
1 
 

Állatorvosi vizsgálat - Korosztályos Bajnokság  

 

Helye:  Szabadtéri versenypálya, dísztribün előtt 

Ideje: 2016. június 24. 17 óra 

A vizsgálat a Korosztályos Bajnokságban induló lovak számára ajánlott és elvárt, de nem 

kötelező. Az ideges, nehezen kezelhető lovak felvezetésétől eltekintünk, ahol szükséges a 

gyülekező helyen az edzői segítség megengedett.  

A lovak felvezetési sorrendjét előre közreadjuk. 

A felvezetés módját, és a lovak kiállítását egy szakmai zsűri bírálja el és az első három 

helyezett ló lovasa értékes különdíjakat kap a 19 órakor kezdődő Technikai Értekezleten. 

Felszerelés: 

A felvezetés csikókantárban történik. Egyéb felszerelés nem lehet a lovon (lábvédő, lótakaró, 

stb.). Lovak ápolt megjelenése elvárt (befont sörény, stb.). A paták festése nem 

engedélyezett (pataolaj használható). 

A lovas (felvezető) öltözéke eseményhez illőnek kell lennie. Kobak viselése kötelező. Egy 

darab, 120 cm-nél nem hosszabb pálca engedélyezett. Zárt cipő javasolt.  

 
                                                   USEA Photos 
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Állatorvosi vizsgálat elhelyezkedése: 

 

 

Állatorvosi vizsgálat menete: 

 A kiírt időpont előtt 5-10 perccel hamarabb jelenjük meg a gyülekezőhelyen. 

Próbáljuk figyelni, hogy hol tart a vizsgálat, hány ló van még előttünk. Fokozott 

óvatossággal sétáltassuk lovunkat ezen a területen, hiszen sok, egymást nem ismerő 

ló van viszonylag kis helyen. Ha lovunk nagyon nyugtalan (főleg mének esetében), 

lehetőség van soron kívül teljesíteni a vizsgálatot. Ha az előttünk lévő ló elkezdte a 

felvezetést, álljunk készenlétben a bejáratnál (képen az Állato. vizs.).  
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 Ha ránk kerül a sor, vezessük lovunkat a bírók és állatorvosok elé, majd álljunk meg. 

Az állatorvos elkéri az útlevelet, azonosítja a lovat, majd körbe sétálja és 

szemrevételezi. 

 

 
                                                                                                                        FEI 

 

 Ezután induljunk el lépésben, a lovat a bal oldalán vezetve, hosszú, laza száron. 

Körülbelül 8-10 méter után induljunk meg ügetésbe. A fordulópont előtt vegyük fel a 

lovat lépésbe, és forduljunk vissza. A lovat magunktól elfele fordítjuk (a ló megy a 

kisebb íven, a tuja nekünk jobbra esik). A fordulás után induljunk meg megint 

ügetésbe és ügessünk egészen a bírálókig.  

 

 
                                                                                                          Peter Nixon 

 Majd ismét álljunk meg a bírálók előtt, akik eldöntik, hogy a ló fitt-e a versenyzéshez.  

 

 A felvezetés után a kijáraton hagyjuk el a helyszínt. 


