Amatőr Western Versenysorozat szabályzata
2019
Elérhetőségek:
www.amatorwestern.hu
Email: amatorwestern@gmail.com

AZ AMATŐR WESTERN VERSENYSOROZAT (AWV) ÁLTALÁNOS
SZABÁLYZATA > Rákattintva a tartalomra, az elvisz az adott helyre!
I. rész : VERSENYZÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT........................................................ 4

I/1.

A SZABÁLYZAT HATÁLYA, MEGHATÁROZÁS, SZERVEZŐ SZERVEZET ............ 4

I/2.

VERSENYSZÁMOKRA VONATKOZÓ KATEGÓRIÁK ...................................................... 5

I/3.

VERSENYZŐKRE VONATKOZÓ KATEGÓRIÁK .............................................................. 7

I./4.

VERSENYEK ÉS MEGNEVEZÉSÜK .................................................................................. 9

I/4/1.

BAJNOKI VERSENYEK ............................................................................................................................... 9

I/4/2.

ELNEVEZÉSEK .............................................................................................................................................. 9

I/4/3.

EGYÉB RENDEZVÉNYEK ....................................................................................................................... 10

I/5.

VERSENYRE, VERSENYZÉSRE VONATKOZÓ KIFEJEZÉSEK ................................... 11

I/6.

FELELŐSSÉG .......................................................................................................................... 15

I/7.

A VERSENYEN VALÓ INDULÁS FELTÉTELEI ............................................................... 15

I/7/1.

LOVAS SZÁMÁRA ..................................................................................................................................... 15

I/7/2.

LOVAK SZÁMÁRA ..................................................................................................................................... 16

I/7/3. ÁLLATORVOSI FELTÉTELEK .................................................................................................................... 16

I/8.

1

STARTOK SZABÁLYOZÁSA ........................................................................................... 17

I/8/1.

LOVASOK STARTJAI ................................................................................................................................ 17

I/8/2.

A STARTOK SZÁMÁNAK KORLÁTOZÁSOK LOVAKRA .............................................................. 17

I/9.

KIÍRÁSOK, EREDMÉNYEK ............................................................................................. 18

I/10.

DÍJAZÁS............................................................................................................................... 19

I/11.

NEVEZÉSEK........................................................................................................................ 20

I/12.

STARTSZÁMOK SZÍNEI 2018-ban .............................................................................. 21

I/13.

KÖLTSÉGEK ....................................................................................................................... 21

I/14.

FELSZERELÉSEK .............................................................................................................. 22

I/14/1. FELSZERELÉSEKRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN ................................................................................. 22
I/14/2.

ENGEDÉLYEZETT FEJZŐK ............................................................................................................... 22

I/14/3. KANTÁRSZÁRAK ......................................................................................................................................... 24
I/14/4. SZÁRHASZNÁLAT ....................................................................................................................................... 24
I/14/5. SARKANTYÚ HASZNÁLAT ....................................................................................................................... 25
I/14/6. NYEREG ........................................................................................................................................................... 25
I/14/7. VÁLASZTHATÓ (NEM KÖTELEZŐ) FELSZERELÉSEK .................................................................. 25
I/14/8. TILTOTT FELSZERELÉSEK...................................................................................................................... 25
I/14/9. ÖLTÖZET ........................................................................................................................................................ 25

I/15.

VIDEÓK, FOTÓK ............................................................................................................... 27

I/16.

ÓVÁS ................................................................................................................................... 27

II. WESZTERN LOVARDAI ETIKETT A MELEGÍTŐPÁLYÁN ................................................................... 27
III. rész: MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ................................................................................................................. 29

III/1.

VERSENYSOROZAT SZERVEZŐ BIZOTTSÁG (Szervezők) ................................. 29

III/1/1. A VERSENYSOROZAT SZERVEZŐ BIZOTTSÁGÁNAK TAGJAI................................................. 29
III/1/2. A SZERVEZŐ BIZOTTSÁG FELADATAI ........................................................................................... 30
III/1/3. A SZERVEZŐ BIZOTTSÁG TAGJAINAK HONORÁRIUMA .......................................................... 31

III/2.

VERSENYIRODA FELADATAI ...................................................................................... 32

III/3.

VERSENYIGAZGATÓ ..................................................................................................... 33

III/3/1. A VERSENYIGAZGATÓ FELADATAI .................................................................................................. 33
III/3/2. VERSENYIGAZGATÓ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI ........................................................................... 35

III/4.

2

BÍRÓK ................................................................................................................................. 35

III/4./1.

Jogosultság ............................................................................................................................................. 35

III/4./2.

Létszám ................................................................................................................................................... 35

III/4./3.

Működés .................................................................................................................................................. 36

III/4./4.

Díjazás ...................................................................................................................................................... 36

III/4./6.

Tisztelet ................................................................................................................................................... 36

III/4./7.

Írnok ......................................................................................................................................................... 36

III/4./8.

Felszerelés ellenőrzés ....................................................................................................................... 37

III/4./9.

Pályarajzok jóváhagyása .................................................................................................................. 37

III/4./10. Pályabejárás/ Versenypályára lépés ........................................................................................... 37
III/4./11. Videós ellenőrzés................................................................................................................................. 37

III/5.

BÍRÓ KÖTELEZETTSÉGEI............................................................................................. 38

III/5/1. A BÍRÓNAK A KÖVETKEZŐKET KELL ELKERÜLNIE ................................................................ 38

III/6.

BÍRÓK JOGAI .................................................................................................................... 39

III/7.

VERSENYRENDEZÉS ...................................................................................................... 40

III/7/1. VERSENYRENDEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK .................................................................. 40
III/7/2. A VERSENYRENDEZŐK ÁLTALÁNOS FELADATAI ÉS KÖTELESSÉGEI .............................. 41
III/7/3. A VERSENYRENDEZŐK KONKRÉT FELADATAI ............................................................................ 41
III/7/4.
A SZERVEZŐI BIZOTTSÁG, AZ ALÁBBIAKAT BIZTOSÍTJA A VERSENYRENDEZŐ
RÉSZÉRE 42
III/7/5.

VERSENYRENDEZÉSRE VONATKOZÓ TÁRGYI ESZKÖZÖKET LEÍRÓ SZABÁLYZAT
42

III/7/6.

A KÖVETKEZŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK MEGLÉTE KÖTELEZŐ................................................ 43

III/7/7. A LOVAK ELHELYEZÉSÉNEK MINIMUM ELVÁRÁSAI ................................................................. 43
III/7/8.

III/8.

SZEMÉLYI FELTÉTELEK................................................................................................................... 44

SZPONZORÁCIÓ .............................................................................................................. 44

III/8/1. EGY ADOTT VERSENY SZPONZORÁLÁSA ..................................................................................... 45
III/8/2. A VERSENYSOROZAT VALAMENNYI BAJNOKI VERSENYÉNEK SZPONZORÁLÁSA ..... 46
III/8/3. A VERSENYSOROZAT MŰKÖDÉSÉNEK SZPONZORÁLÁSA ..................................................... 46

III/9.

SZOLGÁLTATÁSOK ........................................................................................................ 47

IV. rész: M E L É K L E T E K............................................................................................................................... 47

3

IV/1.

Rajz: Feszítő zabla megengedett mérete ................................................................ 47

IV/2.

Rajz: Két kezes szárhasználat..................................................................................... 48

IV/3.

Rajz: Egy kezes szárhasználat .................................................................................... 48

IV/4.

Képek: Legális és illegális zablák .............................................................................. 48

IV/5. Óvás indítás formanyomtatvány .................................................................................... 52

I. rész : VERSENYZÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT
I/1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA, MEGHATÁROZÁS, SZERVEZŐ SZERVEZET
Jelen szabályzat az „Amatőr Western Versenysorozat” (továbbiakban: „Versenysorozat”)
szabályzata. Rövidített elnevezése: AWV.
A Versenysorozat szabályzata a Versenysorozat Magyarország közigazgatási területén
megrendezett rendezvényeire érvényes.
A szabályzat az aktuális év január 1-től hatályos és mindaddig érvényben marad, amíg a
sorozat szervezői által módosításra nem kerül.*

*A Szervezők a változtatás jogát – szükség esetén akár év közben is – fenntartják! Az év közbeni változásokat a
Szervezők a Versenysorozat hivatalos weboldalán és a Facebook közösségi oldalán teszik közzé!!

Jelen szabályzat azon pontjai, mely a nemzetközi (AQHA NRHA), vagy a Western-Reining
Szakág szabályzatától ELTÉR, aláhúzásos kiemeléssel kerültek jelölésre. Ha az aláhúzás a
szakasz/fejezet/rész címe alatt található, az a teljes szakaszra/fejezetre/vonatkozik!
Az aktuális év szabályzatában az előző évhez képest beiktatott változások piros színnel
kerültek kijelölésre! Ha a piros kijelölés a szakasz/fejezet/rész címében található, akkor az
a teljes fejezetre/szakaszra/részre vonatkozik!
A minden AWV szabályzat, nyomtatvány-, oklevél-, emléklap, plakát-, szerződés-,
együttműködés minta letölthető a Versenysorozat hivatalos honlapjáról:
http://www.amatorwestern.hu/
Jelen szabályzás a Magyar Lovas Szövetség (továbbiakban: MLSZ) Western-Reining
Szakága (Továbbiakban: Szakág) aktuális „Western Szabadidős lovas rendezvények
szabályzata” alapján készült.
A szabályzat az MLSZ Western-Reining Szakág és az AQHA (=Amerikai Quarter Horse
Tenyésztők Szövetsége) versenyszabályzatára épül.
„Amatőr Western Versenysorozat”-os rendezvénynek minősül minden olyan lovas verseny,
vagy egyéb rendezvény, amely az Amatőr Western Versenysorozat versenyszabályzatát
elfogadva, a szabályzat alapján működik és amelyet a Szervezői Bizottság elfogad és az
éves versenynaptárban közzétesz.
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Az „Amatőr Western Versenysorozat” szervező szervezete az „IC Ranch Westernlovas
Egyesület – Szentes”, nonprofit sportegyesület.
Az Amatőr Western Versenysorozat elsődleges célja utánpótlás nevelés a western
lovassport számára. Kiemeltem a Szakági OB-k számára.
Így a western stílusban lovagló szabadidő lovasok, kezdő lovasok, fiatalkorú versenyzők
számára lehetőség biztosítása a versenyzés elkezdéséhez, a versenyrutin megszerzéséhez.
Lehetőség biztosítása tapasztaltabb versenyzők fiatal lovainak beversenyzéséhez, idősebb
lovaik korrigálásához.

I/2. VERSENYSZÁMOKRA VONATKOZÓ KATEGÓRIÁK
Minden Versenysorozatos versenyen kötelezően kiírandó „BAJNOKI” VERSENYSZÁMOK:
Performance versenyszámok
TRAIL
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Kiírásra kerülő, lovasra vonatkozó kategóriák
(*novice=kezdő) (** walk-trot= versenyszám csak lépésben
és ügetésben)

gyerek,
kezdő gyerek/(walk-trot**)
youth
novice* youth
amateur
novice* amateur
open
limited open

WESTERN PLEASURE

gyerek
kezdő gyerek/(walk-trot**)
youth,
novice* youth
amateur
novice* amateur
open
limited open

WESTERN HORSEMANSHIP

gyerek
kezdő gyerek/(walk-trot**)
youth
novice* youth
amateur
novice* amateur
limited open

REINING

youth (Könnyített patternekkel!)
amateur
limited open

open
RANCH RIDING

youth
amateur
open

LEAD LINE TRAIL

12 éves és fiatalabb gyermekek számára kiírt
versenyszám. Ebben a versenyszámban önállóan
versenyezni nem tudó, vagy nem akaró gyerekek
indulhatnak el. Aki ebben a versenyszámban
indul, az más versenyszámban – kivétel a hasonló
kategóriájú futószáras versenyszám - még másik
lóval-, illetve versenyen kívül sem indulhat el,
különben elveszti a versenyszámban való
induláshoz
a
jogosultságát!
Ebben
a
versenyszámban csak lépés és ügetés jármód
kérhető a versenyzőktől.

AQHA BÍRÓ JELENLÉTEKOR KIÍRHATÓ, NEM BAJNOKI VERSENYSZÁM:
HALTER

yearling (éves csikók)
mének
heréltek
kancák

OPCIONÁLIS (=választható) „NEM BAJNOKI” VERSENYSZÁMOK
(Nem kizárólagos lista! Nem képezik a bajnokság részét!)
FÖLDRŐL IDOMÍTÁS
pl.: youth, amateur, open, …stb.
TOJÁSOS PLEASURE
Pl.: open, …stb.
JÁTÉKOS VERSENYSZÁMOK
EGYÉB ÜGYESSÉGI SZÁMOK
TEREP TRAIL
POLE BANDING, BARREL RACING
FUTÓSZÁRAS VERSENY
…stb.
Minden hivatalos Versenysorozatos versenyen kötelező kiírni minden „bajnoki”
versenyszámot!
Kivétel: ha a nevezési határidőig nem érkezik valamelyik versenyszámra minimum 3
nevezés! Azoknak a versenyszámoknak – ahol nincs meg a 3 induló – a nevezési határidő
lejártakor való törléséről, illetve törlés előtt 2 nappal, a törlés tervezetéről az értesítés
felkerül a verseny információs oldalaira! (Honlap, Facebook/
http://www.amatorwestern.hu/, https://www.facebook.com/westernverseny/)
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Abban az esetben, ha az előnevezés során adott versenyszámra nem volt meg a legalább 3
előnevezés, azonban a verseny helyszínén 3 vagy annál több fő is jelentkezik, a
versenyszám akkor sem írható ki!
A Versenysorozat versenyein a „bajnoki” versenyszámok mellé kiírhatóak más opcionálisan
választható versenyszámok is. Ezek eredményei azonban nem képezik a bajnokság részét,
nem számítanak bele az év végi bajnoki pontszámokba!

I/3.

VERSENYZŐKRE VONATKOZÓ KATEGÓRIÁK

Gyerek kategória: az a fiatalkorú versenyző jogosult ebben a kategóriában versenyezni,
aki 14. életévét még nem töltötte be, vagy a verseny évében tölti/töltötte be. Gyerek
kategóriában induló versenyzőnek edző vagy felkészítő megjelölése kötelező!
Kezdő gyerek kategória (ebben a kategóriában, csak lépés és ügetés jármód kérhető)
(walk, jog, trot): az a „gyerek kategóriájú” versenyző jogosult ebben a kategóriában
versenyezni, aki még nem versenyzett 2 évadon keresztül* western versenyeken (például a
Szakági Western OB-n, vagy a szabadidős AWV versenyein). Kezdő gyerek kategóriában
induló versenyzőnek edző vagy felkészítő megjelölése kötelező!
*értelmezés: egy évadon keresztül versenyezni azt jelent, hogy a versenyző indult az év valamelyik versenyén.
Például, ha egy versenyző – akár csak egy versenyen is - indult 2017-ben, akkor még 2018-ban versenyezhet
kezdőként. Utána már nem.

Youth (=fiatalkorú) kategória: az a fiatalkorú versenyző jogosult ebben a kategóriában
versenyezni, aki 18. életévét még nem töltötte be, vagy a verseny évében tölti/töltötte be.
Novice youth: az a kezdő fiatalkorú „youth kategóriájú” versenyző jogosult ebben a
kategóriában versenyezni, aki még nem versenyzett 2 évadon keresztül* western
versenyeken (például a Szakági Western OB-n, vagy a szabadidős AWV versenyein).
*értelmezés: egy évadon keresztül versenyezni azt jelent, hogy a versenyző indult az év valamelyik versenyén.
Például, ha egy versenyző – akár csak egy versenyen is - indult 2017-ben, akkor még 2018-ban versenyezhet
kezdőként. Utána már nem.

Amateur (=amatőr) kategória: az a versenyző jogosult ebben a kategóriában versenyezni,
aki - sem fő foglakozás keretében, sem kiegészítő foglakozásként – egyáltalán nem végez
pénzbeli vagy egyéb honorárium ellenében lovas oktatást, lókiképzést és lóval való
versenyzést, továbbá, aki nem lovarda vezető.
Az „amatőr státusz”-hoz való jogosultságot nem befolyásolja a versenyző teljesítménye!
Például, ha a versenyző teljesíti a fent leírtakat, de emellett a magyar western OB-n - vagy
esetleg külföldön – magas helyezést ér el, ez nem befolyásolja a kategóriához való
jogosultságát!
Az amatőr státusznak az AWV szabályai szerint nem feltétele a saját lóva történő indulás.
Novice Amateur kategória: az a kezdő „amateur kategóriájú” versenyző jogosult ebben a
kategóriában versenyezni, aki még nem versenyzett 2 évadon keresztül* western
versenyeken (például a Szakági Western OB-n, vagy a szabadidős AWV versenyein).
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Limited Open kategória: ebben a kategóriában bármelyik olyan versenyző – akár gyerek,
youth, vagy amateur, vagy kezdő versenyző is – indulhat, aki nem lovardavezető, nem
főfoglalkozású lovas oktató, vagy lókiképző.
Open (=„nyílt”) kategória: ebben a kategóriában bármelyik versenyző – akár gyerek,
youth, vagy amateur, vagy kezdő versenyző is - indulhat. A szabadidős lovassportban
javasolt e kategóriát a fő- vagy választott kategória előtti gyakorlásra használni.
Bármely lovasnak jogában áll minden rá vonatkozó kategóriában elindulni.
A „felfelé nevezés” megengedett!
Tehát például ha egy gyerek, vagy ifjúsági versenyző meg akarja magát „magasabb”
kategóriákban is mérettetni, akkor – edzői/felkészítői engedéllyel - ugyanazon
versenyen, ugyanazzal a lóval, indulhat youth, és/vagy amatőr, vagy youth és/vagy open
kategóriában is. Ettől ő még korban ifi is marad, így nem veszíti el ifi státuszát.
Például egy amatőr versenyző is indulhat ugyanazon versenyen, ugyanazzal a lóval, az open
kategóriákban is. Tehát az openben való indulásával természetesen nem veszíti el amatőr
státuszát!
FIGYELEM!
MINDEN VERSENYZŐ FELELŐS AZÉRT, HOGY A SZÁMÁRA MEGENGEDETT
KATEGÓRIÁT VÁLASSZA!
A VERSENYZŐ A KATEGÓRIÁJA KIVÁLASZTÁSÁVAL, A RÁ VONATKOZÓ SZABÁLYZAT
ÉS SZANKCIÓK TUDOMÁSUL VÉTELÉVEL ELISMERI, HOGY MINDEN TEKINTETBEN
MEGFELEL AZ ÁLTALA VÁLASZTOTT KATEGÓRIÁNAK.
Azon versenyzőnek, aki valamilyen oknál fogva mégis elindul egy számára nem
megengedett kategóriában, az elért eredményei nem vehetők figyelembe! Az ilyen
versenyző eredményei az adott verseny befejezését követően is bármikor megvonhatóak!
A nem megfelelő kategóriába indult, és (akár utólag) kizárt versenyző, költségeit (nevezési
díj, startdíj, regisztrációs díj, ..stb.) nem követelheti vissza!
A versenyző felelőségre is vonható a nem megfelelő kategória választásáért.
A Versenyrendezők/versenyiroda tudatos félrevezetése, akár a versenyző eltiltását is
eredményezheti!
A felelősségre vonást, valamint az eltiltási eljárást a Szervező Bizottság végzi.
Amennyiben olyan jelzés érkezik a Szervezők, vagy bármely hivatalos személy felé, hogy
egy versenyző nem megfelelően választott kategóriát, az érintett személlyel szemben
vizsgálatot kell indítani.
A Szervező Bizottság eljárást csak akkor indít, ha a bejelentő személyazonosságát vállalva
teszi meg a bejelentést. Ilyen esetekben azonban a bejelentő személyazonosságát a
Szervező Bizottság bizalmasan kezeli!
A nevezések során a lovas köteles a lovának útlevelét a Versenyiroda felé bemutatni /
átadni, továbbá köteles valós adatokat közölni a lováról és önmagáról. A valótlan adatok
közlése vagy a szabályzat „megkerülése, kijátszása” érdekében fiktív vagy hamis adatközlés
azonnali eltiltást jelent a lovas részére adott versenyévre vonatkozóan a teljes
versenysorozattól.

8

I./4. VERSENYEK ÉS MEGNEVEZÉSÜK
I/4/1.

BAJNOKI VERSENYEK

A Versenysorozat szabályzatát elfogadó és a szerint működő, valamint a Szervezők által is
elismert versenyek az Amatőr Western Versenysorozat Bajnoki Versenyei.
A Versenysorozat bajnoki versenyei az adott évben egymásra épülve „bajnokságot”
alkotnak. Az éves bajnokságba beszámító versenyszámok a „bajnoki versenyszámok”.
Ezeken a versenyek minden olyan westernlovas sportoló részt vehet, aki az AWV
szabályzatát, valamint az adott versenyen a versenyrendező egyéb feltételeit megismerte,
elfogadja, és maradéktalanul betartja.
A „bajnokságban való részvétel” azt jelenti, hogy a versenyző ló-lovas páros 4 fordulós
bajnokság esetén legalább 3 versenyen, 5 fordulós bajnokság esetén legalább 4 versenyen,
…stb. részt vesz.
A versenyévad végén, a bajnokságban részt vett versenyző ló-lovas párosok összegyűjtött
pontjai összesítésre kerülnek.
Bajnoki pontokat gyűjteni csak a bajnoki versenyszámok olyan kategóriájában lehet, ahol
legalább 3 versenyző indult.
Az év végén az összegyűjtött bajnoki pontok alapján kerülnek kihirdetésre a bajnoki
helyezettek, és a bajnoki győztest, azaz a „CHAMPION”.
Ugyancsak meghirdetésre kerül év végén a Versenysorozat legeredményesebb fiatal (18 és
alatti) és felnőtt (19 és feletti) versenyzője, azaz az „ALL-AROUND CHAMPION” versenyző
cím is.

I/4/2.

ELNEVEZÉSEK

A versenysorozat rendezvényeit az alábbi – vagy azokhoz hasonló - megnevezéssel lehet
megrendezni:
Amatőr Western Versenysorozat Bajnoki Versenye
Amatőr Western Versenysorozat Versenye
Amatőr Western Versenysorozat Gyakorló „Versenye”
…stb.
A verseny megnevezését ki lehet egészíteni az adott helyszín nevével, vagy más egyéb a
szabályzattal nem ütköző meghatározással.
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Például: III. …. Ranch Kupa - Amatőr Western Versenysorozatos Bajnoki Verseny; vagy
Amatőr Western Versenysorozat – Utánpótlást nevelő és Szabadidős Versenysorozat 3-ik
fordulója; Kelet Magyarországi Amatőr Western Versenysorozat …; stb.)
A versenyen a Rendező a Versenysorozat szabályzatában nem szereplő opcionális
versenyszámot is kiírhat, mely eredménye a bajnoki pontszerzés összesítésébe NEM kerül
rögzítésre, és az ilyen versenyszámokban történő indulás nem befolyásolja a „novice
státuszt.”
Például: ha valaki először, 2018-ban elindult egy versenyhelyszín által kiírt opcionális
versenyszámban, az a személy 2019-ben is indulhat novice (kezdő) kategóriában.)
Az opcionálisan kiírható versenyszámok - például földről idomítás, tojásos pleasure, ….stb.,
- nem bajnoki versenyszámok, tehát nem képeznek bajnoki pontszerzési lehetőséget.
A versenyhelyszínek által megrendezésre és kiírásra kerülő opcionális versenyszámok
szabályzatát az AWV szabályzata nem feltétlen tartalmazza, azok általában az adott
versenyrendező privilégiumában dőlnek el, melyet a rendezőnek a versenyt megelőző
időben közzé kell tennie/tetetnie. Akkor és csak akkor rendezhető ilyen versenyszám, ha a
felszerelésekre, szárhasználatra, állatorvosi feltételekre, tiltott magatartásra, lovakra
vonatkozó rendelkezésekre vonatkozóan a rendező ezekben a versenyszámokban is
betartatja a legalapvetőbb elvárásokat. Tehát ezekre a versenyszámokra is érvényes az
általános versenyszabályzat!

I/4/3.

EGYÉB RENDEZVÉNYEK

Az AWV színeiben/neve alatt egyéb rendezvények is megszervezhetőek, a Szervezők
jóváhagyásával.
A Versenysorozat szabályzata minden rendezvényekre vonatkozik!
a) ALL NOVICE SHOW
Az All Novice Show-k „versenyszerű edzések”. Egy versenyt imitálnak bíróval,
„versenyzőkkel”, versenyszámokkal. Nem számítanak igazi versenynek, mert nem történik
rajtuk díjazás. Ezek a rendezvények csak a lovasok és/vagy lovak felkészülését, gyakorlását
szolgálják a versenyzéshez. A bíró azonban elmondja, hogy a résztvevők hogyan – milyen
eredménnyel szerepelnének, ha a verseny valódi verseny lenne.
Ez a rendezvény:
- felkészülési és gyakorlási lehetőséget tud nyújtani – főleg kezdő - VERSENYZŐK
számára, mert a résztvevők bírói és edzői segítségeket (tanácsokat, ötleteket)
kapnak arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetnek sikeresebb versenyzők. Ezeken a
rendezvényeken való részvétel nagyon hasonlít a versenyszituációhoz, de jellege
miatt sokkal stressz mentesebb, mint egy „igazi” verseny. Így segít mind a lovas,
mind a lova nyugodt légkörű, eredményes „beversenyzésében”.
-
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próba lehetőséget nyújt olyan lovasok számára, akik kacérkodnak a versenyzéssel,
de MÉG NEM VERSENYEZTEK. Itt stressz nélkül, segítséggel próbálhatják ki, hogy
milyen is - lenne – a versenyzés.

-

felkészülési és gyakorlási lehetőséget tud nyújtani KEZDŐ LOVAK számára is, hogy
stressz mentesebben, kisebb létszámú, nyugodt légkörű de mégis csak versenyszerű
szituációban szokjanak hozzá a versenyzéshez.

A rendezvény ajánlott menete lehet pl.:
1. 2 napos gyakorló „versenyszerű edzés”. Az első nap: versenyre felkészítő kurzus
profi tréner/trénerek és/vagy a bíró vezetésével, ahol a versenyzők elgyakorolják és
kijavítják a másnapi verseny konkrét feladatait. Az első nap nem kötelező, csak
ajánlott, mert ideális előkészítése a másnapi versenynek!
A második nap: a „versenynap”
2. Egy napos gyakorló versenyszerű edzés: a versenyzők 2 „go”-ban lehetőséget
kapnak a versenyzésük javítására. A „verseny” első felében futhatnak egy „próba
futamot”, amit a bíró a futam után azonnal kiértékel. Elmondja, hogy bírói
szempontból mit kellene javítania a versenyzőnek, hogy a futama penaltyk nélküli
és/vagy magasabb pontszámú lehessen. Ezek alapján a versenyző edzői segítséget
kap és a második „go-ban” újra rajthoz állhat és kiderül, hogy mennyire értette
és/vagy fogadta meg a bírói tanácsokat.
AWV- All novice showt bárki rendezhet, aki betartja a sorozat szabályzatait. A
versenyrendezéshez a sorozat mindennemű segítséget megad, azonban az ilyen show-k
megrendezését megelőzően a rendezvényt tartó fél köteles megkeresni a sorozat Szervező
Bizottságát, akik döntenek a rendezvény megrendezhetősége felől. Abban az esetben, ha a
megrendezésre kerül egy All novice Show, a rendező, a sorozat részére a nyújtott
támogatásért, szakmai anyagért, reklámért stb. cserébe, a bevételének 7 %-át köteles a
sorozat számára megfizetni!
b) TROPHY – Döntő
A sorozat szervezői az évad utolsó versenyét Trophy versenyként írják ki, amelyen a
részvétel feltétele, hogy adott évben a versenyző minimum 2 korábbi AWV versenyen részt
vegyen.
Hagyományteremtésnek javasolt valamilyen szobor (=trophy), övcsat, esetleg más –
hagyomány teremtő – jelkép értékű díj átadása a győztes részére.
c) MEGHÍVÁSOS VERSENYEK
Olyan versenyek, melyeken a verseny rendezője által meghívott lovasok vehetnek részt.
Ezen versenyek eredményei a bajnoki pontszámításban nem mérvadók.
d) SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK
lehetnek például bírók és/vagy edzők továbbá önkéntesek és segítők által tartott
továbbképzések

I/5.

VERSENYRE, VERSENYZÉSRE VONATKOZÓ KIFEJEZÉSEK

Versenysport
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Szövetség, sportági szakszövetség által elismert versenyrendszer
keretében végzett sporttevékenység, mely során egy-egy
versenyszámban, a versenyzőket elért teljesítményeik sorrendjében
értékelik, és díjazzák

Versenyszám

A versenyzés során meghatározott típusú feladatok
csoportosítás. Például a western horsemanship, a trail.

szerinti

Versenyévad

Az aktuális év január 1.-e és december 31-e között megrendezett
versenyek számítanak az adott év versenyeinek

Szabadidős versenyek Szabadidős lovasok számára a Szakági Megbízott jóváhagyásával és
ellenőrzése mellett, a Versenysorozat szabályzata szerint
megrendezett sporttalálkozók.
Bajnoki Versenysorozat

Egymásra épülő (pontgyűjtő/pontszerző) versenyfordulók

Versenysorozatos verseny Az AWV által elismert verseny
All Novice Show-k

Gyakorló, „versenyszerű edzések”, amik nem számítanak igazi
versenynek, mert nem történik rajtuk díjazás. Ezek a rendezvények
csak a versenyzők felkészülését szolgálják a versenyzéshez. A bírónak
azonban joga van elmondani, hogy a résztvevők hogyan – milyen
eredménnyel szerepelnének, ha a verseny valódi verseny lenne.

Versenyzői kategória Meghatározott osztályokba sorolja a lovasokat.
Szervező Bizottság A Versenysorozatot szervező személyek összessége
Pattern

Az a rajzzal illusztrált, szöveggel leírt versenyfeladat, amit a verseny
során kell a ló-lovas párosnak bemutatnia. (pl.: Trail pattern)

Novice versenyző

= Kezdő versenyző. Az a versenyző számít kezdőnek, aki még NEM
versenyzett 2 évadon keresztül western versenyeken (például a
Szakági versenyeken, vagy a szabadidős western versenyeken, mint pl.
az AWV versenyek). Tehát a kezdőség, időtartamtól függ, nem pedig a
versenyző képzettségi szintjétől.
Például: Ha egy versenyző 2018-ban versenyzett életében először
AWV, vagy szakági western versenyen (mindegy, hogy hány versenyen
vett részt és az év melyik felében!), akkor már csak 2019–ben indulhat
novice (kezdő) versenyzőként.
Kezdő gyerek kategóriában vágta jármód nincs kérve a versenyzőktől.

Egy verseny Győztese:
Egy adott versenyen egy adott versenyszám egy adott
kategóriájában a legeredményesebb ló-lovas páros.
Pontegyezőség esetén az részesül előrébb, aki az adott versenyszám
adott kategóriájában magasabban scoret ért el. Vagy akit a bíró
előrébb sorol.
A versenysorozat Győztese (Champion): Egy adott versenyszám egy adott kategóriájában
a Versenysorozat fordulóinak összesítésében a legeredményesebb,
azaz a legtöbb bajnoki pontot összegyűjtött ló-lovas páros.
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Pontegyezőség esetén az részesül előrébb, aki az adott versenyszám
adott kategóriájában magasabban össz score számot ért el. A Western
Pleasure versenyszámokban – amelyben nincs score - az részesül
előrébb, aki az egész éves teljesítménye során, több versenyzőtárssal
szemben érte el az eredményét.
All-Around győztes: Az a ló-lovas páros, aki - minden bajnoki versenyszámot tekintve - a
versenyévad során az adott kategóriában a legeredményesebb volt. A
Versenysorozat legeredményesebb fiatal (18 és alatti) és felnőtt (19 és
feletti) versenyzője címe kerül kiosztásra. Azaz az „ALL-AROUND
CHAMPION”, illetve az „ALL-AROUND FIATAL CHAMPION”
versenyző cím.
Az All-Around cím kiszámolásánál – elsősorban - a versenyző által
elért első helyezések száma a döntő. Egyezőség esetén a további
helyezések száma számít.
Trophy Győztes

Az év végi Trophy-ban egy adott versenyszámban az első helyezett lólovas páros.

Nevezési díj

A versenyző anyagi hozzájárulása a verseny megrendezéséhez.
A nevezési díj befizetése, a versenyen való részvétel feltétele.
Versenyenként egy egyszeri befizetést jelent. Kötelező minden
versenyen.

Startdíj

Egy adott versenyszámban való indulásra jogosít. A versenyen kiírt
versenyszámokon való indulás feltétele. A rendezőt illeti meg, de
vissza is osztható a versenyzők részére.

Regisztrációs díj

A versenyző anyagi hozzájárulása a Versenysorozat megrendezéséhez.
A regisztrációs díj befizetése, a versenyen való részvétel feltétele. Évi
egyszeri befizetést jelent. Kötelező az adott évben a versenyző első
versenyén. A Versenysorozatot illeti meg. A regisztrációs díj magában
foglalja a startszám díjat is.

Startszám

Minden ló-lovas páros minden évben új – az adott évre érvényes –
hivatalos startszámot kap. A hivatalos startszám elvesztése esetén új
hivatalos startszám igénylése kötelező. Ennek díja: 1.000 Ft. (Saját
készítésű startszám nem elfogadható.) A startszámot a versenyzőnek
minden versenyére magával kell hoznia és a versenyzésekor mindig
jól látható módon viselnie kell.

Versenyrendezői hozzájárulás A versenyrendezők fizetik a Versenysorozat számára.
Versenyenként a nevezési díjakból és a startdíjakból befolyt összeg
7%-a
Arena
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az a fedett, vagy nyitott lovas pálya, ahol a verseny zajlik. Minimális
mérete 30x60méter.
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Melegítő pálya

az a fedett, vagy nyitott lovas pálya, ahol a versenyre való előkészület
zajlik. Minimális mérete 20x40méter.

Walk

lépés, négyütemű jármód, minden kategóriában kérhető

Jog

(lassú) ügetés, kétütemű jármód, minden kategóriában kérhető.
Általában a westernlovaglásban csak tanügetésben mutatható be.
Kivéve a lead line trail versenyt és a ranch riding versenyszámokat)

Trot

normál tempójú (nem „joggolós” és nem is nyújtott) ügetés, kétütemű
jármód, minden kategóriában kérhető.

Lope

vágta, 3 ütemű jármód, a kezdő gyerek kategórián kívül minden
kategóriában kérhető.

Extended Trot

nyújtott ügetés, kétütemű jármód

Extended Canter

nyújtott vágta, három ütemű jármód,

Stride

Egy stride = egy ütem. Például vágtában egy vágtaugrást jelent,
ügetésben, lépésben és hátralépésben 2 egymást követő lépést a
mellső lábakkal számolva.

Line Up!

Vonalban felsorakozni! Egyes versenyszámokban (w. pleasure, w.
horsemanship, …) a bíró kérheti, hogy a versenyzők sorakozzanak fel
vonalban – általában - középen egymás mellett a pálya rövid, vagy
hosszú falával párhuzamosan.

Go

Forduló, futam. Többfordulós versenyek, versenyszámok (például
gyorsasági számok) esetén a versenyzők egy helyezésért egy
versenyen belül többször starthoz állnak, azaz több „go”-t futnak.

„show in show”

olyan versenyzést jelent, ahol például egy versenyszámban való
egyszeri indulással a versenyző 2, vagy több versenyen is részt vesz.
Eredményei minden versenykiírónál rögzítésre kerülnek a kiíró
szabályzata szerint. Például: ha egy verseny, vagy egy verseny
valamely versenyszáma egyben western szakági országos bajnoki
forduló és AWV forduló is, akkor a versenyző az adott
versenyszámban elért eredményei, mind a szakági, mind a
Versenysorozatos eredményekbe bele számítanak.

Schooling

gyakorlás a lóval. A durva schooling-ozás (amikor a gyakorlás már
átmegy a ló durva fegyelmezésébe) nem etikus és nem megengedett. A
versenyen való schooling-ozás (=amikor a versenyző a versenyzést a
lova „ finomhangolására” használja, megengedett. Kivéve: ha az
lényegesen hosszabb ideig tart egy normál pályalovaglásnál és/vagy
nagymértékben eltér a versenyző a kiírt pályától.

Score

egy gyakorlatra adott – a gyakorlat minőségét mutató – pontszám

Penalty

egy gyakorlat végrehajtása közben adott büntetőpont, ami nem
feltétlen van összefüggésben a gyakorlat minőségével. Sokkal inkább
hibát jelez

Brake of gait

a jármód megtörése (például vágtából való visszaesés ügetésbe, vagy
lépésbe; lassításkor stop mozdulat; négyszögbe való beügetés esetén a
hátsó lábak már csak belépnek, ...stb.)

Rail Work

Western Horsemanship versenyszámnál a pálya fala mentén történő
osztályban lovaglás, ahol a western pleasure versenyszám
szabályzatába foglalt előzési és egyéb magatartásnormák a mérvadók.
Kizárást jelent. A kizárt versenyző nem helyezhető és a több futamos
verseny többi futamában sem indulhat már.
= Diszkvalifikáció (DQ) A versenyző a teljes futamára 0 pontot kap és
nem helyezhető. De ha az adott verseny több futamból áll, akkor a
további futamban még indulhat.
Olyan versenyszám, melyben a lovakat a testfelépítésük alapján
bírálják el. Ezen versenyszám célja, hogy megőrizze a „quarter horse”
típust azzal, hogy a lovak értékelésének alapja a fajtaideálhoz való
hasonlóság.

„No score”
„0 score”
Halter

I/6. FELELŐSSÉG
A rendezvények lebonyolításáért a 2004.évi I. tv. 66.§ (1-3) bekezdés szerint a Rendező, a
rendezvény szakszerű lebonyolításáért a Bíró, a Versenyigazgató és a Versenyiroda
és a Szervező Bizottság közösen felelnek.

I/7. A VERSENYEN VALÓ INDULÁS FELTÉTELEI
I/7/1.

LOVAS SZÁMÁRA

a Versenysorozat szabályzatának ISMERETE, ELFOGADÁSA és BETARTÁSA
az ETIKAI KÓDEXBEN foglaltak maradéktalan betartása és betartatása
a versenyre való NEVEZÉS,
versenyenként egyszeri NEVEZÉSI DÍJ BEFIZETÉSE,
versenyszámonként és kategóriánként STARTDÍJ BEFIZETÉSE,
évente egyszer (a versenyző első éves versenyén) REGISZTRÁCIÓS DÍJ megfizetése
és ezzel a STARTSZÁM megváltása,
o a versenyen a ló mind a jobb, mind a bal oldalán STARTSZÁM JÓL LÁTHATÓ MÓDON
VALÓ VISELÉSE,
o Az MLSZ 2019-es Általános és Western-Szabadidős Szabályzatai alapján: A
Szabadidős versenyek versenyszámaiban a 18 év alatti lovasok részvételének
feltétele az MLSZ edzői listájáról történő EDZŐ (FELELŐS SZEMÉLY*) VÁLASZTÁS.
o
o
o
o
o
o

*felelős személy = vagy érvényes western edzői licenccel rendelkező edző vagy „jelölt” státuszú
edző**.
Edző hiányában a felelős személyt (=szülőt, vagy „felkészítőt”) megjelölő SZÜLŐI
NYILATKOZAT is elfogadható. Lásd a mellékletben!
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o

o
o
o

A „Szülői nyilatkozat”-ot minden olyan versenyző esetében, aki, a 18. évét 2019-ben
vagy ezután tölti be évente egyszer, a gyermek első versenyén ki kell tölteni és a
versenyirodánál leadni, különben a lovas nem indulhat a versenyen!
14 ÉVES KOR ALATT KOBAK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ, 14 és 18 éves kor között
ajánlott!
A kobak használatának elmulasztásából adódóan bekövetkező esetleges
balesetekért sem a Szervezők, sem a rendező nem vállal felelősséget!)
18 ÉVES KOR ALATTI SZEMÉLY MÉNNEL NEM VERSENYEZHET, egyik
versenyszámban sem
Hozzájárulás ahhoz, hogy adott versenyzőről, a versenyen készült FOTÓKAT,
VIDEÓKAT az AWV Szervező Bizottsága HIVATALOS CÉLLAL felhasználhassa.
A MELEGÍTŐ PÁLYA szabályainak betartása

I/7/2.

LOVAK SZÁMÁRA
o

o
o

o
o

A Versenysorozatban bármilyen fajtájú ló indulhat, aki már betöltötte vagy a
verseny évében tölti a 3 éves kort – kivéve halter. (2 éves, vagy annál
fiatalabb csikót, csak „szoktatás” jelleggel lehet a versenyre elhozni, de azzal
még versenyen kívül sem indulhatnak!)
A benevezett, vagy csak a verseny helyszínére belépő lónak meg kell felelnie
az állatorvosi feltételeknek, tehát érvényes és szabályosan kitöltött
lóútlevéllel kell rendelkeznie.
A verseny helyszínére való megérkezéskor, még belépés/lerakodás előtt a ló
lóútlevelét be kell mutatni a versenyrendező által erre a feladatra kijelölt
hivatalos személynek. Ennek hiányában semmilyen ló nem léphet be a
rendezvény helyszínére. Lásd AWV Versenyszabályzat/Versenyszámok
része!
Vemhes kancával, a vemhesség 6. hónapjának végéig lehet versenyezni
A versenysorozat versenyein, melegítőpályáján vagy a rendezvényhez
köthető egyéb érintett területen olyan lovat tilos lovagolni, futószárazni és
felvezetni, aki a többi lóra, nézőkre, lovasokra, …stb. magatartásbéli
problémái miatt potenciális veszélyt jelenthet, vagy azokat nagymértékben
zavarja. Az ilyen ló az adott versenyből vagy az adott versenynapból
kizárásra kerül! Az ilyen okból kizárt lovas, pénzvisszafizetésre semmilyen
formában sem jogosult! / Kizárás mértékéről a Szervező Bizottság többségi
szavazattal dönt, mely szavazás zártkörű!/

I/7/3. ÁLLATORVOSI FELTÉTELEK
A magyarországi törvényi szabályozás szerint: Ha egy ló elhagyja a lakhelye szerinti
közigazgatási határt (azaz kilép a településéről) és valamilyen rendezvényre
(versenyre, szabadidős versenyre, vagy egyéb lovas találkozóra, közös edzésre, stb.) megy,
vagy szállítják, akkor kötelező, hogy legyen mellette a szabályosan kitöltött útlevél.
A „szabályosan kitöltött” lóútlevél állatorvosi részében – e tekintetben - a következőknek
kell benne lennie:
1. Vakcinázások:
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A versenyre, szabadidős versenyre, versenyezni, vagy csak bemutatóra, látogatóba érkező
lovak tekintetében kötelező az MLSZ által megkövetelt minimális (FEI) szabályozást
betartani, ami a következő:
A lovat szabályosan vakcinázni* kell lóinfluenza ellen és ezt az állatorvosnak igazolnia is
kell a lóútlevélben.
* Szabályos vakcinázás = alapimmunizálás (első oltás, majd 21-92 napon belül második oltás)
+ utána 6 hónapon belüli emlékeztető oltást jelen (+/- 21 nap).
Magyarországon vakcinázásra csak Magyarországon törzskönyvezett vakcina használható.
Tehát nem elfogadható olyan vakcina, ami lehet, hogy az EU más államában regisztrált, de
Magyarországon nem. Akkor is igaz ez, ha a vakcinát magyar állatorvos adta be és az
érvényes magyar kamarai bélyegzőjével igazolta. Tehát az ilyen vakcinázás nem érvényes.
A vakcinázást az állatorvos aláírása és bélyegzője tanúsítja. A vakcinázáskor nem kötelező a
matrica beragasztása. A beragasztott matrica önmagában - az állatorvos aláírása és
bélyegzője nélkül - semmit nem igazol és nem elfogadható.
2. Vérvizsgálat:
A versenyen, szabadidős versenyen résztvevő lovaknak rendelkeznie kell a ló útlevelében
feltüntetett „egy évnél nem régebbi Coggins teszt (=Fertőző kevésvérűség) negatív
eredménnyel és maximum három éves, negatív eredményű takonykór vérvizsgálattal” is.
Ezeknek is benne kell lennie a lóútlevélben.
Javasolt mindkét vizsgálatot a versenyszezon megkezdése előtt elvégeztetni!

I/8. STARTOK SZABÁLYOZÁSA
I/8/1.

LOVASOK STARTJAI

Lovasok a szabadidős rendezvényeken tetszőleges számú versenyszámban vehetnek részt,
a startok számára vonatkozó korlátozás lovas tekintetében az ilyen rendezvényeken nincs.
Azonos versenyszámban azonos lóval második start (gyakorló céllal) csak versenyen kívül
lehetséges – az ismételt startdíj megfizetése ellenében.

I/8/2.

A STARTOK SZÁMÁNAK KORLÁTOZÁSOK LOVAKRA

A Versenysorozat versenyein egy ló startjainak száma naponta maximum 6 lehet. Ezen
felüli start esetén a ló kizárásra kerül a soron következő versenyszámokból. Amennyiben a
Szervező Bizottság és/vagy versenyiroda az e fajta szabályszegést nem észleli időben, a 6.
starton felüli versenyek eredményét később is törölheti, mely eredmény törléséről a
Szervezőknek írásban kell értesíteni az érintett versenyzőt, azonban a versenypálya
elhagyása utáni eredménytörléskor a versenyző pénzvisszafizetésre nem jogosult!
A lead line trail versenyben induló lovak esetén a korlátozás tekintetében 3 indulás számít
1 startnak. Pl.: Ha egy lóval 6 versenyző indul a lead line trail versenyszámban, az 2
startnak számít, melyen kívül még 4 másik startot mehetnek az adott lóval. Ezen könnyítés
kizárólag a lead line trail versenyszámban szereplő lovakra érvényes!
A versenyen kívüli indulás is startnak számít a startkorlátozás tekintetében.
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I/9. KIÍRÁSOK, EREDMÉNYEK
Bajnoki versenyeken minden bajnoki versenyszámban, minden olyan kategória kiírásra
kerül, ahol legalább 3 induló van. Kevesebb, mint 3 induló esetén a versenyszám nem kerül
kiírásra, akkor sem, ha az online nevezés lezárta után, vagy a helyszínen eléri vagy
meghaladja a nevezők száma a 3 főt.
A versenyszámokat és a versenyszámokon belüli kategóriákat lásd itt: I./1.
Eredményhirdetéskor valamennyi versenyszámban el kell, hogy hangozzék a kategória
első 6-6 helyezett ló-lovas párosának a neve, az, hogy az elért eredményt hány lovas közül
érte el, fiatalkorúak esetén a felkészítő vagy edző neve, a versenyző egyesülete (ha ez
utóbbi fel van tüntetve a nevezés alkalmával).
pl. I. helyezett: xy z nevű lovával, 15 főből, 70 scorral
A versenyen elért eredményeket a versenyt követően a verseny rendezőjének digitális
formában is el kell juttatnia a Versenysorozat szervezőihez.
Ugyancsak el kell juttatni a versenyen készült összes hivatalos iratot (pontozólapokat, start
- és eredménylistákat) is.
Az elért eredményeket a Versenysorozat szervezői a hivatalos weboldalukon és a Facebook
oldalukon közzéteszik, továbbá a hivatalos papíralapú dokumentumokat 5 évig megőrzik.
A pontozólapok elektronikus közzétételének lehetősége a Szervezők hatásköre.
A pontozólapon a pontszámok mellett – ha csak lehet - javasolt a bíróknak egy néhány
szavas szöveges értékelést írni (az e fajta megjegyzés nem azt jelenti, hogy adott lovas
pontszámai a megjegyzésben foglaltak alapján kerültek meghatározásra).
A versenyszám végén a lehető legrövidebb időn belül fel kell állítani a helyezések
sorrendjét, hogy esetleges döntetlen esetén az érintett lovasok visszahívhatók legyenek a
döntetlen feloldására egy összevetésben.
A pontozólapok másolatát kötelező a versenyszám befejezése után azonnal a helyszínen
kifüggeszteni, hogy a versenyzők azokat megnézhessék és tanulhassanak belőle. E feladat
végrehajtásáért a versenyigazgató és a versenyiroda együttesen felel.
A helyezések kiszámítása minden esetben ló-lovas párosra vonatkozik, és
versenyszámonként és kategóriánként külön értendő. Minden – bajnoki
versenyszámonként és kategóriánként - megszerzett helyezés a következő bajnoki pontot
éri, attól függően, hogy az adott versenyen hány lovas közül szerezte meg helyezését a
lovas:

18

PEST MEGYÉBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK ESETÉN:
versenyzők 1 hely
2 hely
3 hely
4 hely
5 hely
száma
3-4
6
5
4
3
2
5-8
7
6
5
4
3
98
7
6
5
4

6 hely
1
2
3

KÍVÜL
TROPHY ESETÉN:
PEST MEGYÉN
versenyzők
száma
3-4
5-8
9-

MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK VALAMINT A

1 hely

2 hely

3 hely

4 hely

5 hely

6 hely

8
9
10

7
8
9

6
7
8

5
6
7

4
5
6

3
4
5

Az év végén az adott versenyszám adott kategóriájában a legeredményesebb (= legtöbb
bajnoki pontot összegyűjtött) ló-lovas páros nyeri el az Amatőr Western Versenysorozat
adott versenyszám adott kategóriájának Győztese (=Champion-ja”) címet.
A bajnoki pontszámítás az adott versenyszám egy adott kategóriájában a versenysorozat
fordulóinak összesítésében a versenyző ló-lovas páros által összegyűjtött bajnoki pontok
alapján történik. Pontegyezőség esetén az részesül előrébb, aki az adott versenyszám adott
kategóriájában magasabban össz score számot ért el. A Western Pleasure
versenyszámokban – amelyben nincs score - az részesül előrébb, aki az egész éves
teljesítménye során, több versenyzőtárssal szemben érte el az eredményét.
A Versenysorozat legeredményesebb fiatal (18 és alatti) és felnőtt (19 és feletti)
versenyzője az „All-Around Champion”.
Az All-Around cím kiszámolásánál – elsősorban - a versenyző által elért első helyezések
száma a döntő. Egyezőség esetén a további helyezések száma számít.
A versenyhelyszín hirdethet saját All-Around győztest is, de azt előzőleg ki kell írni, hogy
milyen feltételekkel adja és mi alapján dönti el.

I/10. DÍJAZÁS
Év közben a versenyeken (fordulókon):
1. hely
kék szalag + aranyérem nyakszalaggal
2. hely
piros szalag + ezüstérem nyakszalaggal
3. hely
sárga szalag + bronzérem nyakszalaggal
4. hely
fehér szalag
5. hely
rózsaszín szalag
6. hely
zöld szalag
All-Around bajnok lila nyakszalag
Hogy ezen túlmenően a versenyrendező milyen formában és mértékben díjazza a nála
indult lovasokat, azt minden esetben az adott forduló rendezője dönti el.
Pl.: A verseny rendezőjének döntése szerint a versenyzők külön díjakat kaphatnak, a 6-hely
alatt a versenyzők oklevelet kaphatnak.
Év végén a bajnoki díjkiosztón:
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Az egyes fordulók eredményeit az év végén összesítjük. Ezek az eredmények lesznek a
bajnoki eredmények.
A bajnokok (Championok) a youth, amateur, limited open és open kategóriákban bajnoki
övcsatot kapnak.
A bajnokok, a bajnoki második és harmadik helyezettek kupát kapnak.
A bajnoki 4-5-6 helyezettek elismerő oklevelet kapnak.
A gyerek kategóriákban minden gyermek oklevelet kap.
Külön díjat kapnak azok, akiknek szponzor díjat ajánlott fel.

I/11. NEVEZÉSEK
A versenyen való indulás feltétele a Versenysorozat szabályzatának betartása, megismerés
és elfogadása mellett a versenyre való előnevezés, valamint versenyenként egyszeri
nevezési díj befizetése. A nevezési díj a versenyző anyagi hozzájárulása a verseny
megrendezéséhez.
A versenyen való indulás további feltétele versenyszámonként a startdíjak befizetése.
Minden Versenysorozatos versenyző köteles az adott évi első versenyén regisztrációs díjat
fizetni. A regisztrációs díj a versenyző anyagi hozzájárulása a Versenysorozat
megrendezéséhez. A regisztrációs díj magában foglalja az aktuális évi startszámot is.
A nevezés a Versenysorozat honlapján található nevező felületen kell, hogy történjen előnevezéssel.
Az előnevezésre azért van szükség, hogy a verseny indulási időpontjait minél pontosabban
meg lehessen határozni, illetve, hogy a versenyrendezők előzetesen tájékozódni tudjanak
arról, hogy hány kupát, szalagot kell, hogy megrendeljenek, továbbá, hogy a ló szállásokat
és a büfét a várható létszámhoz tudják igazítani.
Az előnevezés tájékoztató jellegű. NEM kötelez indulásra, és az előnevezéseket a
versenyen szabadon meg lehet változtatni! Ami azt jelenti, hogy a lehető
legátgondoltabban, legfelelősségteljesebben és valóság hűbben kell leadni!
Tehát az, ha valaki meggondolja magát és nem indul a bejelölt versenyszámban, vagy éppen
olyan versenyszámban szeretne indulni, amit előzetesen nem jelölt be, az nem jár
retorzióval, nem jár olyan startdíj megfizetésével, ahol nem indul, csak azt a startdíjat kell
megfizetnie, ahol ténylegesen indulni szeretne! Illetve az újonnan megjelölt
versenyszámban nem kell magasabb „késedelmi” díjat fizetnie!
Ha valaki előnevez, de bármilyen okból mégsem tud a versenyen elindulni, akkor a
nevezése mindenféle díj megfizetése nélkül törlődik.
Viszont, ha valaki egyáltalán nem nevez előre, az csak emelt nevezési díjjal vehet részt a
versenyen!
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I/12. STARTSZÁMOK SZÍNEI 2018-ban
általános éves startszám
lead line trail + futószáras startszám
halter startszám

>fehér alapon
> zöld alapon
> kék alapon

I/13. KÖLTSÉGEK
Versenyzőkre vonatkozó költségek:
Regisztrációs díj(tartalmazza a startszámot)
Nevezési díj (online előnevezéssel):
Késedelmi (helyi) nevezési díj:
Startdíj (versenyen kívül is):
Startdíj Halter:

5.000.- ft/ év
5.000.- forint/ ló-lovas páros/verseny
10.000.- forint/ ló-lovas páros/verseny
1.500.- forint/ ló-lovas páros/versenyszám
3.000.- forint/ ló

A CSAK Halter versenyre nevezőknek „Halter startszámot” kell váltaniuk.
Ennek díja 4.000 ft, ami egyben startdíj is.
2019-ben a Halter verseny egyben hivatalos AQHA pontszerző verseny is!
A CSAK Lied Line Trail és az opcionálisan kiírható futószáras versenyre nevező
gyermekeknek zöld színű éves startszámot kell váltaniuk , ami nem ló lovas párosra, hanem
kizárólag a lovasra vonatkozik. (pl.: Ha egy lovarda a versenyzője részére lead line trail
versenyszámban nem tudja azt a lovat biztosítani, mellyel a korábbi versenyeken
versenyzett, azonban helyette másik ló biztosítása megoldott, nem kell ismételt
startszámot kiváltani, mert a startszám csak a lovasra vonatkozik.)
Ennek díja:
2.000 ft és egész évre szól.
Emellett csak startdíjat kell fizetniük, nevezési díjat nem.
A csak lead line trail versenybe való indulás startdíja:
2.000.- ft
Versenyen kívül indulni csak érvényes startszámmal lehet.
A lovak elhelyezési (boksz, karám, …stb.) díját a verseny rendezője vagy a versenynek
helyt adó lovarda határozza meg a saját hatáskörben.
Versenyt rendező helyszínekre vonatkozó költség: (versenyzőkre nem vonatkozik!)
Adott versenyhelyszín, az általa megrendezett versenyen a nevezési és startdíjak
összegének 7%-át fizeti a Versenysorozatnak versenyrendezői hozzájárulás címén. Ezen
összeg kifizetése a Versenyigazgatónak vagy valamely Szervezőnek a verseny befejezését
követően azonnal meg kell történjen.
A Versenysorozatot illető Regisztrációs díjakat (startszámdíjakat), lead line trail/futószáras
vagy halter startszám díjakat a versenyhelyszín irodája köteles beszedni, és a verseny után
azonnal átadni a versenyigazgatónak, vagy valamely Szervezőnek.
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A versenyhelyszín köteles a versenyző éves első versenyén a beszedett regisztrációs díj
ellenében a versenyzőnek átadni a versenyzői startszámát.
A Versenysorozaton való versenyzéshez a lovasoktól a fent említett költségeken kívül
semmiféle további plusz költség nem követelhető meg.
Az egyéb kiegészítő szolgáltatások (szállás, büfé, stb.) díját mindenkor a rendező szabhatja
meg.
Minden lovas, aki a Versenysorozat fordulójaként kiírt bajnoki versenyen vesz részt,
automatikusan résztvevőjévé válhat a Versenysorozatnak és az éves összesítésnek.

I/14. FELSZERELÉSEK
I/14/1.

FELSZERELÉSEKRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN

A felszerelések használatára vonatkozó szabályok mind a versenypályán, mind a
melegítőpályán, mind a verseny egyéb helyszínein érvényesek!
Segédszárak használata mind a versenypályán, mind a melegítőpályán tilos! Kivéve a
gyorsasági számokban az ott megengedett segédszárakat valamint az ott megengedett
speciális eszközöket.
A melegítőpályán kizárólag a versenyzők és edzőik vagy felkészítőik tartózkodhatnak és
lovagolhatnak. Ha nem kompatibilis személy ül a lovon (pl. egy néző kipróbálás képp felül
egy versenyző lovára) a melegítőpályáról leküldhető.
A versenyeken a Versenysorozat által kiadott startszám használata kötelező.
Ha a verseny a felszerelés hibája miatt megszakad, vagy nem fejezhető be, akkor a bírónak
ki kell zárnia a versenyzőt. A felszerelés hibája miatt nincs lehetőség a pálya
megismétlésére.
A bírónak joga van arra, hogy megkövetelje bármilyen felszerelés eltávolítását vagy
megváltoztatását, melyről úgy gondolja, hogy nem biztonságos, vagy a lovat sportszerűtlen
előnyökhöz juttathatja, vagy amely nem állatbarát.

I/14/2.

ENGEDÉLYEZETT FEJZŐK

o csikózablás kantár állszíjjal, 2 kézzel
o feszítő zablás kantár (= dupla soros vagy szimpla megerősített) állánccal egy kézzel
o bosal, 2 kézzel
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Ezen kívül minden egyéb fejző tilos. Tilos például kötőfék, hackamore, side pull, nyakkötél,
speciális zablák használata – kivétel a gyorsasági számokban engedélyezett zablák, melyek
csak gyorsasági versenyszámokban használhatók- stb.
A kantár lehet egyfüles, kétfüles, vagy homlokszíjas.
A kantár alatt sem a versenypályán sem a melegítőpályán nem lehet kötőfék. Ha a
versenyző kantár alatt használt kötőfékkel lép a versenypályára, a bíró kizárhatja a
versenyből.
Csikózabla (snaffle bit) alatt a western kategóriákban a hagyományos csuklós „O”, vagy
"D" "karikás" zablát értünk, melynek karikája nem lehet nagyobb 10 cm -nél. A szájrész kör
alakú, ovális, vagy tojásdad, be nem vont fémből kell, hogy legyen. Rézberakásos lehet. Az
átmérője minimum 8mm legyen (amit 2,54 cm-re a szájszöglettől befelé kell mérni), a zabla
a közepe felé fokozatosan vékonyodik. A szájrész két vagy három részből állhat. A három
részből álló szájrész esetén, az összekötő rész 3,2 cm vagy ennél kisebb átmérőjű karika,
vagy egy 1,0-2,0 cm (felülről lefelé mérve) keresztmetszetű és maximum 5 cm hosszúságú
lapos zablarúd, mely laposan simul a ló szájába.
Csikózabla használata esetén a csikózabla alatti állszíj használata kötelező. Állánc
használata esetén csikózablánál, vagy állszíj használatának elmulasztása miatt a lovas a
versenyszámból kizárásra kerül.
Engedélyezett feszítőzablák esetén:
A western kategóriákban a bit alatt feszítőzablát értünk, mely merev vagy tört szájrészű
lehet, feszítőággal ellátva. Egyetlen feszítő zabla sem tartalmazhat mechanikus kiegészítést.
A feszítőág maximális hossza együttesen: 21,5 cm lehet.
A feszítőág lehet rögzített, vagy szabadon mozgó.
A zabla szájrészének bevonat nélküli sima, vagy berakásos fémből kell lennie, melynek
átmérője kerek, ovális, vagy tojásdad alakú, 0,8-2 cm lehet (a szájszöglettől 2,5 cm-re
mérve).
A szájrész alatt bármilyen lefelé kiálló rész tilos.
A szájrész állhat egy, kettő vagy három részből. Ha háromrészes, akkor az összekötő rész
lehet egy 3,2 cm-es, vagy ennél kisebb átmérőjű körgyűrű, vagy egy (felülről lefelé mérve)
lehet egy lapos összekötő rész 10-20 mm föntről lefelé mérve, maximálisan 5 cm
hosszúságban), s amely laposan fekszik a ló szájában.
A zabla nyelvszabadsága nem lehet magasabb, mint 9 cm
Görgők, borítások megengedettek rajta.
Az érvényes standard zablákat lásd a mellékletben!
A Bit használatakor állánc használata kötelező, és ennek legalább 1.3 cm ( dupla soros vagy
szimpla megerősített) szélességűnek kell lennie és laposan, megcsavarodás nélkül kell
lógnia a ló állkapcsa alatt.
(Ezen eszközök hiánya vagy hibás megléte kizárást von maga után !)
A bosal lehet: hajlékony, fonott nyersbőr, bőr, vagy kötélből, belseje nyersbőrből, vagy
fonott kötélből kell, hogy legyen. A bosalon kívül az áll alatt semmiféle merev anyagból
kialakított rész nem lehet, még puhán alápárnázva sem. Lószőrből, szintetikus anyagból
készült bosalok és a mechanikus hackamore használata tilos. Tilos továbbá lószőrből font,

23

ún. Mecate rein (szár) használata a bosalhoz! (Ezen eszközök versenypályán történő
használata kizárást von maga után !

I/14/3. KANTÁRSZÁRAK
Mind csikózablás, mind feszítő zablás kantár esetén lehetnek különállóak (Split Rein) és
kb.: 2m-2,50 hosszúak, vagy használható szárként az ún. Romal is, mely kizárólag a
feszítőzablához használható, a Romal kezelésének szabályai betartásával. Gyorsasági
számok kivételével tilos a zárt végű szárak használata.
A Romal egy zárt, összekapcsolt szár, amihez egy fonott anyagból készült „korbácsszerű
kiegészítés” kapcsolódik, ez a kiegészítés a szabad kézzel fogható úgy, hogy a szárat tartó és
a kiegészítést tartó kéz között kb. 40 cm-nek kell lennie.
A „korbács kiegészítés” nem alkalmazható irányításra, fenyítésre vagy segítségadásra.

I/14/4. SZÁRHASZNÁLAT
Az ide vonatkozó rajzokat lásd a mellékletben!
Az azonos osztályban induló lovakat választhatóan szabályos egykezes vagy szabályos
kétkezes szárhasználattal lehet lovagolni. A Versenysorozat szabályai a feszítőzabla
használatát nem teszik kötelezővé a lovak kora szerint, azonban az egyes felszerelések
szabályos használatát előírja. Tehát a ló 6 éves korától – a nemzetközileg elvárástól
eltérően – nem kötelező az egykezes, feszítő zablás lovaglás.
Minden kategóriában választhatóan csikózabla, vagy feszítőzabla, bosal szabályos
használata megengedett.
A feszítőzablával kétkezes szárhasználattal lovagló lovast a bíró kizárja a versenyből.
Feszítő zablával lovagló lovasnak maximum 1 ujja lehet a szárak közt (1 ujjnál több megléte
a szárak között, kizárást von maga után)
A versenyen kívül induló lovasok választhatóan lovagolhatnak csikózablával és bosallal két
kézzel, vagy feszítő zablával egy kézzel, továbbá a játékos versenyszámokban is a fentiek
érvényesek- kivétel, ha a rendező másként nem határoz.
Szabályos kétkezes szárhasználat esetén a szárakat mind a két kézzel hídban kell fogni,
így a szárak végeinek a ló nyakának ellentétes oldalán kell lennie.
A lovas kezeinek a nyeregkápa jobb és bal oldala felett, egymástól kb.: 25-30 cm-re kell
lenniük, és a lovas oldalirányban a nyeregszarvtól 10-15 cm-rel távolabb nem tarthatja
őket.
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Szabályos egykezes szárhasználat esetén a szárakat az egyik kézzel kell fogni. Mindkét
szár végének a szártartó kéz oldalán - együtt - kell lelógnia.
A lovas szártartó kezének középen a nyeregszarv felett, vagy valamivel előtte-felette kell
lennie. A szabad kezet pedig a szártartó kézzel szimmetrikusan, vagy a lovas teste mellett
lazán lelógatva lehet tartani.
A lovakat csikózabla és feszítő zabla esetén is, lazán belógó száron, vagy enyhe
szárkontaktussal kell lovagolni, a ló ellenállása nélkül- kivétel ez alól azon versenyszám,
ahol a szabályzat enyhe száj-kontaktussal történő lovaglást határoz meg. (például Ranch
riding).

I/14/5. SARKANTYÚ HASZNÁLAT
Sarkantyú használata, szabályszerűen, minden kategóriában és minden korosztálynak
engedélyezett. 14. életév alatti versenyzők valamint a novice kategóriákban induló
versenyzők esetén a sarkantyú használata KIZÁRÓLAG az edző és felkészítő engedélyével
és felelősségvállalásával és/vagy a lovas saját felelősségvállalásával lehetséges.
14. év alatti és novice versenyzőknek a sarkantyú használata nem ajánlott!
A Lead Line Trail (Futószáras) versenyszámokban a sarkantyú használata tilos!

I/14/6. NYEREG
Minden western versenyszámban western nyerget kell használni. Kivéve azon
versenyszámokat, melyek szabályzata ezt nem írja elő. Például: ranch trail, ügyességi,
tojásos, akadályverseny…).
A nyereg minősége, díszessége nem befolyásolja a lovas, vagy a lovaglás értékelését. Tehát
az ezüstdíszítéses felszerelést nem értékelik magasabban a jó munkafelszerelésnél. Viszont
a felszerelés ápoltsága például a Western Horsemaship versenyszám esetében bele számít
az értékelésbe.

I/14/7. VÁLASZTHATÓ (NEM KÖTELEZŐ) FELSZERELÉSEK
Pataharangok, lábszárvédők és fáslik használata megengedett. (Kivétel a Trail és Western
Pleasure versenyszámokban.)
Orrszíjak és Tie-down használata csak a gyorsasági versenyszámokban megengedett

I/14/8. TILTOTT FELSZERELÉSEK
A versenyző szabadon eldöntheti, hogy a ló képzettségi szintje szerint milyen típusú
felszerelést akar használni, azonban a bíró megtilthatja bizonyos, általa nem megfelelőnek
tartott felszerelések használatát.
Tiltott:
Pataharangok, lábszárvédők és fáslik használata a Trail és Western Plesure
versenyszámokban.
Drótból készült álladzó, függetlenül attól, hogy be van-e vonva.
1,3 cm-nél keskenyebb álladzó lánc.
Orrszíjak és Tie-down, ha ezeknél a ló fejével bevonatlan fém érintkezhet.
Segédszárak használata a versenypályán és a melegítő pályán is
Pisztoly, lasszó, felkötött takaró, kötőfék a kantár alatt
A tiltott felszerelések használata kizárást von maga után!
A melegítőpályán ugyan azon felszerelések használata engedélyezett, mint a versenypályán

I/14/9. ÖLTÖZET
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A western versenyeken a hivatalos western versenyszámokban, mind a versenypályán,
mind verseny alatt a bemelegítő pályán előírás szerinti western öltözetet kell hordani. Az
előírásos öltözet alatt: galléros, begombolt hosszú ujjú inget, vagy hosszú ujjú zárt felsőt,

western kalapot, csizmát és farmer nadrágot értünk. A „munkaruházat” (kék farmer, kockás
ing) hordása nem tilos, de lehetőleg kerüljük!
A kalapnak/ kobaknak a lovas fején kell lennie, amikor belép a pályára.
A lovas - önnön tudásszintjét felmérve - viselhet sarkantyút, de túlzott, vagy helytelen
használata esetén azonban a bírók és/vagy a versenyrendezők figyelmeztethetik, szükség
esetén pedig ki is zárhatják a lovast a további versenyzésből.
Az egyéb versenyszámokban például freestyle versenyszámban, vagy az ügyességi/játékos
versenyszámokban nem kötelező a „szabályos” western felszerelés és öltözet.
Ezekben a versenyszámokban vagy szabályos western felszerelésben és öltözetben, vagy
szabályos angol felszerelésben és öltözetben, vagy egyéb például hagyományőrző
felszerelésben és öltözetben lehet részt venni.
Azonban elvárás, hogy minden versenyszámban a lovas öltözete legyen tiszta, rendezett,
versenyhez illő.
Az ápolatlanul, hanyagul vagy nem megfelelő öltözetben pályára lovagló lovast a bíró
kizárhatja a versenyből, illetve kötelezheti a lovast a hiányok pótlására.
A versenyen való részvétel, a ló és a lovas számára is ünnep kell, hogy legyen. Mind a
verseny, mind a melegítőpályán fedetlen fővel, pólóban, edzőcipőben, fürdőruhában,
kigombolt ingben lovagolni – amellett, hogy nem illik - tilos!
Szélsőséges időjárás esetén – a bíróval való egyeztetést követően - megengedett az
időjáráshoz igazodó öltözet. (például eső esetén, az esőkabát, napsütés esetén
napszemüveg viselete)
A chaps használata engedélyezett.
Nem engedélyezett viszont pisztoly, lasszó, felkötött takaró, kötőfék a kantár alatt, …stb.
használata, aki ilyen kiegészítőkkel lép a versenypályára – kivétel a freestyle
versenyszámok, a bíró kizárja a versenyzőt!
Minden gyorsasági versenyszámban megengedett a versenyzők részére az állszíjas kobak
használata.
18 éves kor alatt a kobak használata a gyorsasági számokban kötelező mind a verseny
pályán, mind a bemelegítő pályán, valamint akkor is, amikor a lovas a verseny helyszínén
lovon ül.
14 éves kor alatt a kobak használata minden versenyszámban kötelező (kivétel a földről
idomítás versenyszám) mind a verseny pályán, mind a bemelegítő pályán, valamint akkor
is, amikor a lovas a verseny helyszínén lovon ül. A fiatalkorú versenyző kobakhasználat
elmulasztása miatt szenvedett balesetéért a Szervező Bizottság és a Verseny rendezője sem
vállal felelősséget!
Tehát mindenkitől, aki valamely lovas eseményen lovasként, versenyzőként részt vesz,
elvárható, hogy tiszta, rendes és az előírásoknak megfelelő ruházatban, ápolt, jó kondíciójú
lóval, valamint megfelelő, biztonságos, szabályos és rendezett lovas felszereléssel
lovagoljon. Aki ezt, valamint azt az alapvető szabályt, hogy ittas állapotban nem lehet
lovagolni, nem tartja be, a rendezők és/vagy a versenybírók kizárhatják a további
versenyzésből.
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I/15. VIDEÓK, FOTÓK
A versenyek futamait javasolt videóra venni, hogy az esetleges óvásoknál, bírói
korrekcióknál segítségül lehessen őket hívni.
A versenyről készült hivatalos videófelvételek, fotók a Szervezői Bizottság kezelésében
állnak, azok külsős személy saját rendelkezésére nem adhatók ki!
A versenyen való indulás feltétele, hogy a versenyző hozzájárulását adja ahhoz, hogy adott
versenyzőről a versenyen készült fotókat, videókat az AWV Szervező Bizottsága
HIVATALOS CÉLLAL felhasználhatja. Pl. image videófilm, népszerűsítő film, újságcikk,
tájékoztatás, …stb. céljára.

I/16.

ÓVÁS

Óvásra lehetőség van. Az óvást a versenyirodánál lehet kezdeményezni, 10.000.- ft
befizetésével, a fentebb leírtak figyelembevételével írásban az erre szolgáló
nyomtatványon. A nyomtatványt a versenyiroda biztosítja. Lásd a mellékletben!
Óvás esetén a következő adatok szükségesek:
Az óvás tárgyát képező esemény pontos időpontja, helye, és az óvás tárgyának részletes
leírása.
Az óvást 3 fő vizsgálja ki. Ezen személyek lehetnek: nemzeti bíró(k), versenyigazgató és
egyéb versenyen jelenlévő hivatalos személyek. Az óvást benyújtó személyt szóban vagy
írásban értesíteni kell az óvás eredményéről. Abban az esetben, ha az óvásnak az óvást
kivizsgálók helyt adnak, az óvás összege visszafizetésre került az indítványt benyújtó
személy felé. Amennyiben az óvás elutasítására kerül sor, az óvás díj a Versenysorozatot
illeti meg, továbbá az elutasításról minden esetben legalább 15 napon belül írásos
határozatot kell kapnia az óvást benyújtó személynek.
Az óvás elbírálásakor kizárólag az AWV szabályzataiban (Általános-, Versenyszámokra
vonatkozó-, Etikai kódex, melegítő pályára vonatkozó szabályzatokban) foglaltak a
mérvadók. A bíráskodás esetében benyújtott óvást kizárólag HIVATALOS videofelvételről
(versenyrendező határozza meg, hogy készíttet-e hivatalos videót) ellenőrizhetik a
kivizsgálást végző személyek, akik közül ebben az esetben legalább egyiküknek nemzeti
bírónak kell lennie. Ennek hiányában a bíráskodás elleni óvás elutasítására kerül sor.
Az óvási indítvány kivizsgálásakor a vizsgálat megtartásánál kizárólag az óvást lefolytató 3
személy lehet jelen. A kivizsgálási határidő az óvás benyújtásától számítva 72 óra.
A versenyen induló személyek tudomásul veszik azt, hogy az óvási eljárások kapcsán
hozott döntések értelmében a részükre átadott tárgyjutalmak és megállapított helyezések
bármikor visszavehetők. Ilyen esetben pénzvisszafizetésre nem kerül sor. Az óvás
eredményével szemben jogorvoslatnak helye nincs.

II. WESZTERN LOVARDAI ETIKETT A MELEGÍTŐPÁLYÁN
(McCuistion írása alapján)
Az etikett szabályok a ló-lovas biztonságát és zavartalan munkáját szolgálják.
1. Bal kezes kört a pálya alsó végén lovagolj, vagy a bejárathoz legközelebb.
2. Jobb kezes kört a pálya felső végén lovagolj vagy a bejárattól legtávolabb.
3. A bemelegítő pálya közepén ne Stoppolj, ne spinelj és ne iskolázd a lovad, mert ott a
kört lovagló lovas társaidat zavarhatod.
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4. Gyors nagykört csak a külső patanyomon lovagolj. Ügetésben vagy rövid vágtában
egy kissé beljebb a nagykör vonalától kell haladnod, hogy ne zavard a nagyköröket
lovagló lovas társaidat.
5. A spint a nagykörök közepén gyakorolj, továbbá ezen a helyen engedd lovadnak a
pihenést is.
6. Általában a kört lovagló lovasoknak van elsőbbségük a többiekhez képest. Ettől
függetlenül a kört lovagló lovasnak is figyelnie kell a többiekre és vigyáznia kell
olyanokra, akik pl. rossz helyen állnak. (pl. a pálya közepén spint gyakorol, vagy
éppen lábvédőt helyez fel a kört lovagló lovas vonalán stb.) Kerüld ki őket és lassíts
le!
7. Ne lovagolj csoportba vagy alkoss csoportot másokkal, mert ez további torlódásokat
eredményezhet és megnehezíti a többi lovas melegítését.
8. 9. Ne lovagolj olyan lovat, mely nincs megfelelő állapotban. (pl.: Kapkodja a levegőt,
sántít, köhög, túlzottan kimerült stb.)
9. Lábvédőt csak olyan helyen tegyél a lóra, mely biztonságos és nincs a „forgalom
sodrásában”, mint pl. a pálya közepe.
10. Ne lovagolj akkor, ha a pályát simítják és a többiek sem lovagolnak.
11. Lábvédő felhelyezése esetén a melegítő pályán tartsd a szárakat a kézben, míg
felteszed a lábvédőket, vagy kérd meg egy lovas társadat, hogy fogja meg a lovadat,
míg felhelyezed rá a védőfelszereléseket.
12. Ha a melegítő pálya túlzsúfolt, várj egy kicsit, míg kevesebben lesznek.
13. Ha végeztél a bemelegítéssel, hagyd el a pályát, hogy másoknak is jusson hely és idő
a bemelegítésre.

*****
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III. rész: MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
III/1.

VERSENYSOROZAT SZERVEZŐ BIZOTTSÁG (Szervezők)

III/1/1.

A VERSENYSOROZAT SZERVEZŐ BIZOTTSÁGÁNAK TAGJAI

Minden olyan köztiszteletben álló egyén elláthatja a szervezői feladatot, aki
képességei vagy tapasztalata alapján alkalmas e poszt ellátására. De a Szervezők
között minimum 3 „IC Ranch Westernlovas Egyesület”-i tagnak kell lennie. Akiből az
egyik az egyesület aktuális elnöke.
A Szervezők automatikus mandátuma 5 év. Tehát a jelenlegi Szervezők mandátuma:
2021. december 31-én jár le.
Abban az esetben, ha időközben személyi változás áll be*, akkor az AWV Szervezői,
többségi szavazattal beszavazhatnak más új Szervezőt maguk közé.
Személyi változás a következő esetekben lehetséges:
lemondás
felmentés
A szervező tagok önálló szavazati joggal rendelkeznek a döntések meghozatalánál a
Versenysorozat, a versenyrendezők és a versenyzők érdekeit szem előtt tartva.
A Szervező Bizottság döntéseit egyszerű többségi döntéssel hozza, ezért javasolt
páratlan számú bizottság felállítása. A Szervező Bizottság létszáma ésszerűségi okok
miatt maximum 5 fő lehet. A Szervező Bizottság tagjai közül legalább 3 főnek az
AWV-t üzemeltető IC Ranch Westernlovas Egyesület tagjának kell lennie, továbbá a
Szervezői Bizottság Elnöki pozícióját is ezen egyesület elnöke láthatja el.
A bizottság ülései általában nyíltak, azokon tanácskozási joggal bárki részt vehet.
A zárt üléseken csak a Szervezők vehetnek részt.
Minden Szervező addig láthatja el szervezői feladatát, addig maradhat „Szervező”
a) míg munkáját maradéktalanul, határidőre és panasz nélkül elvégzi, ellenkező
esetben a többiek szavazata alapján felmentésre kerül.
b) amíg úgy nem dönt, hogy a továbbiakban már nem kívánja/nem akarja/nem
tudja ellátni ezt a feladatát.
Abban az esetben, ha egy Szervező valamilyen okból már nem látja el a feladatát,
helyette a „Szervezők” új szervezőt kereshetnek/választhatnak, de dönthetnek úgy
is, hogy nem választanak újabb szervezőt.
Ha valaki jelentkezik Szervezőnek, akkor azt Szervezők által, szavazás útján be lehet
választani, vagy el lehet utasítani.
A Szervezők maguk között „Elnököt” választanak. Az elnök feladata a Szervezők
koordinálása. Hivatalos helyeken képviselet.
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A 2018-as év szervezői bizottságának tagjai (abc sorrendben):
CSEH ATTILA

HORVÁTH LÁSZLÓ
ISTENES CSILLA
MURÁNCSIK ANETT
URBÁN-SÁPI BERNADETT
Központi elérhetőség: facebook.com/westernverseny
www.amatorwestern.hu
amatorwestern@gmail.com

III/1/2.

A SZERVEZŐ BIZOTTSÁG FELADATAI

Az alábbiakban leírtak, a Szervező Bizottság minden tagjára maradéktalanul érvényesek.
A Szervező Bizottság feladatai:
a. a western stílus népszerűsítése a szabadidős lovasok körében
b. a hazai westernsport utánpótlás neveléséhez való hozzájárulás
c. a Versenysorozat szervezése, megfelelő színvonalú, ugyanakkor ló - és lovas
számára is élményt és biztonságot biztosító szabadidős lovas versenyek
megrendezésének segítésével
d. versenynaptár létrehozása és megjelentetése a Versenysorozat hivatalos
oldalain
e. a versenynaptár elküldése a Western-Reining Szakág és az érintett megyei
lovas szövetségek részére
f. 2 startszám biztosítása minden versenyző ló-lovas páros részére, a versenyző
évi első versenyén
g. a versenyek eredményeinek összegyűjtése, összesítése és megőrzése
(legalább 10 évre)
h. saját információs oldalt üzemeltetése, ahol az érintettek kérdezhetnek és
elmondhatják a véleményüket, felajánlhatják a segítségüket.
(Honlap: www.amatorwestern.hu,
Facebook oldal: https://www.facebook.com/westernverseny/,
e-mail: amatorwestern@gmail.com)
i. az érdeklődők folyamatos informálása az hivatalos oldalakon
j. lehetőség adása mindenki érdeklődő számára az együttműködésre
k. szponzorok, támogatók és ténylegesen tenni akaró segítségek keresése
l. „jó gazda gondosságával” való gazdálkodás. Év végén elszámolás a
Versenysorozat vagyonával.
m. a versenyrendezői hozzájárulásokból, a regisztrációs díjakból és egyéb
támogatásokból összegyűjtött pénzből a Versenysorozat üzemeltetése
n. év végén az év végi díjkiosztó megrendezése
o. statisztikák, kérdőívek készítése a jobb működésért
p. elméleti továbbképzések szervezése
q. szabályzatok aktualizálása
r. pályarajzok készítése/készíttetése, infófüzet készítése/készíttetése
s. fegyelmi és egyéb eljárások kivizsgálása, lefolytatása
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A fenti pontban meghatározott feladatok, részfeladatokra oszlanak, melyet a szervezői
tagok egymás közt felosztanak.

A végrehajtandó, felügyelendő feladatokat mindig az adott feladat ellátásával megjelölt
szervező látja el - mely nem jelenti azt, hogy ne vonhatna be más segítőket is -, de alapjába
véve a rábízott feladatért és munkáért ő felel.
A meghatározott munkákat lehetőleg határidőzve kell megszabni, mely határidő betartása
kötelező jelleggel bír. Az elvállalt feladat el nem végzése, illetve késedelmes elvégzése
esetén a szervező felmenthető tisztségéből.
A kidolgozandó feladatok elvégzését követően – legkésőbb a határidő napjáig - az érintett
szervező az általa elkészített anyagot el kell, hogy küldje elektronikus formában a szervező
társainak jóváhagyásra, véleményezésre. A szervezőtársaktól kapott visszajelzések alapján
ismételt határidőbe téve el kell, hogy végezze a koordinációs munkákat.
A határidők megszabása a legcsekélyebb munkák elvégzéséhez is minimum 7 nap. Az
esetlegesen soron kívül elvégezendő munkáknál a határidők feladatra szabottak.
Azon szervező, aki a rábízott feladatot nem látja el, vagy azt hanyagul végzi, a részére
kiadott feladatot határidőben nem készíti el, vagy nem valósítja meg – és a mulasztás
okáról nem értesíti a szervező társait, első körben felszólításra, majd második alkalommal
a Szervezői Bizottságból többségi szavazattal felmentésre (kizárásra) kerül.
A munkáját hanyagul végző bizottsági taggal szemben, bármely bizottsági tag
kezdeményezheti a felszólítást és a kizárást oly módon, hogy a szervező társaknak e-mailen
megírja a konkrét esetet majd a levele végére rögzíti, hogy milyen szankcióra tesz
indítványt.
Ilyen indítvány esetén az indítványt tevő személy köteles minden szervezőnek (beleértve a
szankcióval érintett személyt is) az elektronikus levelét elküldeni, mely megválaszolására
10 nap áll a szervezőtársak rendelkezésére, mely válaszlevélben a szavazatát köteles
leadni.
Év végi szervezői gyűléseken, minden szervezőnek külön be kell számolni az éves
tevékenységéről, elvállalt és elvégzett feladatairól, valamint saját meglátása szerint
teljesítményértékelést kell végezzen a saját –éves- munkájára vonatkozóan.

III/1/3.
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A SZERVEZŐ BIZOTTSÁG TAGJAINAK HONORÁRIUMA

A Versenysorozat a Szervezők, Segítők számára, munkájukért cserébe fizetést és egyéb - a
munkájukhoz szorosan kötődő- kiadásaikra (pl. utazásra, szállásra, étkezésre vonatkozó)
költségtérítést biztosít abban az esetben, ha erre támogatásból, vagy a gazdálkodásából
pénzt tud elkülöníteni.
A Szervezők munkájukért cserébe a következő lehetőségekkel is élhetnek:
a) Minden Szervező egyénileg jogosult a Versenysorozat hivatalos oldalain (weboldal,
facebook oldal) hirdetni, havonta 2 ingyenes hirdetéssel, valamint jogosult a
Versenysorozat hivatalos versenyein, rendezvényein az érdekeltségébe tartozó
lovardát/ranchot/egyesületet/fedezőmén, …stb. hirdető molino-t ingyenesen
kitenni.

b) A hirdetés lehet személyes (pl. edzői hirdetés), de lehet a Szervező érdekeltségébe
tartozó lovarda/ranch/egyesület/fedezőmént, …stb. hirdetése is. A hirdetés
lehetőségét más idegen/külső személy számára tovább adni azonban nem lehet.
Családtagok kivételt képeznek.
c) Minden Szervező egyénileg jogosult a Versenysorozat hivatalos versenyein,
rendezvényein ingyenesen (helypénz nélkül) árulni.

III/2.

VERSENYIRODA FELADATAI

A versenyirodának minden versenyen az AWV EXCEL versenyprogramját kell használnia.
Ebben – a versenyző nevezésekor - minden kötelező mezőt ki kell tölteni. Azaz be kell
vezetni az EXCEL-be a:
o a versenyző adatait (név, elérhetőségek (email, telefon), versenyző
egyesülete/ha van, ifjúsági/gyerek versenyzők esetében születési év és
felkészítő/edző neve, …)
o a lova adatait (név, születési év, szín, fajta, esetleg rövid leírás, ..)
o a ló-lovas páros startszámát (minden ló lovas páros egy-egy versenyzőnek
számít és külön startszámot kap! Tehát egy lovas 2 lóval 2 versenyzőnek
számít, két különböző startszámmal!)
o a ló-lovas páros (ahol ez nincs, ott a versenyző) versenyen elért eredményeit
A versenyiroda az excel program adatait (a kitöltött excel táblázatot) köteles a Szervező
Bizottságnak a verseny után legkésőbb 3 nappal digitális formában (pendriwe, drive-ba
való feltöltés) továbbítani és köteles az adatokat legalább egy évig saját maga is megőrizni.
A versenyiroda feladata továbbá a verseny hivatalos papírjait (pontozólapok, startlisták, ) a
verseny végén átadni a versenyigazgatónak!
Az iroda feladata, hogy egy versenyszám befejezése után a bíró írnokától kapott
pontozólapot AZONNAL ismételten átszámolja és számolási hiba esetén AZONNAL értesítse
a bírót, vagy a bíró írnokát, vagy a versenyigazgatót.
Az iroda feladata, hogy az általa is leellenőrzött és ez után a bíró által véglegesített
pontozólapot sokszorosítsa és a másolatot a versenyzők számára jól látható módon
(verseny info-fal) és minél hamarabb közzétegye.
Az iroda feladata, hogy az ellenőrzést követően, a bíró helyezéseit az eredménylistára
felvezesse, amely alapján az eredményhirdetés megtartható.
Az eredménylistán az összes versenyző (még a kizárt versenyzők) neve is kell, hogy
szerepeljen a következők szerint:
helyezés (oda írva mellé/ jellel hogy hány főből. Pl.: I. hely/12 főből) - versenyző (=ló
lovas páros) startszáma + neve (lovas neve + lova neve) + elért összscore száma
Az iroda feladata a regisztrációs díjak (=„startszámdíjak”), nevezési díjak, startdíjak
összegyűjtése, valamint ló-lovas párosonként a startszámok kiosztása.
Az iroda feladata, hogy adott versenyszám nevezési határidejének lejártát követően a
startlistát összeállítsa és azt a bíróhoz, valamint a versenyigazgatóhoz, továbbá a
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infótáblákra (iroda melletti info tábla, melegítő pálya melletti infótábla) eljuttassa, illetve
kitűzze.
A versenyiroda szakmai munkáját (például: a versenyszám eredményeinek és
helyezettjeinek rögzítése, időbeli kifüggesztése, startlista elkészítése, időbeni
kifüggesztése, pontszámok összeadásának ellenőrzése, … stb.) a versenyigazgató
felügyelheti, és ha kell segíti.

III/3.

VERSENYIGAZGATÓ

Minden olyan köztiszteletben álló egyén elláthatja a versenyigazgatói feladatot, aki
képességei vagy tapasztalata alapján alkalmas e poszt ellátására, továbbá akit az AWV
Szervezői többségi szavazattal megszavaz.
Legfőbb feladata a Versenysorozat általános szabályzatának pontos ismerete, betartása és
maradéktalan betartatása, a versenyzők, versenyrendezők és bírók segítése, a verseny
gördülékeny logisztikai lebonyolításában való közreműködés.
A versenyigazgató magatartása és megjelenése legyen példamutató és példaértékű.

III/3/1.

A VERSENYIGAZGATÓ FELADATAI

1. Már meglévő vagy új belépő versenyhelyszínekkel a megrendezésre kerülendő
versenyt megelőzően legkésőbb 4 héttel felveszi a kapcsolatot – telefonon,
elektronikusan - ha kell személyesen.
2. Ha nem ismeri és szükségesnek látja, akkor személyesen is ellenőrzi a helyszíneket,
illetve azokat a helyszíneket, ahol hiánypótlásra van szükség
3. A helyszínekkel kapcsolatos adatokat továbbítja a szervezőknek, hiányosság esetén
tárgyal a versenyrendezővel a hiányosság pótlásának megoldási lehetőségéről.
4. A versenyirodától átveszi a verseny végén a regisztrációs díjakból származó pénzt,
továbbá a versenyrendezői hozzájárulást (7%) és azt átadja a pénzügyekért felelős
Szervezőnek.
5. Tanáccsal és szóbeli segítséggel segíti a pályaépítést. Például: szakszerű útmutatást
ad a pályaépítő személyeknek (pl. trail versenyszámnál a rudak pozícionáltsága és a
rudak közti távolság szabályszerű és arányos legyen) az adott pályát miként
célszerű felépíteni a versenypályára, azon belül hol szükséges ülő alkalmatosság
biztosítása a bírók részére, …stb. Kell-e napernyő, vagy más egyéb a bíróknak.
6. Továbbítja a bírók és Szervezők felé a versenyzők, tulajdonosok, versenyen
résztvevők és más tagoknak írásos és szóbeli panaszait.
7. Nem szabad megengednie, hogy a versenyzők a versenypályán tömegesen
csoportosuljanak, és figyelnie kell arra, hogy a balesetek lehetőségét a minimumra
csökkentse.
8. tájékoztatást kér:
a. a hivatalos személyekkel való megegyezésről (ki lesz a bíró, ki lesz a szakág
által delegált edző, ki lesz a szpíker, ki lesz az irodavezető, ki lesz a
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pályamester, kik lesznek az önkéntes segítők, …stb és megtörtént-e a velük
való egyeztetés)
b. a technikai eszköztárról (pályarajzok elkészítése, …stb. miatt),
c. a lovak elhelyezési körülményeiről,
d. verseny megrendezéséhez szükséges infrastruktúra meglétéről
e. és minden olyan dologról, melyet a „Versenyrendezés feltételei”
szabályzatpont érint.
9. Ellenőrzi, hogy
a. felügyeli-e valaki a helyszínre érkező lovasokat az állatorvosi feltételek
betartása miatt Hiányosságok esetén az érintett lovat a versenyhelyszínről
elküldheti, illetve megtilthatja a lerakodását
b. útbaigazítja-e valaki a helyszínre érkező versenyzőket a lovak elhelyezéséről,
a karámok felállítási helyéről, a parkolási lehetőségről
c. az iroda figyel-e arra, hogy:
i. az adott kategória startlistája a versenyirodán és lehetőség szerint a
melegítőpályán is kifüggesztésre kerüljön, minimum 1 órával az adott
versenyszám indulását megelőzően.
ii. a pályarajzok a melegítő pálya mellett a versenyzők számára jól
látható módon ki vannak-e függesztve
iii. verseny után lehetőleg azonnal kikerülnek-e a pontozólapok másolatai
közszemlére.
iv. hogy adott ló startjainak száma, a szabályzatban meghatározott
maximális indulási számot ne haladja meg. Amennyiben ez
megtörténik, a limitszám feletti induló(ka)t, a Versenyigazgató
haladéktalanul értesíti a szabályzatban foglaltakról és gondoskodik
róla, hogy a szóban forgó ló ne induljon el a meghatározott
startszámon felül egyéb versenyszámokban.
d. figyel-e a pályamester a melegítőpálya rendjére. Ott a felszerelések
szabályosságára. Hiányosság vagy szabálytalan felszerelés esetén jelzi-e a
lovas vagy edzője felé ezt, elkerülvén, hogy a versenyből kizárásra kerüljön
emiatt a versenyző
e. Felügyeli, hogy a startlista szerkesztésekor a versenyzők olyan kategóriába
ne kerüljenek listázásra, melybe a szabályzat vonatkozó rendelkezései
alapján az indulás nem megengedett. Amennyiben a fentiekben leírtakat
észleli, úgy haladéktalanul értesíti az érintett lovast vagy edzőjét.
f. a bírók által leadott bírálati lap pontszámai ismételten ellenőrzésre
kerüljenek, majd azokat a versenyirodába közvetíti és felügyeli, hogy a
helyezett versenyzők eredménye a központi nyilvántartásba rögzítésre
kerüljenek.
g. A hivatalos személyzet (elsősorban a bírók) megkapják-e a megfelelő
odafigyelést (ételt, italt, egyéb segítséget)
h. a verseny során a szpíker szólítja-e a soron következő versenyzőt és
bemondja-e az utána következőt is
i. a versenyhelyszínen kifüggesztésre került-e az Amatőr Western
Versenysorozat zászlaja
j. kifüggesztésre került-e a sorozat szponzorainak molinója és a szpíker a
szponzorral kötött szerződés szerint bemondja-e a szponzort
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III/3/2.

VERSENYIGAZGATÓ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

1. Amennyiben tapasztalja, azonnal jelzi a versenyrendező, valamint a bírók felé a
lovak iránti kegyetlen bánásmódot – függetlenül, hogy a ez a bánásmód a
melegítőpályán vagy az esemény egyéb területén következik be.
2. Eltávolíthatja a pályáról és a melegítőpályáról is a sportszerűtlen magatartású
versenyzőket.
3. Közvetítő szerepet kell betöltenie a bíró és a versenyzők között. A versenyigazgató
továbbítja a bíró kérését, hogy a lovasok hol várakozzanak. A versenyzők és a nézők
biztonsága érdekében, ha szükséges, a versenyigazgató bármelyik versenyzőt
felszólíthatja, hogy hagyja el a pályát.
4. Bármely Versenysorozatos verseny esetében, ahol nem történik meg az igénybevett
szolgáltatások kifizetése a szolgáltatók felé, illetve a nyeremények kifizetése a
versenyzők részére, a versenyigazgató köteles ezt jelenteni a Versenysorozatnak és
meg kell próbálnia ezen hiányosságok pótóltatását.
5. Joga és kötelessége, hogy a versenyzők, nézők és egyéb résztvevő személyek által
megfogalmazott negatív hangvételű kritikák, uszítások, illetlen viselkedésformákat
tanúsító személyeket felszólítsa és ha kell figyelmeztesse a sportszerű és etikus
viselkedésre.
6. Joga van a verseny idejére - az adott lehetőségektől és feltételektől függő pályaszabályokat felállítania (pl. hogy milyen időn belül kell a versenyzőnek a
gyakorlatát megkezdenie). Amennyiben ilyen jellegű pályaszabályokat állít fel, a
verseny vezetőségének ügyelnie kell ezek betartására. Az ilyen jellegű szabályok
megalkotása előtt egyeztetés szükséges a bírókkal és a versenyrendezővel.
7. Figyelnie kell arra, hogy segítse a bírót munkájában, a nélkül, hogy azt befolyásolná.

III/4.

BÍRÓK

III/4./1.

Jogosultság

A Versenysorozat fordulóin csak a Magyar Lovas Szövetség (MLSZ) nyilvántartásában lévő,
érvényes licenszek rendelkező nemzeti bírók, vagy (AQHA, NRHA, …stb.) érvényes
licensszel rendelkező nemzetközi bírók pontozhatnak.
A western bíráskodásban 2 alapvető bírói szint van: I. és II osztályú bírói szint. Ezen kívül
vannak még kezdő bírói szintek a következők szerint:
I. osztályú bíró = I. osztályra vizsgázott, legmagasabb szintű bíró
II. osztályú bíró = II. osztályra vizsgázott, gyakorlattal rendelkező, de még az I. osztályú
vizsgát le nem tevő bíró
III. osztályú bíró = II. osztályra vizsgázott bíró, kötelező gyakorlat nélkül
Bírójelölt = birói vizsga nélküli jelentkező, aki bíró szeretne lenni

III/4./2.

Létszám

Minden versenyen legalább egy I. osztályú nemzeti, vagy egy AQHA nemzetközi bíró
közreműködése kötelező. A Trophyn lehetőség szerint javasolt, hogy minimum 2 bíró
bíráljon, akik közül az egyik bíró mindig nemzeti bíró kell, hogy legyen.
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III/4./3.

Működés

Bármely bírónak kötelessége a Szövetség szabályai és előírásai szerint végeznie bírói
tevékenységét. A bírónak minden versenyzőt becsületesen, méltányosan és részrehajlástól
mentesen kell elbírálnia, csak és kizárólag saját, illetve lova teljesítménye alapján.

III/4./4.

Díjazás

Az I. osztályú nemzeti bíró minimális fizetsége 35.000/ nap
Az II. osztályú nemzeti bíró minimális fizetsége 25.000/ nap
Ez az összeg napi 8 órás időtartamra szól. Minden további megkezdett óra külön díjazású
és megegyezés szerinti. A nemzetközi bíró díjazása szintén megegyezés szerinti.
A bíró(k) tiszteletdíját az első versenynap végén kell kifizetni. Ha a második nap esetleg a
bíró(k)nak túlórázniuk kellene, akkor ezt a + túlórát a verseny legutolsó futama után
AZONNAL ki kell fizetni a bíró(k) számára.
Ezen kívül a bíró(ka)t minden esetben szállás- és útiköltség-térítés, valamint a verseny
napján teljes ellátás illeti meg.
A bíró számára csak olyan szállás ajánlható fel, ahova el tud vonulni és zavarásmentesen
tud pihenni!
A bíró szállását előre le kell foglalni és KI KELL FIZETNI, hogy azt ne a bírónak kelljen!
III/4./5.
Kapcsolatteremtés
A bíró a versenyen és az azt megelőző napon nem léphet a versenyzőkkel, edzőkkel,
szülőkkel, tulajdonosokkal, nézőkkel …stb. kapcsolatba, és ők sem próbálhatják meg vele a
kapcsolatot felvenni – még este a verseny befejezése után sem. A versenyzők csak a bíró
írnokán, a pályamesteren, vagy első sorban a versenyigazgatón keresztül fordulhatnak a
bíróhoz.

III/4./6.

Tisztelet

A bírókkal szemben mindenkor udvariasan, együttműködési készséggel és tisztelettel kell
viszonyulni. Semmilyen személy, legyen az versenyző, tulajdonos, tréner, szülő, kísérő,
néző, …stb., nem viselkedhet sértő vagy fenyegető módon a bíró iránt, nem tehet a háta
mögött sértő és/vagy kritikus megjegyzéseket, sem az értékelése, sem a bírói „tudása”, sem
bírói döntése miatt. Ez a szabály nem csak a verseny napjára vonatkozik, hanem általános
érvényű. Ennek a szabálynak a be nem tartása esetlegesen eltiltást, fegyelmi eljárás
indítását vonhatja maga után. Lásd etikai kódex!

III/4./7.

Írnok

A reining, trail, w. horsemanship és ranch riding versenyszámokban a bíró mellé hozzáértő
írnokot kell biztosítani, hogy a bíró figyelmét csak az éppen bírált lovasra
összpontosíthassa.
Az írnok feladata a bíró által adott pontok összesítése, összeadása. Amennyiben ez
lehetséges, akkor a versenyző futamának befejezése után azonnal a végpontszám közlése a
szpíker felé. Az írnok ruházata legyen versenyhez méltó! Western kalap használata
kötelező!
Minden írnoknak a bíróval folytatott munka során a szakmai kommunikáció és szakmai
döntések indoklásáról folytatott beszélgetések kapcsán, titoktartási kötelezettsége van,
melyet sem a verseny napján, sem azt követően nem oszthat meg senkivel. Ezen titoktartási
nyilatkozatot, a verseny bírálatát megelőzően aláírásával kell hitelesítse, hogy megértette
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és tudomásul vette azt. Amennyiben ezt megsérti, az írnok az AWV versenyeiről részben,
vagy egészében kitíltható!

III/4./8.

Felszerelés ellenőrzés

A bíró és/vagy a versenyigazgató a ló-lovas páros felszerelését bármikor ellenőrizheti, és a
bíró kizárhatja a nem megfelelő felszereléssel lovagló lovast, illetve felszólíthatja a hiányok
pótlására.
Az ápolatlanul, hanyagul vagy nem megfelelő öltözetben pályára lovagló, vagy a verseny
helyszínén tartózkodó lovast a bíró kizárhatja a versenyszámból, vagy akár az aznapi
versenyzésből, vagy kötelezheti a lovast a hiányok pótlására.
Ha a verseny a felszerelés hibája miatt megszakad, vagy nem fejezhető be, akkor a bírónak
ki kell zárnia a versenyzőt. A felszerelés hibája miatt nincs lehetőség a pálya
megismétlésére.
A bírónak joga van arra, hogy megkövetelje bármilyen felszerelés eltávolítását vagy
megváltoztatását, melyről úgy gondolja, hogy nem szabályos, nem biztonságos, vagy a lovat
sportszerűtlen előnyökhöz juttathatja, vagy amely nem állatbarát.
A versenyző szabadon eldöntheti, hogy milyen típusú felszerelést akar használni, azonban a
bíró megtilthatja bizonyos, általa nem megfelelőnek tartott felszerelések használatát.

III/4./9.

Pályarajzok jóváhagyása

A pályarajzokat a versenykiírás előtt külön a bíró számára jóváhagyásra meg kell küldeni
azért, hogy ha az feltétlen szükségesnek látja, időben kérhesse a pálya megváltoztatását.
A verseny napján a bíró lehetőleg már nem változtat a pályarajzon.
Akadályokat tartalmazó versenyszámban (pl. trail, ranch trail, ügyességi számok) a bírónak
ellenőriznie kell a pályát és joga, valamint kötelessége bármilyen módon a pálya
módosítása, ha azt a lovak és lovasok biztonsága miatt szükségesnek látja. A bíró
eltávolíttathatja vagy módosíttathatja azokat az akadályokat, melyeket veszélyesnek vagy
nem teljesíthetőnek tart.
Talaj adottságok miatt az akadályok közötti jármódot a bíró saját belátása szerint
meghatározhatja.

III/4./10.

Pályabejárás/ Versenypályára lépés

A bíró az akadályokat tartalmazó versenyszámokban pályabejárást tarthat. Gyerek és walk
-trot, valamint a novice youth és novice amateur kategóriában ez ajánlott.
Adott versenyszám versenyzői a szpíker által közölt – és korábban közzé is tett- startlista
alapján kerülnek behívásra a versenypályára. Abban az esetben, ha a lovast a szpíker a
pályára hívja, de az nem jelenik meg a versenypályán legfeljebb 1 percen (60 másodpercen
belül), a verseny gördülékeny időmenete miatt, adott lovas a startlista utolsó indulójaként
léphet ismételten pályára. Ha ezen versenyző, a módosult indulási sorrend pályára hívását
követően sem jelenik meg 1 percen (60 másodpercen) belül a pályán, adott
versenyszámból kizárásra kerül. Ilyen okból történő kizárás miatt pénzvisszafizetés nem
illeti meg a lovast.

III/4./11.
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Videós ellenőrzés

Ha bíró szükségét érzi, akkor a versenyszámot követően – még a végső helyezések
megadása előtt - leellenőrizheti magát (pl. Diszkvalifikáció (0 score), és 5 pontos penaltyk

esetén) a lovaglásról készült hivatalos videóról – ha a versenyről készült hivatalos felvétel.
A bíró a videón látottak alapján kijavíthatja az általa adott pontokat, vagy penaltykat.

III/5.

BÍRÓ KÖTELEZETTSÉGEI

(1)
Ha egy versenyen bírói megbízatását elfogadja, akkor feltétel nélkül azon kell
fáradoznia, hogy a feladatát megfelelően ellássa. Ha erre valamilyen okból képtelen,
azonnal értesítenie kell erről a verseny rendezőségét.
(2) Mihelyt megérkezik abba a városba, ahol bírói feladatokat fog ellátni, kapcsolatba kell
lépnie a verseny egy tisztviselőjével, hogy értesíthesse őt a jelenlétéről és szálláshelyéről.
(3) Felelős a szabályok betartatásáért és tanácsaival a verseny rendezőség rendelkezésére
kell állnia.
(4) Mindaddig, amíg bírói feladatokat lát el, western öltözetet kell hordania, különösen
western kalapot és csizmát
(5) Minden időben szakértelemmel, objektíven kell döntéseket hoznia.
(6) Felelős minden egyes osztályban a versenyzők pontjainak helyes megállapításáért és
ezeknek - a Versenysorozat által megadott formátumú formanyomtatványon pontozólapon való vezetéséért, valamint ezen pontozólapok aláírásáért. A pontozólapokat
a bírónak kell minden versenyre magával vinnie! A pontozólapok biztosítása nem a
rendező feladata.
(7) Kategóriánként, minimum egy versenyszámban le kell a versenyzőkkel vetetnie a
kantárt, és ellenőriznie kell azt.
(8) Egyéni számok esetén hagynia kell, hogy a pontozás során kizárt versenyző végig
teljesítse a gyakorlatot abban az esetben, ha a versenyző a pálya megadott keretein belül
marad, illetve senkit nem veszélyeztetve egy racionális időn belül teljesíti azt.
(9) Amennyiben egy versenyző a pályamesteren/versenyigazgatón/írnokon keresztül a
bíró véleményét kéri a lováról, a bíró a pályamester/versenyigazgató/írnok jelenlétében
véleményt mondhat.

III/5/1.

A BÍRÓNAK A KÖVETKEZŐKET KELL ELKERÜLNIE

(1)
A bírónak el kell kerülnie bírói tevékenysége és saját személyes érdekei közti
érdekellentéteket. Minden egyes bírónak tartózkodnia kell attól, hogy hivatalos státuszát a
saját személyes vagy pénzügyi céljaira felhasználja, illetve, hogy abból bármilyen
személyes, vagy anyagi haszna származzon. Amikor ilyen jellegű érdekellentét merül fel, a
bírótól elvárják, hogy a kérdéses ügyben ne a saját céljait részesítse előnyben, vagy
mentesse fel magát, hogy a saját céljait érvényesíthesse.
Ilyen érdekellentétet jelenthetnek az alábbi esetek:
(a) Bíráskodni olyan ló esetében, amely olyan személy tulajdonában van, (vagy
amelyet olyan személy mutat be), akitől a versenyt megelőző 2 éven belül fizetést,
jutalékot, vagy bármilyen más térítést kapott a ló eladásával, vagy vételével
kapcsolatban, avagy térítés fejében képviselte a tulajdonost.
(b) Versenyzőként indulni olyan versenyen vagy versenysorozaton, ahol bírói
feladatokat lát el.
(c) Ugyanazon a versenyen részt venni a verseny rendezőségében, és bírói
feladatokat látni el.

38

(d) Bíráskodni olyan ló esetében, mely közvetlen családja (fia, lánya, apja, anyja,
testvére) tulajdonában van, vagy amelyet olyan személy mutat be, aki közvetlen
családja körébe tartozik, vagy aki edzői tanítványa.
(e) Bíráskodni olyan ló esetében, melynek a bíró tulajdonosa, kiképzője avagy
bármilyen ügyletben a közvetítője volt a versenyt megelőző 2 éven belül.
(2) A bíró nem jelenhet meg a versenypályán a verseny kezdete előtt 15 perccel korábban.
Kivéve pályaellenőrzés céljából.
(3) A versenyt megelőzően (ideértve a versenyt megelőző napot is) a bíró semmiféle
kontaktust nem vehet fel a versenyzőkkel, trénerekkel, tulajdonosokkal, nem beszélhet
velük a versenyen résztvevő lovakról, és nem nézheti meg azokat.
(4) Nem döntheti el semmilyen benevezett ló nevezésre való alkalmasságát, és mindenkor
tartózkodnia kell az erre vonatkozó megjegyzésektől.
(5)
A bíró nem ülhet fel a versenyző lovára, és semmilyen versenyzéshez hasonló
tevékenységet nem végezhet a verseny ideje alatt.
(6) Bármely versenyszám pontozásának lezárása után már nem bírálhatja újra azt, és nem
végezhet javításokat a pontozólapon – kivéve a tévesen összeszámolt pontokat.

III/6.

BÍRÓK JOGAI

(1) Bármilyen vizsgáló-, illetve fegyelmi bizottságban benne lehet.
(2)
Saját belátása szerint kérheti a bármelyik verseny-tisztviselő, vagy másik bíró
segítségét.
(3)
Kizárhat a versenyzésből bármilyen személyt a versenyen való nem megfelelő
viselkedése, a szabályok megszegése vagy a ló bántalmazása, durva iskolázása (schooling)
miatt. Ez a szabály nemcsak a versenyzés időtartamára, hanem az egész verseny idejére
vonatkozhat, így többek közt a melegítőpályára is.
(4) A saját belátása szerint megtagadhatja az indulást attól a versenyzőtől, aki nincs
megfelelően felöltözve, vagy nem megfelelő felszerelést használ, illetve eltávolíttathat
minden olyan felszerelést, vagy eszközt, ami nem biztonságos, vagy a ló számára nem talál
emberségesnek.
(5) Joga van egy lónak egy adott versenyszámban olyan díjazást adni, amilyet véleménye
szerint az a versenyen nyújtott teljesítménye alapján megérdemel. A lovak teljesítményére
vonatkozó döntése végleges. A bírói lapok véglegesítés után (pl. számolási hibák ellenére
is) az eredmények megváltoztathatatlanok. Ezért az esetleges videofelvételek figyelembe
vétele, a véglegesítést megelőzően kell történjen.
(6) A bíró saját belátása szerint kérhet (a versenyen kiírt pályától eltérő) más pályát,
feladatot, vagy átrendezheti a pályát.
(7) A bíró a versenyből kizárja azt 18. év alatti lovast, aki a versenyen ménnel indul. 18.
életévét be nem töltött személy kizárólag kanca vagy herélt lóval versenyezhet!
(8) Abban az esetben ha a versenyző startszám nélkül lép a pályára, vagy hibás (más lólovas pároshoz tartozó) startszámot használ, a bíró kizárja az adott versenyszámból.
(9) Indokolt esetben a bíró kizárhatja a versenyből azt a lovat amelyik nem egészséges és
nem sérülésektől mentes is (pl. sántaság, vérző seb).
(10) A bíró kizárhatja azon lovast a pályáról, kinek lova veszélyezteti a lovastársak- és
lovaik, valamint nézők testi épségét és biztonságát. (pl. a ló elragadja lovasát a ló és
irányíthatatlanná válik)
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III/7.

VERSENYRENDEZÉS

III/7/1.

VERSENYRENDEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A versenyek egy sorozat részét képezik ezért minden versenynek méltónak kell lennie a
sorozathoz. Képviselniük kell a sorozat arculatát, „brandjét”, szinvonalát. Illeszkedniük kell
egymáshoz mindezek terén is. Pl. hasonló formátumú versenykiírásokkal, hasonló
díjazásokkal, …stb.
1. „Versenysorozatos versenyeket” az aktuális évben az MLSZ Western-Reining Szakága,
lovas egyesületek, klubok, valamint ranchok, magánszemélyek, rendezhetnek, ha
maradéktalanul betartják a Versenysorozat szabályzatát. Különös tekintettel a
versenyrendezésre vonatkozó minimum feltételekre.
Egyes fordulók és/vagy versenyszámok megrendezhetőek „show in show” jelleggel is.
A versenyrendezésre vonatkozó feladatok és kötelességek betartását, illetve betartatását a
Szervezők által kijelölt Versenyigazgató ellenőrzi, ezért biztosítani kell számára a
versenyiroda és a rendező részéről a hatékony együttműködést.
2. Bajnoki versenyt az adott megyei lovas szövetséghez - legkésőbb a verseny
megrendezése előtt 30 nappal - be kell jelenteni. És a verseny megrendezése előtt legalább
5 naptári nappal be kell fizetni a verseny regisztrációs díját is.
A versenyt be kell jelenteni a Versenysorozat Szervező Bizottságához is és kérvényezni kell
a Versenysorozatba való bekerülését, illetve elismertetését. Az ehhez szükséges
formanyomtatványt lásd a hivatalos honlapon!!
A Versenysorozat minden leendő új helyszínét és azokat a versenyhelyszíneket, ahol az
előző évben hiányosságok voltak tapasztalhatóak, a Versenysorozat kijelölt
versenyigazgatója, vagy a Versenysorozat valamelyik Szervezője a versenyévad
megkezdése előtt személyesen ellenőrzi.
A versenyigazgató (vagy az ellenőrzést elvégző Szervező) a helyszín ellenőrzését követően
észrevételeit írásba foglalja, melyet átad a szervező helyszín felelős rendezőjének és a
Versenysorozat szervezőinek is. Az ehhez szükséges formanyomtatványt lásd a hivatalos
honlapon!
Az értékelés alapján a Szervezők döntenek az új versenyhelyszín és a hiányosságokat
tartalmazó korábbi helyszín felvételéről a sorozat aktuális évi versenyei közé.
Ha a versenyrendező – legkésőbb a verseny napját megelőző 4 héttel - nem tudja
megteremteni az elvárt minimum követelményeket, akkor a Versenysorozat dönthet úgy,
hogy verseny megrendezését Versenysorozatos versenyként nem engedélyezi.
Engedélyezés esetén a Versenysorozat Szervező Bizottsága az adott versenyt felveszi az
éves versenynaptárába és (ő is) továbbítja azt a Western-Reining Szakág és az adott megyei
szövetség felé is, hogy a szakági és a szabadidős megyei versenynaptárba is bekerülhessen.
A versenyek időpontjának rögzítésekor az egyéb (szakági, vagy a helyszínhez közeli)
lovasversenyek időpontjait (versenynaptárát) is javasolt figyelembe venni.
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Versenyzorozatos verseny a western OB-k napján nem rendezhető. Kivétel a show in showban kiírt közös verseny!

III/7/2.

A VERSENYRENDEZŐK ÁLTALÁNOS FELADATAI ÉS KÖTELESSÉGEI

o A bajnoki verseny elismertetése, mind a megyei szövetségnél, mind a Szervező
Bizottságnál
o Verseny szerepeltetése az éves Versenysorozatos-, szakági- és megyei Lovas
Szövetségi versenynaptárban (AZ AWV is leellenőrzi ez és segít a lejelentésben)
o A bajnoki versenyeket 2 napos rendezvényként kell megrendezni
o Bajnoki versenynél versenyszámonként szabályszerű díjazás, szalagozás. A
szalagoknak 2 sorosaknak kell lenniük! És a következőt kötelező rájuk írni:
versenyszám (pl. trail) kategóri (pl. gyerek) helyezés (pl. I. hely)., helyszín
ranch/egyesület/lovarda (pl. IC kupa) évszám (2019) helység = opcionális
(Pl.Budapest). A verseny rendezője a díjszalagokat és serlegeket, vagy érmeket,
okleveleket a versenyen induló lovasok közt a bírók által felállított helyezési
sorrendben adja át. Abban az esetben, ha adott versenyhelyszínt szponzorál egy
természetes, vagy jogi személy, a versenyrendező saját privilégiumában dönt a
felajánlott tárgynyeremények és/vagy pénznyeremények szétosztásáról
o Bajnoki versenynél egységes „Versenysorozatos” VERSENYKIÍRÁS elkészítése és
meghirdetése a Versenysorozat hivatalos oldalain (lehetőség szerint az előző
verseny után azonnal) A versenykiíráshoz szükséges formanyomtatványt lásd a
hivatalos honlapon!
o Bajnoki versenynél a verseny eredményeinek leadása (javasolt emailen) a Szervező
Bizottság felé, a versenyt követően legkésőbb 3 nappal. Ezt akkor is meg kell tenni,
ha a versenyiroda elektronikusan rögzítette az eredményeket a nyilvántartó
rendszerbe!
o A versenyszabályzat maradéktalan betartatása és betartatása
o A házigazda ne vállaljon több fontos feladatot egy személyben (pl. pályamester,
szpíker, versenyigazgató, ..), hogy legyen kapacitása odafigyelni a versenyére
o Az állategészségügyi feltételek betartása/betartatása
o Bajnoki versenynél a verseny során alkalmazott dokumentumok esetén a
Versenysorozat „Brand”-jének használata, a Versenysorozat által a versenyrendezők
részére bocsátott sablonok használata (egységes formátumú versenykiírás,
egységes formátumú oklevelek, egységes formátumú plakát, …) Az ehhez szükséges
formanyomtatványokat lásd a hivatalos honlapon!
o Az etikai kódexben foglaltak betartása/betartatása
o A versenyhez méltó helyszín kialakítása:
o pl. kukák kihelyezése mind a melegítő pálya mind a versenypálya környékén
o körletrend (legalább azokon a helyeken ahol a nézők gyakrabban
megfordulnak :a gaz és a fű lenyírása)
o a kihelyezett szénához álljon rendelkezésre villa
o Javasolt: kitáblázni a parkolókat, a helyszín megközelíthetőségét, a boxokat, a
lószállítók helyét, hogy azok is oda találjanak, akik először vannak ott
o Javasolt: a megrendelt boxokat, villanypásztoros karámokat névvel és
térképpel ellátni hogy ne kelljen keresgélni és egymás elől elfoglalni

III/7/3. A VERSENYRENDEZŐK KONKRÉT FELADATAI
o Bajnoki versenynél versenykiírás, időbeosztás, plakát elkészítése és eljuttatása a
Szervezőkhöz közzétételre
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o Bajnoki versenynél a versenyszám befejezése után a lehető legrövidebb időn belül a
pontozólapok kifüggesztése a versenyzők részére, hogy a versenyzők lehetőséget
kapjanak pontszámaik megismerésére
o Bajnoki versenynél a pályarajzok kifüggesztése minimum egy órával a versenyszám
megkezdése előtt a melegítőpályán és a versenyirodában is
o Bajnoki versenynél szállás és utazási költségtérítés biztosítása, napidíj kifizetése a
bírók számára.
o Bajnoki versenynél utazási költségtérítés, étkezés biztosítása a szakszemélyzet
számára
o Bajnoki versenynél mozgó őrség (rohamkocsi), büfé, illemhelyiség biztosítása
o Bajnoki versenynél kihangosítás biztosítása
o Bajnoki versenynél minimum 8 fedett, biztonságos boksz biztosítása (részletesen
lejjebb)
o A helyet foglaló lovasoknak mobil, vagy szabadtéri biztonságos boksz/karám
biztosítása
o Bajnoki versenynél versenyrendezői díj befizetése a Versenysorozat részére (ennek
összege a nevezési díjak és a startdíjak együttes összegének 5 %-a)
o Itatási lehetőség, szálas takarmány, alom biztosítása a lovak számára
o Szállás lehetőség ajánlása a környéken lovasok, kísérők számára.
o A Versenyrendező NEM köteles szállás helyszínt (szobát, sátorhelyet, …stb.) és
fürdési lehetőséget biztosítani a versenyzők részére!
o Javasolt: ha csak lehet akkor versenyszámonként az addigi összes kategóriának
egyszerre legyen eredményhirdetés!!!
o Javasolt: Minden versenyszám (nem kategória) előtt lehessen bemenni a
versenyzőknek a versenypályára (akadályokra nem)

III/7/4.
A SZERVEZŐI BIZOTTSÁG, AZ ALÁBBIAKAT BIZTOSÍTJA A
VERSENYRENDEZŐ RÉSZÉRE
o Alap sablonokat a versenykiíráshoz, a versenyplakáthoz melyek stlilisztikai és
formális elemeinek használata a „sorozat-jellegre” tekintettel kötelező! Például a
plakát háttérképe, betűtípusa és a sablonban nem rögzített elrendezési mód,
szabadon választható. (Mindezek a verseny oldaláról tölthetőek le: www. ….)
o A versenykiírás, plakát közzététele a Facebook és weblapon.
o A verseny hirdetése a Facebook és weblapon.
o Online nevezési felület biztosítása.
o Beérkező nevezések kezelése
o Versenyeredmények közzététele
o Startszámok biztosítása

III/7/5.
VERSENYRENDEZÉSRE VONATKOZÓ TÁRGYI ESZKÖZÖKET LEÍRÓ
SZABÁLYZAT
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o Megfelelő méretű és talajú pálya és melegítőpálya (a pályáknak elegendő nagynak
kell lennie, a megrendezni kívánt versenyszámokhoz, ahol meg van adva konkrét
pályaméret (Pl.: Pole bending, reining), ott ennek a méretnek meg kell felelni. Ahol
nincs megadva (Pl.: Trail), ott az ésszerűsség keretein belül kell a pályaméretet

o
o
o
o
o
o

o

meghatározni.) Minimum elvárt versenypályaméret: 25 méter x 50 méter –
szabadtéri vagy fedett lovaspálya.
A pályák talaja legyen homogén, homokkal borított, megfelelő mélységű – min. 5
max. 10 cm-, és teljesen sík, rugalmas, biztonságos kell legyen.
Bajnoki versenynél –a hol kötelezően - reining verseny is megrendezésre kerül, ott a
reining versenyek talajigényét is figyelembe kell venni.
Bajnoki verseny esetén, ahol minden versenyszám megrendezésre kerül ajánlott a
minimum 30 x 60 méteres versenypálya, minimum 20 x 40 méteres a verseny pálya
talajához hasonló talajú melegítőpályával kiegészítve.
Elektromos időmérő
videó felvétel a versenyről (csak javasolt)
A versenypálya talajának egyengetése, simítása, LOCSOLÁSA a versenyszámok
között – amennyiben a pálya olyan porossá válik, hogy a szálló por zavarja a bírót,
versenyzőket, nézőket
Számítógéppel, scanellel, nyomtatóval rendelkező versenyiroda, mely munkát ellátó
személynek (személyeknek) az Amatőr Western Versenysorozat nevezési és
adminisztrációs programját kell használni. (Excel ismeretek)

o

III/7/6.

A KÖVETKEZŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK MEGLÉTE KÖTELEZŐ

o A trail és ranch riding versenyszámok megrendezéséhez összesen minimum 16
darab legalább 2 méteres rúd megléte szükséges, továbbá a kapu és tartozékai
o A reining, trail western horsemanship versenyszámok kapcsán legalább 8 bója
megléte szükséges
Nem kötelező, de ajánlott tárgyi eszközök:
o Legalább 90 cm széles és legalább 180 cm hosszú, erős és biztonságos (kiálló, éles
részektől, kiálló szögektől mentes) mobil fahíd megléte

III/7/7. A LOVAK ELHELYEZÉSÉNEK MINIMUM ELVÁRÁSAI
A versenyeken a lovak elhelyezésére vonatkozóan az elsődleges szempont a lovak és a
környezetük biztonsága, valamit a lovak egészségvédelme.
A lovak elhelyezése történhet:
a) a rendező által biztosított zárt boxokban,
b) a rendező által biztosított villanypásztoros karámokban,
c) a versenyzők által saját magukkal hozott és saját maguk által felállított
villanypásztoros karámokban.
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o Minden versenyt rendező helyszín köteles biztonságos ló elszállásolási lehetőséget
nyújtani, minimum 8 fedett boksszal. A bokszok minimális mérete 3 méter x 3
méter, vagy 9 négyzetméter. Oldalfala biztonságos és olyan magasan zárt kell, hogy
legyen, hogy a lovak ne tudjanak egymásban kárt tenni.
o Az oldalfalak kialakítása olyan kell, hogy legyen, hogy az egymás mellé elhelyezett –
idegen - lovak ne tudjanak egymáshoz „átnyúlni”, ne tudjanak összerúgni.

o Például: rúgás esetén a ló lába ne tudjon beakadni, beszorulni a boksz oldalfalába. A
boksz ajtajának biztonságosan zárhatónak kell lennie. Ajánlott az is, hogy az egymás
mellé kerülő más-más helyről érkező „idegen” lovak egymással, vagy mének
ménekkel, vagy mének kancákkal ne tudjanak összeszagolni.
o Minden versenyhelyszín köteles biztosítani minimum 14 db szabadtéri, minimum 2
soros villanypásztoros karámokat. A karámoknak minimum 5 méter x 5 méteres
alapterületű, folyamatosan működő villanypásztorral és biztonságos kapunyitóval
ellátott karámoknak kell lenniük.
o A versenyrendező köteles kijelölni területet a versenyzők részére, ahol azok fel
tudják állítani a saját villanypásztoros karámjaikat. A „saját karám” azt jelenti, hogy
a kijelölt területre, saját maga által hozott villanypásztor szalaggal s karóval a
versenyző saját maga telepíti a karámot. A rendező csak a helyet és az áramvételi
lehetőséget biztosítja.
o A versenyrendező köteles kijelölni területet a lószállítók, parkoló autók részére
o A versenyrendező kijelölhet területet a lovasok részére sátorozáshoz is

III/7/8.
o
o
o
o
o
o
o
o

SZEMÉLYI FELTÉTELEK

felelős rendező
szpíker
versenyigazgató (AWV delegálja)
minimum 1 licenszes bíró
ügyeletes (rövid időn belül elérhető) állatorvos,
ügyeletes (rövid időn belül elérhető) patkoló kovács,
pályamunkás személyzet - minimum 3 fő
egészségügyi szolgálat („mozgóőrség”) biztosítása

AZON VERSENYRENDEZŐK, AKIK A FENT FELSOROLT MINIMUM ELVÁRÁSOKNAK NEM
TUDNAK ELEGET TENNI, A HIBÁK PÓTLÁSÁIG NEM RENDEZHETNEK VERSENYSOROZATOS
VERSENYEKET.

III/8.

SZPONZORÁCIÓ

A Versenysorozat szervezője az IC Ranch LE és egy Szponzor között létrejött szponzorációt
lehetőleg szerződésben kell rögzíteni. A szerződésmintákat lásd a hivatalos honlapon!
A szerződésben rögzítésre kell, hogy kerüljön a szponzor neve, a felajánlása, a felajánlás
mértéke, és versenyzők díjazása esetén a felajánlás felhasználhatósága is.
Ha a felajánlás versenyzők díjazására történik, akkor a szerződésben előre egyértelműen
rögzíteni KELL, hogy a felajánlás mire történik. Pl.: az xy szponzor egy nyerget ajánl fel az
év végi díjkiosztóra a legeredményesebb amatőr reining lovas számára.
A díjazásos felajánlás felhasználhatóságának kiválasztásakor, olyan osztályok vagy
eredményhez kötött teljesítmények meghatározása lehetséges, melyek eredményei az AWV
EXCEL versenyt kezelő programjával egyértelműen meghatározhatók. És amelyek
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lehetőleg kívánatosabbá teszik a versenyzést egy adott versenyszámban és/vagy egy
kategóriában.
A díj jellegű konkrét felajánlások az AWV/IC Ranch LE hivatalos oldalaira történő
publikálást követően NEM módosíthatóak!
A szerződésben rögzítésre kell, hogy kerüljön az is, hogy a szponzor mit kap a felajánlásáért
cserébe. A szerződésnek tartalmaznia kell az IC Ranch LE számlaszámát is, ahova pénzbeli
felajánlás esetén a szponzor a felajánlását utalhatja!
A Versenysorozat számlaszáma megegyezik szervező szervezetének számlaszámával:
IC Ranch Westernlovas Egyesület – Szentes (Cím: Szentes, Alsórét 178.,)
Bankszámlaszám: 10402836-00000470-00000001)
A támogatások célja, hogy a Szponzor támogassa az Amatőr Western Versenysorozat egy
konkrét, vagy akár összes versenyét, a sorozat általános működését, vagy a Versenysorozat
szervező egyesületének az IC Ranch LE működését, vagy saját verseny-rendezését.
A Szponzorált a támogatásért cserében szerződésben meghatározott módon és helyeken
„támogatójaként” feltünteti a Szponzort és reklám lehetőséget biztosít a számára.
A szponzorált részére adott összeg és/vagy tárgyi és/vagy egyéb felajánlás kizárólag a
szerződés keretei között és céljainak megfelelően, sporttevékenységgel kapcsolatos
rendezvények (versenyek, továbbképzések, ...stb), egyéb tevékenységek, illetve a
versenysorozat általános működésére, valamint az IC Ranch LE működésére, és/vagy saját
versenyrendezésének finanszírozására használható fel.

III/8/1.

EGY ADOTT VERSENY SZPONZORÁLÁSA

A verseny támogatásért cserébe a Versenysorozat adott helyszíne vállalja, hogy:
 A rendezvényen hangosbemondó útján naponta minimum 2-szer a szpíker
bemondja, hogy a rendezvény támogatója a Szponzor, továbbá tájékoztatja a
sportrendezvény résztvevőit – a Szponzor által előzetesen eljuttatott szöveg
alapján.
 Jól látható helyen folyamatosan kihelyezi a – Szponzor által a verseny helyszínre
eljuttatott - Szponzori molinót.
 Szponzorált képviselője a médiában tett nyilatkozatai során lehetőség szerint
megemlíti, hogy a Szponzor a verseny egyik „támogatója”.
 A verseny támogatásért cserébe a versenysorozat Szervezője vállalja, hogy:
o a versenysorozat honlapján (www.amatorwestern.hu) a verseny ideje alatt és
a versenyt megelőző egy hónapban folyamatosan megjelenteti a Szponzor
bannerét a Szponzor oldalára mutató linkkel.
 a versenysorozat hivatalos Facebook oldalának a konkrét versenyre vonatkozó
esemény oldalán folyamatosan feltünteti a Szponzort, mit a verseny
támogatóját. (https://www.facebook.com/events/622430657948951/)
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III/8/2.
A VERSENYSOROZAT VALAMENNYI BAJNOKI VERSENYÉNEK
SZPONZORÁLÁSA
A Versenysorozat valamennyi versenyének támogatásért cserébe minden verseny helyszín
szervezője vállalja, hogy:
 Az Amatőr Western Versenysorozat adott évben megtartott rendezvényei közül
a saját rendezvényén hangosbemondó útján naponta minimum 2-szer a szpíker
bemondja, hogy a rendezvény és az egész sorozat támogatója a Szponzor,
továbbá tájékoztatja a sportrendezvény résztvevőit – a Szponzor által
előzetesen eljuttatott szöveg alapján.
 Jól látható helyen folyamatosan kihelyezi a – Szponzor által a verseny helyszínre
eljuttatott - Szponzori molinót.
 Szponzorált képviselője a médiában tett nyilatkozatai során lehetőség szerint
megemlíti, hogy a Szponzor az adott verseny és az egész versenysorozat
„támogatója”.
A Versenysorozat egészének támogatásért cserébe a versenysorozat fő szervezője vállalja,
hogy:
 A versenysorozat honlapján (www.amatorwestern.hu) folyamatosan
megjelenteti a Szponzor bannerét a Szponzor oldalára mutató linkkel.
 A
versenysorozat
hivatalos
Facebook
oldalán
(https://www.facebook.com/westernverseny/) továbbá a versenyek esemény
oldalán folyamatosan feltünteti a Szponzort, mit az adott verseny és a
versenysorozat állandó támogatóját.

III/8/3.

A VERSENYSOROZAT MŰKÖDÉSÉNEK SZPONZORÁLÁSA

A Versenysorozat általános működésének támogatásért cserébe a versenysorozat fő
szervezője vállalja, hogy:
 A versenysorozat honlapján (www.amatorwestern.hu) folyamatosan
megjelenteti a Szponzor bannerét – mint támogatót - a Szponzor oldalára
mutató linkkel.
 Valamint vállalja, hogy a versenysorozat hivatalos Facebook oldalán
(https://www.facebook.com/westernverseny/) továbbá a versenyek esemény
oldalán is folyamatosan feltünteti a Szponzort, mit a versenysorozat állandó
támogatóját.
 Vállalja továbbá, hogy valamennyi versenyén hangosbemondó útján
rendezvényenként naponta minimum 2-szer a szpíker útján bemondatja, hogy a
Versenysorozat állandó támogatója a Szponzor, továbbá tájékoztatja a
sportrendezvény résztvevőit – a Szponzor által előzetesen eljuttatott szöveg
alapján.
 Jól látható helyen folyamatosan kihelyezi a versenyein a – Szponzor által a
verseny helyszínre eljuttatott - Szponzori molinót.
 A Versenysorozat képviselője a médiában tett nyilatkozatai során lehetőség
szerint megemlíti, hogy a Szponzor a Szponzorált állandó „támogatója”.
 Nagyobb összegű (1 millió forintot meghaladó) támogatás esetén a szervező
vállalja, hogy a szponzort fő támogatói egyikeként tünteti fel.
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III/9.

SZOLGÁLTATÁSOK

A Versenysorozat a következő szolgáltatásokat tudja nyújtani:
 képes hirdetési felületet (bannert*) biztosít
www.amatorwestern.hu oldalon
 havi egyszer megosztást biztosít a Facebook oldalon
(https://www.facebook.com/westernverseny/

adott

időszakra

a

*A banner olyan hirdetés, ami képeket, szöveget tartalmazhat. Erre rákattintva a kívánt oldalra viszi az
érdeklődőt. A banner szerkesztésében segítünk!

Ajánlott lehetőségek:
Csak fedezőmén hirdetést a fedeztetési idényre (március 1-től július végéig): 5.000 forint
Csak Ranch/lovarda, vagy edzői hirdetés az egész évre:
5.000 ft
Ranch+fedezőmén+ edzői +egyéb hirdetés az egész évre:
10.000 ft

2019. március 28.
Szervező Bizottság

IV. rész: M E L É K L E T E K

IV/1. Rajz: Feszítő zabla megengedett mérete

Max. Port : 9 cm
Max.: 21,5 cm
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IV/2. Rajz: Két kezes szárhasználat

IV/3. Rajz: Egy kezes szárhasználat

IV/4. Képek: Legális és illegális zablák
Legális zablák
Illegális zablák
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> Erlaubte Gebisse
> Nicht erlaubte Gebisse
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Illegális zablák
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IV/5. Óvás indítás formanyomtatvány

FORMANYOMTATVÁNY ÓVÁS BENYÚJTÁSÁHOZ
Verseny megnevezése: …………………………………………………………………………………………..
Verseny időpontja: …………………………………
Eset időpontja:

……………………………………….

Versenyszám megnevezése: …………………………………………………………………………………….
Közreműködő bíró neve: …………………………………………………………………………………………
Óvás díja:

10.000.,- forint

Az óvás időpontja:

…………………………………..

Óvás tevő neve(Az adatokat bizalmasan kezeljük!): …………………………………………………
Elérhetőségei (telefon száma, email-címe): ………………………………………………………………
Az óvás tárgya: (a megfelelő rész aláhúzandó, vagy kitöltendő!)
Bírói ítélet elleni óvás
Versenytárs elleni óvás
Egyéb óvás: …………………………………
Az eset leírása:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Az óvás célja:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

……….………………………………………..
Óvást benyújtó
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Döntés:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dátum: ………………………………………

……….………………………………………..
Bizottsági elnök

**************************************

SZÜLŐI NYILATKOZAT
Az MLSZ 2019-es Általános és Western-Szabadidős Szabályzatai alapján:

A Szabadidős versenyek versenyszámaiban a 18 év alatti lovasok részvételének feltétele az MLSZ
edzői listájáról történő edző (felelős személy*) választás.
*felelős személy = vagy érvényes western edzői licenccel rendelkező edző vagy „jelölt” státuszú edző**.
Edző hiányában a felelős személyt (szülőt, vagy „felkészítőt”) megjelölő szülői nyilatkozat is
elfogadható.

A „Szülői nyilatkozat”-ot minden olyan versenyző esetében, aki, a 18. évét 2019-ben vagy
ezután tölti be évente egyszer, a gyermek első versenyén ki kell tölteni és a
versenyirodánál leadni, különben a lovas nem indulhat a versenyen!
A megfelelő rész sorszáma bekarikázandó:
I. Alulírott szülő kijelentem, hogy gyermekemet a 2019-es AWV versenyekre felelős
személy (MLSZ westernes Licenszes edző) készíti fel.
II. Alulírott szülő kijelentem, hogy gyermekemet a 2019-es AWV versenyekre
felkészítő készíti fel.
Alulírott szülő kijelentem, hogy engedélyezem, hogy gyermekem részt vegyen az Amatőr
Western Versenysorozat (AWV) versenyein.

Kijelentem, hogy gyermekem lovaglásra egészségügyileg alkalmas és saját felelősségre lovagolhat.
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Gyermekem és én is megismertük és elfogadjuk az AWV általános-, versenyszámokra vonatkozó- és
etikai szabályzatait.

Tudomásul veszem, hogy az AWV Szervező Bizottsága és/vagy a versenyrendező az esetlegesen
előforduló balesetekért felelősséget nem vállal.

A versenyző neve:

Születési ideje:

Szülője/gondviselője
neve:

Szülő telefon-száma:

Lakcíme:

Szülő e-mail címe:

Versenyző telefon száma:

Versenyző e-mail címe:
Egyesülete:

Western edző neve:
Az edző MLSZ edzői azonosító száma:
Telefon száma:
Felkészítő személy (szülő, vagy más)
neve:
Telefon száma:

Dátum: 2019. …………………….

Szülő aláírása:

Versenyző aláírása:
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______________________________________

______________________________________

