyik kategória bajnokságért indul. Ha egy versenyző egyszer már részt vett egy Junior Országos 
Bajnokságon, akkor ezt követően már nem indulhat Gyermek Országos Bajnokságon ugyanazzal a 
lóval. 

• Póni lovasként versenyezhet egy versenyző attól a naptári év kezdetétől, amelyben betölti a 12. 
életévét annak a naptári évnek a végéig, melyben a 16. életévét tölti be. A versenyzés feltétele: a lovas 
rendelkezzen sikeres rajtengedély vizsgával. Póni lovas – amennyiben a kora alapján alkalmas – 
indulhat Junior és/vagy Fiatal lovasok bajnokságán, (de nem ugyanabban a naptári évben) anélkül, 
hogy Póni lovas státuszát elvesztené. 

• A junior lovasok - attól az évtől kezdődően, melyben betöltik a 16. életévüket – versenyezhetnek Fiatal 
Lovas Bajnokságon, de egy adott évben csak egy kategóriában vehetnek részt a Korosztályos 
Bajnokságban. A versenyző legkésőbb az első nap technikai értekezletén köteles dönteni, hogy melyik 
kategória bajnokságért indul. Ha egy versenyző egyszer már részt vett egy Fiatal Lovas Országos 
Bajnokságon, akkor ezt követően már nem indulhat Junior Országos Bajnokságon ugyanazzal a lóval. 

 
2.1.5. A Versenybíróság visszalépésre szólíthatja fel még a versenyszám kezdete előtt, vagy a program lovaglása 
közben azt a gyermeket, mely nem tudja ellenőrzés alatt tartani a lovát. Ez a felszólítás az adott lóval az egész 
versenyre kiterjedhet. 
 
2.2. Fiatal lovak Bajnokságán a ló kora szerinti kategóriában 4-5-6 éves lovak vehetnek részt. 
 
2.3. Felnőtt Bajnokságban amiben a minősülést megszerezte vagy egy kategóriával alatta (S2-ben vagy S1-ben). 
A Felnőtt Bajnokságban egy lovas mindkét kategória címért is versenyezhet, de mindegyikért másik lóval. 
 
Minősülés Magyar Országos Bajnokság utolsó versenynapjára (döntőbe kerülés): 

• S kategóriákban az első két nap eredményéből az egyiknek legalább 60%-nak kell lennie a döntőbe 
kerüléshez. 

• A nagydíj szinten a két nap eredményéből legalább az egyiknek 58 %-nak kell lennie a döntőbe 
kerüléshez. 

 
2.4. Szabadkártya. Azok a ló-lovas párosok, akik nem minősültek a Magyar Országos Bajnokságra (minden 
kategóriában), azok szabad kártyát vásárolhatnak melynek összege 100.000 forint. Ennek ¼ része a rendezőt illeti 
meg, a maradék ¾ rész pedig a Szakbizottság pénzügyi keretébe kerül. 

 Azon lovas, aki a Magyar Bajnokságon lovagolt kategóriájában a minősüléshez kijelölt időintervallumban 
mindösszesen csak egy db CDN-A/A* versenyen minősült, annak a szabad kártya csökkentett összege 
50.000 forint. 

 A tárgyévet megelőző, illetve a tárgyévi nemzetközi (CDI) verseny minősít a Magyar Bajnokságra (egy db 
nemzetközi (CDI) verseny egy db CDN-A/A* minősülésnek felel meg, és csak az adott kategóriára 
minősít). 

Korosztályos lovas is válthat szabad kártyát, de csak abban a kategóriában, amiben már van korábbi 
versenyeredménye.A szabad kártyát abban a kategóriában válthat ki a lovas, amiben van korábbi 
versenyeredménye a lovasnak (nem az adott ló-lovas párosnak). 
Csak a Magyar Bajnokságon leadott kategóriájú nevezésnek megfelelő minősülések érvényesek! 
 
3. Lovak részvétele 
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Korosztályos bajnokságon: 
• FEI póni számban a ló minimum életkora 6 év. 
• A póni egy kis ló, mely sima felületen, patkó nélkül mérve marmagasságban nem haladhatja meg a 

150 cm-t. Lásd: Állatorvosi Szabályzat, a pónik mérése. 
• Gyerek kategóriában a ló minimum életkora 6 év. 
• A lovak „M” osztálytól felfelé 6 évesek vagy idősebbek. 
• A lovak „S” osztálytól felfelé 7 évesek vagy idősebbek. 
• A Korosztályos bajnokságon a „lókizárás” szabályát nem kell alkalmazni. 

 
Felnőtt Bajnokságokon: 

• Nehéz-osztályú Bajnokságban a ló minimum életkora 7 év. 
• Felnőtt Magyar Bajnokságban a ló minimum életkora 8 év. 

 
Fiatal Lovak Bajnokságában: 
Fiatal Lovak Bajnokságán 4-5-6 éves lovak vehetnek részt, illetve a Bajnokságon évjáratonként kell a 
versenyszámokat kiírni. 
 
4. Bajnokság versenyszámai, bírálatuk. Magyar Bajnokságokon a Felnőtt kategóriákban a 20x60m négyszögben 
lovagolandó programoknál 5 tagú a versenybíróság. 
 
4.1. A Nehéz-osztályú Bajnokságban a Magyar Díjlovagló Szakág hivatalos, érvényes "S1" kategóriájú programjai 
kerülnek kiírásra. 
 
4.2. A Felnőtt Magyar Bajnokságban pedig a Magyar Díjlovagló Szakág hivatalos, érvényes "S2" kategóriájú 
programjai szerepelnek. 
 
4.3. A Korosztályos Magyar Bajnokságon a póni-, gyermek-, junior, és fiatal lovas kategóriákban a FEI hivatalos 
(póni, gyermek, junior, fiatal lovas) programjait kell kiírni. 
Korosztályos Bajnokságon a versenybíróság Póni, Junior és Fiatal lovas versenyszámoknál 5 minimum 3 tagú, az 
Utánpótlás és Gyermek kategória versenyszámai összevont bíráskodással bírálhatóak.nál legalább 3 tagú. 
 
4.4. Fiatal Lovak Bajnokságában: 
• 4 éves lovak: FEI 4 éves fiatal díjló program mindkét nap 
• 5 éves lovak: 5 éves fiatal díjlovak programja A3, 5 éves fiatal díjlovak program A4 
• 6 éves lovak: FEI 5 éves fiatal díjló minősítő, FEI 5 éves fiatal díjló döntő 
 
A versenyszámokat összevontan legalább 2 bíró bírálja. Több bíró esetén külön pozícióban ülve, de egymással 
értekezve (ha a technikai felkészültség erre lehetőséget ad - ”Walkie-Talkie”) 
 
5. Lebonyolítás 
 
5.1. Korosztályos Bajnokságokat abban az esetben lehet megrendezni, ha az adott kategóriában legalább három 
versenyző van. A bajnokságok 3 naposak, Junior és Fiatal lovas kategóriákban a 3. napi döntő, zenés kűr 
versenyszám. Az Utánpótlás kategóriában 2 napos. 

• A Korosztályos Bajnokság által meghatározott korosztályokon kívül más értékelés nem engedélyezett. 
• A Korosztályos Bajnokságokért meghirdetett versenyszámaiban nem kell a licencbesorolást figyelembe 

venni, valamint nem kell I. és II. kategóriánként eredményt hirdetni, továbbá nem kell alkalmazni a 
„lókizárás” elvét. 

• A Bajnokságokat, ha van rá mód, akkor egy hosszú iskolai szünet alatt kell megrendezni három napos 
versenyként 

• A Korosztályos Bajnokság utolsó versenynapjának startlistáját úgy kell elkészíteni, hogy az a 
bajnokság állásának fordított sorrendje legyen. 

• A Korosztályos Bajnokságban résztvevő lovat csak egy versenyző lovagolhatja. A helyszínre való 
érkezés után, illetve az egész esemény ideje alatt kizárás terhe mellett a lovat senki más nem 
lovagolhatja, mint a versenyző. (lásd Nemzeti Bajnokságok 4.1. pontban) 

 
Verseny megnevezések: 

• CDN-PA-OB Utánpótlás lovasok korosztályos magyar bajnoksága 
• CDN-GY-OB Gyermek lovasok korosztályos magyar bajnoksága 
• CDN-P-OB Póni lovasok korosztályos magyar bajnoksága 
• CDN-J-OB Junior lovasok korosztályos magyar bajnoksága 
• CDN-FL-OB Fiatal lovasok korosztályos magyar bajnoksága 

 
5.2. Felnőtt Bajnokságok 
• Az Magyar Országos Bajnokságot háromnapos versenyként kell megrendezni. 
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• A bajnokságok abban az esetben rendezhetők meg amelyben a végleges nevezési határidő lezárultakor legalább 
3 nevezés van. 
• Amennyiben nincs 3 nevezés a Nagydíj kategóriában, akkor a Magyar Bajnoknak minden évben a legmagasabb 
kategória győztesét kell kihirdetni. 
• A Magyar Bajnokságon is megengedett, hogy versenyszámonként egy lovas 2 lóval induljon, de a napi időterv 
folyamatossága érdekében a rendezőség élhet azzal a lehetőséggel, hogy csak 40 percet biztosít a lovas startjai 
között. 
• A Magyar Bajnokság 3. versenynapjának startlistáját úgy kell elkészíteni, hogy az a bajnokság állásának fordított 
sorrendje legyen. 
 
Bajnokságok megnevezése: 

• Felnőtt Nehéz-osztályú Bajnokság – (Nehéz-osztályú Bajnok) 
• Felnőtt Magyar Bajnokság – (Magyar Bajnok) 

 
5.3. Fiatal Lovak Bajnoksága 
A Bajnokságok 2 naposak. 
A versenyrendezők kötelesek a versenyszámot a következőképpen lebonyolítani: 

• • versenyszámonként külön eredményhirdetés (lovas licence alapján nem kell) 
• • eredményhirdetéskor bemondani:  a …lovat, … lovagolta 
• • ló származásának szakszerű ismertetése 
• • tenyésztő és tulajdonos ismertetése Példa: „A 4 éves fiatal díjlovak részére kiírt versenyszám 

győztese: Z ló, XY lovagolta. Z apja: , anyai nagyapja: , tenyésztője: , tulajdonosa: ” 
 
Az évközi versenyszámok jelen szabályzatban rögzített feltételek szerint nyitottak 4-5-6 éves lovak részére, viszont 
a Bajnokságon évjáratonként kell a versenyszámokat kiírni. 
 
6. Szerszámozás, öltözet 
Korosztályos Bajnokságokban: 

• Lovagláshoz hárompontos biztonsági kobak kötelező. 
• Póniknál sarkantyú választható, de csak 3,5 cm-nél nem hosszabb tompa végű fém sarkantyú 

használható. Tarajos sarkantyú nem engedélyezett. Pálca 1 db max 100 cm-es lehet. Egyebekben a 
Magyar Díjlovagló Szabályzatban leírtak az irányadóak. 

• Utánpótlás és Gyerek kategóriában lovagláshoz hárompontos biztonsági kobak kötelező. Sarkantyú 
választható, de csak 3,5 cm-nél nem hosszabb tompa végű fém sarkantyú használható. Tarajos 
sarkantyú nem engedélyezett. Pálca 1 db max 120 cm-es lehet. Egyebekben a Magyar Díjlovagló 
Szabályzatban leírtak az irányadóak. 

 
Fiatal Lovak Bajnokságában: 

• Csikókantár 
• Zakó 
• Hárompontos biztonsági kobak kötelező 
• Egyebekben a Magyar Díjlovagló Szabályzatban leírtak az irányadóak 

 
7. Csapatverseny 
Korosztályos Bajnokságon kötelező csapat versenyszámot kiírni. 
A Szakbizottság köteles minden év elején meghatározni a Csapatok Bajnoksága versenyszámát és azt a hivatalos 
honlapon közzétenni. 

• A csapatverseny nyitott minden lovas számára, aki bármely kategóriában jogosult a Korosztályos 
Országos Bajnokságon való részvételre. 

• A csapatok maximum négy (4), minimum három (3) fősek, korosztály szerint bármilyen összetételű 
lehet. Tartalék kombináció nem engedélyezett. A négy versenyzőből álló csapat esetében a csapat 
eredményéhez a három legjobb lovas pontszámai kerülnek beszámításra. 

• Csapatok bajnokságában fakultatív összetételű csapatok alkothatók. Nincs egyesületre vonatkozó 
korlátozás. Csapatbajnokságért egy lovas csak egy lovat lovagolhat. 

• Egy lovas csak egy csapatért lovagolhat. 
• Azok a lovasok, akik a fent felsorolt szempontok figyelembevételével nem tudnak csapatot alkotni, 

egyéni indulóként versenyezhetnek a csapatversenyszámban. Ő(k) a startlista elején indul(nak). 
• A csapatok összetételét és a csapat nevét legkésőbb az első nap technikai értekezletén meg kell adni. 
• Csapat eredményhirdetés: A győztes csapat az, melynek három legeredményesebb lovasa a 

legmagasabb összesített százalékot érte el mindkét nap százalékos eredményeinek összesítése után, 
a második az, aki a második legmagasabb összesített százalékot és így tovább. 

• Holtverseny esetén: Amennyiben az első három helyezett valamelyikén százalék egyenlőség áll elő, a 
győztes csapat az, akinek a harmadik helyen rangsorolt lovasa jobb eredményt ért el. Ha még mindig 
egyenlőség van, akkor a második legalacsonyabb eredményt elért versenyzőt kell figyelembe venni a 
győzelemhez. 



 

5 Magyar Díjlovagló Szabályzat 

MELLÉKLETEK 
 
 
P – 18 Cikkely ÖLTÖZET 
 
Lásd. jelen szabályzat 27. cikkelye. Továbbá sötét lovagló kabát, fehér vagy tört fehér lovaglónadrág, fehér ing 
nyakkendővel vagy vadász nyakkendővel. Kesztyű viselése kötelező. Lovaglócsizma. Lovagláshoz hárompontos 
biztonsági kobak kötelező. Sarkantyú választható, de csak 3,51,5 cm-nél nem hosszabb tompa végű fém sarkantyú 
használható. Tarajos sarkantyú nem engedélyezett. Pálca 1 db max 100 cm-es lehet. 


