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E-SZABÁLYZAT
VERSENYSZÁMOKRA VONATKOZÓ E- SZABÁLYZAT
Az E-verseny versenyszámokra vonatkozó szabályzata teljes
mértékben megegyezik az AWV versenyszámokra vonatkozó
szabályzatával!
A versenyszámokra vonatkozó AWV szabályzat itt található:
http://www.amatorwestern.hu/download/awv-versenyszamok2019.pdf

ÁLTALÁNOS E- SZABÁLYZAT
Az E-verseny általános szabályzata az AWV általános szabályzatára
épül, de természeténél fogva néhány pontban eltér attól.
Tekintettel arra, hogy Magyarországon (és talán a világon is) először az
AWV rendez online show-t, ezért – a tapasztalatok és az esetleges
felmerülő problémák alapján - a szabályzat változtatásának jogát egész
évben, fenntartjuk! Az év közbeni jobbító jellegű szabályváltozásokról a
hivatalos oldalainkon azonnal tájékoztatjuk a versenyzőket!

KIÍRÁSRA KERÜLŐ, LOVASRA VONATKOZÓ KATEGÓRIÁK
TRAIL
abszolút kezdő 0-14* éves korig
abszolút kezdő 15* éves kortól
gyerek (14 éves korig)
novice youth
youth
novice amateur
amateur
limited open
Green limited open (csak trailben kezdő lim.op. versenyző)
open

kezdő ló (green horse)
WESTERN PLEASURE
abszolút kezdő 0-14* éves korig
abszolút kezdő 15* éves kortól
gyerek (14 éves korig)
novice youth
youth
novice amateur
amateur
limited open
green limited open (csak w. pleasure kezdő lim.op. versenyző)
open
kezdő ló (green horse)
WESTERN HORSEMANSHIP
gyerek
abszolút kezdő 0-14 éves korig
abszolút kezdő 15 éves kortól
novice youth
youth
novice amateur
amateur
limited open
REINING
novice youth
youth
novice amateur
amateur
Green limited open (csak reiningben kezdő lim.op. versenyző)
limited open
open
kezdő ló (green horse)

RANCH RIDING
abszolút kezdő 0-14* éves korig
abszolút kezdő 15* éves kortól
gyerek (14 éves korig)
novice youth
youth
novice amateur
amateur
limited open
Green limited open (csak trailben kezdő lim.op. versenyző)
open
kezdő ló (green horse)
*0-16 éves korig = a versenyző az adott versenyintervallum kezdetének évében (2019ben) tölti be a 16 éves kort, vagy annál fiatalabb!
*17 éves kortól = a versenyző az adott versenyintervallum kezdetének évében (2019ben) tölti be a 17 éves kort, vagy annál idősebb!

LOVASOKRA VONATKOZÓ KATEGÓRIÁK
abszolút kezdő státusz: az a versenyző jogosult ebben a kategóriában
versenyezni, aki vagy még soha életében nem indult el western lovas
versenyen, pl.: AWV, vagy Western OB versenyen! Vagy csak maximum
2 versenyen.
Abszolút kezdő a kategóriában bármilyen stílusú felszereléssel el
lehet indulni!
A további kategóriákban csak western stílusú ruházatban és western
stílusú lófelszereléssel lehet elindulni!
Novice (=kezdő) kategória
A kezdőség az E-Westernben versenyszámra értendő! Tehát ha valaki
eddig pl. csak trailben versenyzett, de szeretné pl. a reininget is kipróbálni.
Akkor függetlenül attól, hogy hány éve versenyez trailben, a reiningben
kezdő lovasnak számít.
Az a versenyző jogosult kezdőként valamelyik versenyszámban

elindulni, aki maximum 8 versenyen (~2 év versenyszezonban) indult
el eddig az adott versenyszámban.
Youth (=fiatalkorú) státusz: az a fiatalkorú versenyző jogosult ebben a
kategóriában versenyezni, aki 18. életévét még nem töltötte be, vagy a
verseny évében tölti/töltötte be.
Amateur (=amatőr) státusz: 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. Az „amatőr státusz”-hoz való jogosultságot nem
befolyásolja a versenyző teljesítménye! Például, ha a versenyző teljesíti
a fent leírtakat, de emellett pl. 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 lóval
történő indulás.
Limited Open (=”félprofi) státusz: ebben a kategóriában bármelyik
olyan versenyző – akár gyerek, youth, vagy amateur, vagy kezdő versenyző
is – indulhat, aki nem főfoglalkozású lovas oktató, vagy lókiképző.
Green limited open (=egy adott versenyszámban kezdő lim. open)
Open (=„nyílt”) kategória: ebben a kategóriában bármelyik versenyző –
akár gyerek, youth, vagy amateur, vagy kezdő versenyző is - indulhat.
Bármely lovasnak jogában áll minden rá vonatkozó kategóriában elindulni.
A „felfelé nevezés” megengedett!
Tehát például ha egy ifjúsági versenyző meg akarja magát „magasabb”
kategóriákban is mérettetni, akkor ugyanazzal a lóval, indulhat youth,
amateur, limited open 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 open-ben való
indulásával természetesen nem veszíti el amatőr státuszát!

„Profi státuszú versenyző”: az a versenyző, akinek csak open
kategóriában van jogosultsága elindulni. Pl. fő foglakozású western
edzők, belovaglók, versenyzők. Ők sehol sem indulhatnak kezdőként!
Viszont elindulhatnak kezdő lóval a kezdő ló kategóriában!)
Kezdő ló kategória: egyedüli lóra vonatkozó kategória. Az a ló számít
kezdő lónak, ami még nem indult 8-nál több western versenyen!

FIGYELEM!
MINDEN VERSENYZŐ FELELŐS AZÉRT, HOGY A SZÁMÁRA, VAGY LOVA
SZÁMÁRA A 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 vagy lova számára nem megengedett kategóriában, az elért
eredményei nem vehetők figyelembe! Az ilyen versenyző eredményei
az adott verseny eredményeinek publikálását követően is bármikor
megvonhatóak!
A nem megfelelő kategóriába indult, és (akár utólag) kizárt versenyző,
költségeit nem követelheti vissza!
A versenyző felelősségre is vonható a nem megfelelő kategória
választásáért.
A Versenyrendezők 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!
!!! Ha egy kezdő versenyző nem biztos abban, hogy milyen
kategóriában nevezhet, akkor vegye fel a kapcsolatot az AWV
szervezőjével, Muráncsik Anett kapcsolattartóval az AWV
Facebook oldalán, vagy e-mailen: awv.e.western@gmail.com!

AZ ONLINE VERSENYEN VALÓ INDULÁS FELTÉTELEI
Az alábbi indulási feltételek a nevezés leadásával (=online
nevezés+videó beküldés+díjak befizetése) lépnek életbe!

LOVAS SZÁMÁRA
o
o
o
o

o
o

a Versenysorozat (általános és versenyszámokra vonatkozó)
szabályzatainak ISMERETE, ELFOGADÁSA és BETARTÁSA
az etikai kódexben foglaltak szerint a sportszerűség (fair play)
maradéktalan betartása
a versenyre való online nevezés
versenyenkénti egyszeri nevezési díj befizetése (a nevezési díj
tartalmazza a bírói díjat és az iroda díjat, valamint a virtuális
startszámot)
versenyenként és versenyszámonként + kategóriánkénti
startdíj(ak) befizetése
14 éves kor alatt kobak használata kötelező, 14 és 18 éves kor
között ajánlott!
(A kobak használatának elmulasztásából adódóan bekövetkező
esetleges balesetekért a Szervezők nem vállal felelősséget! Az EWESTERN-re való készülés során a lovasokért az edző/ szülő/
felkészítő a felelős.)

HOZZÁJÁRULÁS ahhoz, hogy adott versenyzőről, az általa
beküldött videó az AWV által felhasználásra kerülhessen és a
beküldött videót az AWV akár közzé is tehesse a hivatalos
oldalain (Facebook, weblap).
Tehát mindenversenyző az E-Western versenyben való indulásával
hozzájárul ahhoz, hogy a róla készült videó(ka)t és ahhoz tartozó
információkat az AWV hivatalos céljaira (bírálatok, közzététel,
..stb.) felhasználhassa.
o

Az AWV a beküldött videókat harmadik félnek nem adja tovább!
A versenyévad lezártával az AWV a beküldött videókat
megsemmisíti!

LOVAK SZÁMÁRA
o

Bármilyen fajtájú ló indulhat, aki már betöltötte vagy a
versenyintervallum kezdeti évében (2019-ben) tölti be a 3 éves
kort.

Az E-WESTERN fordulóin is ló-lovas párosonként (lovas és ló nevének és a
kapott virtuális startszámnak a megadásával) történik a nevezés és a
nyilvántartás, így az elért eredmények is ezen párosok szerint kerülnek
rögzítésre.

2.
3.

A pálya lovaglását kép és hangrögzítésre alkalmas digitális
eszközzel (telefonnal, fényképezőgéppel, vagy kamerával) fel kell
venni.
A felvett videót el kell küldeni a következő e-mail címre úgy, hogy a
tárgyban meg kell jelölni a választott versenyszámot és a
kategóriát! Ha egy videót több kategóriára is szeretnél benevezni,
akkor a tárgyban meg kell jelölnöd az összes kategóriát Pl. Tárgy:
„reining-open, reining amateur”. Ez esetben 1 nevezési díjat és 2
startdíjat kell majd befizetned.

awv.e.western@gmail.com

1 e-mailben csak 1 db videó küldhető!
Tehát a különböző versenyszámokról készült videókat külön emailben kell elküldened!
4. Átutalással be kell fizetni a nevezési díjat és a startdíja(ka)t a
következő bankszámla számra:
Név: IC RANCH WESTERNLOVAS EGYESÜLET - Szentes
6600 Szentes, Alsórét 178.
Számlaszáma: 10402836-00000470-00000001
A megjegyzésbe a következőt KELL beírni:

Nevezés: …-... (= Nevezés: ló-lovas páros
neve + 2019 évi AWV startszám - ha van.
5. A befizetést követően sor kerül a bírálatok elvégzésére

A VERSENY MENETE
1.

A lovasoknak az általuk kiválasztott kategória – infó füzetben
szereplő - versenypályáit kell közel méret-azonosan megépíteniük
otthon (vagy bárhol) és lelovagolniuk, szabályos western
felszereléssel és western öltözetben! (kivéve az abszolút kezdő
kategóriákat, ahol mind két stílus felszerelése és öltözete
elfogadott)

FIGYELEM! Online nevezés után a nevezés esetleges törlése esetén a
nevezési és startdíjaik már nem kérhetőek vissza!
6. Sor kerül a díjkiosztóra

KIZÁRÁSOK
KIZÁRÁS ESETÉN A LOVAS NEM KAPJA VISSZA BEFIZETETT
KÖLTSÉGEIT!
Az alábbi általános esetek a versenyző kizárását jelentik adott
kategóriából, melyre nevezett:
- Nem megfelelő videó beküldése, pl. a beküldött videó nem a
megadottak szerint lett elkészítve (lásd ezt az előző, „verseny
menete” című részben!)
- Nem megengedett kategóriában való nevezés
Kizárást kap még a versenyző, az AWV versenyszámokra vonatkozó
szabályában leírt kizárások miatt (lásd a szabályzatot!)

EREDMÉNYEK, DÍJAZÁS
Az online versenyek során nincs minimális induló limit! Ha egy
osztályban csak egy versenyző nevez, akkor is elbírálásra kerül a
teljesítménye. És annak a versenyszám kategóriának – az adott versenyen
- Ő lesz a győztese!
Az E-WESTERN versenysorozat E-BAJNOKI DÍJÁTADÓJÁN csak azon
kategóriák helyezettjei kerülnek rangsorolásra és kaphatnak díjakat,
amely kategóriákban a fordulók során minimum három különböző lovas
nevezett. Tehát abban a versenyszámban és kategóriában, ahol a
versenyszezon során csak ugyan az az 1 vagy 2 versenyző indult el, nem
hirdetünk bajnokot! Bajnokot csak minimum 3 különböző versenyző (=lólovas páros) küzdelme között hirdetünk!
Minden egyes verseny-intervallumban (E-fordulóban) elinduló új
versenyzők* között show in show**-ban külön is rangsorolunk! Kihirdetjük
és be is mutatjuk a hónap (versenyintervallum) versenyzőjét. Pl. „… A
hónap legeredményesebb új versenyző párosa: XY , …nevű lovával. …”
*Új versenyző az, aki eddig még soha nem indult el AWV, vagy Western OB lovas versenyen
** Show in Show = versenyen belüli verseny, azaz ugyan azzal a beküldött videóval a
versenyzők eredménye 2 különböző versenybe is beleszámít. Pl. „új versenyzők” esetén:

ranch riding kezdő amateurban egy videó beküldésével a kezdő és ugyanakkor új versenyző
elbírálásra és rangsorolásra kerül „ranch riding kezdő amateur” és „ranch riding új
versenyző” kategóriákban is!

Az online versenyen elért eredményeket a bírálatokat követően digitális
formában a pontozólapokkal együtt publikáljuk, továbbá közzé tesszük a
versenyzők által beküldött videókat is.
A pontozólapon a pontszámok mellett a bírók rövid értékelést írhatnak (az
e fajta megjegyzés azonban nem feltétlen azt jelenti, hogy adott lovas
pontszámai a megjegyzésben foglaltak alapján kerültek meghatározásra!).
Az adott e-versenyen a helyezések kiszámítása minden esetben ló-lovas
párosra vonatkozik, és versenyszámonként és kategóriánként külön
értendő. A kiszámítás alapja a ló-lovas páros elért versenypontszáma
(score+penalty).
Az adott e-versenyintervallum bajnoki helyezéseinek kiszámítása a
következő módon történik:
Ahhoz, hogy egy versenyző részt vehessen az e-bajnokságban legalább 2
versenyen el kell, hogy induljon!
A különböző fordulókon a versenyzők helyezéseket érnek el. Az alapján,
hogy a versenyző hányadik lett és hány versenyző társa közül érte el
eredményét, bajnoki-rész-versenypontokat kap a következő módon:
versenyzők 1 hely
száma
1-3
6
3-7
7-

7
8

2 hely

3 hely

4 hely

5 hely

6 hely

5
6
7

4
5
6

3
4
5

2
3
4

1
2
3

Az E-WESTERN szervezői első körben négy fordulóból álló online
versenysorozatot terveznek, melyek során az utolsó fordulót DÖNTŐNEK
nevezik. A DÖNTŐN történő részvétel feltétele a legalább 1 db másik
online versenyen történő indulás.
A DÖNTŐN a versenyzők emelt versenypontszámokért

versenyezhetnek, melyek az alábbiak:
versenyzők 1 hely
száma
1-3
10
3-7
7-

11
12

2 hely

3 hely

4 hely

5 hely

6 hely

9
10
11

8
9
10

7
8
9

6
7
8

5
6
7

Az E-WESTERN egyes fordulói alkalmával a versenyzők által elért
helyezések publikálásra kerülnek, és digitális OKLEVÉLLEL kerülnek
elismerésre.
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 E-WESTERN versenyei során, több
versenyzőtárssal szemben érte el az eredményét.
E-WESTERN összesített díjátadó díjai:
1. hely
tárgynyeremény pl. szalag/kupa/érem/övcsat/egyéb díj
2. hely
oklevél vagy pl. szalag / kupa / érem / övcsat / egyéb díj
3. hely
oklevél vagy pl. szalag / kupa / érem / övcsat / egyéb díj
4. hely
oklevél vagy pl. szalag / egyéb díj
5. hely
oklevél vagy pl. szalag / egyéb díj
6. hely
oklevél vagy pl. szalag / egyéb díj
7. helytől
oklevél
A digitális oklevelek névre szólóak és otthon kinyomtathatóak!

NEVEZÉSEK
A nevezés ló-lovas párosonként történik. Ők alkotnak egy versenyző
párost, egy startszámmal, egy nevezéssel, egy eredménnyel, egy
befizetéssel, …stb.
Egy lóval bármennyi lovas is benevezhet!

Egy lovas bármennyi lóval is benevezhet!
! Viszont minden különböző páros esetén külön kell online nevezni!
Tehát egy lovas az egyik lovával egy versenyzőnek, a másik lovával egy
másik versenyzőnek (másik versenyző párosnak) számít, akivel külön
be kell, hogy nevezzen és külön be kell fizesse a költségeket is!
Az online versenyeken való indulás feltétele a Versenysorozat
szabályzatának betartása, megismerés és elfogadása mellett a
versenyenként egyszeri nevezési díj befizetése. A nevezési díj többek
között a versenyző anyagi hozzájárulása a bírói díjak az irodadíj
kifizetésére, a szervezők működésére, továbbá a díjazásra, valamint az
egyéb költségek fedezetére.
AZ E-WESTERN versenyein a lovas számára startszám tényleges
feltűzése nem szükséges. Viszont a digitális azonosítás egyszerűbbé
tétele miatt minden ló-lovas páros kap egy ún. E-startszámot, ami
megegyezik a versenyző 2019-es élő startszámával (ha van ilyen
neki). Ezt a beküldött videó nevében kell feltüntetni.
A beküldött fájl elnevezésének hibája miatt a beküldő személy
hiánypótlásra felszólítható!

LOVAS RUHÁZATA, LÓ FELSZERELÉSE, MEGJELENÉS
A videókon nem kötelező western versenyruházatban lovagolni.
Bármilyen versenyhez méltó western stílusú ruházat megengedett.
Megengedett a kabát, a sapka és a kesztyű viselése is. Kalap hordása nem
kötelező, csak ajánlott. Pálca viselése és használata tilos.
Kikötőszárak, segédszárak használata tilos! Kötőfék a kantár alatt vagy
felett és egyéb kiegészítők (lasszó, esőkabát a nyereghez rögzítve, …stb.
tilos!

A lovakat egy kézzel álláncos western feszítő zablával; vagy két kézzel
állszíjas western csikózablával; vagy bosallal kell lovagolni. Western
nyereg használata kötelező.
A lovak megjelenése is legyen versenyhez méltó! Feltűnően koszos,
kócos, sárcsimbókos, erősen lesoványodott, rossz kondícióban lévő,
feltűnően letargikus vagy sánta lovakat a bírók nem bírálnak le! Ez
esetben a díjak nem visszakérhetőek!

Pontegyezőség esetén a versenykiírásban előre megnevezett vezetőbíró
bírálata a döntő!
A bírói döntésekkel szemben online versenyen óvásnak helye nincs!

VIDEÓK KÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A sántaság létét kérdéses esetekben Dr. Filipsz István lóspecialista
szakállatorvos fogja eldönteni.
Pataharangok, lábszárvédők és fáslik használata megengedett. Kivétel a
Trail és Western Pleasure versenyszámokban, ahol semmiféle lábvédő
nem használható.
Az „abszolút kezdő” kategóriákban szabályos angol, vagy szabályos
western felszerelésben és ruházatban lehet lovagolni.
Az abszolút kezdő kategóriákban bármilyen versenyhez méltó ruházatban és
bármilyen stílusú – de szabályos - ló-felszereléssel el lehet indulni!

1.

A „szabályos” (=hivatalos) western felszereléseket bővebben az AWV
általános szabályzatának I/14/1-9 pontja írja le!
Lásd itt! >>>

http://www.amatorwestern.hu/download/awvaltalanos-mukodesi-2019.pdf
BÍRÁLAT
A beküldött videókat az AWV Versenyszámok szabályzatában foglaltak
alapján 2 nemzeti vagy egy nemzeti és egy nemzetközi western bíró bírálja
le.
A végleges pontszám a 2 bíró pontjainak összessége.

2.

A kiválasztott versenyszám/kategóriájába egy ló-lovas párosnak
csak 1 db videót lehet beküldeni! Ha több versenyszámba nevezel,
akkor természetesen mindegyikbe 1-et - 1-et kell beküldened. A
megadott versenyintervallumban készíttethetsz magadról annyi
videót, amennyit csak akarsz és az általad legjobbnak ítéltet küldd
be! Lehetőség van 1 adott videóval több kategóriába is benevezni
pl. pleasureben, vagy más versenyszámban, ha ott a különböző
kategóriáknak ugyan az a pályarajza. (Pl.: Egy youth lovas, western
pleasure versenyszámban, azonos videóval benevezhet a youth, az
amateur, és az open osztályokba is.)
A futamodat a lehető legjobb láthatósággal, a legnagyobb,
legélesebb felbontásban és a lehető legjobb fényviszonyokkal kell
felvenni. Kizáráshoz vezet, ha a videó bírálati szempontból nem jól
látható! (Pl. nappal szemben, félhomályban, alacsony felbontásban
túl távolról, túl közelről, túl sok zajjal, bemozgatva, …stb. történt a
felvétel.) Lásd a képet is!

3. A beküldött videó fekvő tájolású kell, hogy legyen!
4. A videó elnevezése a következő formában kötelező:
a. versenyszám-kategória-lovasneve-lóneve-digitálisstartszám
b. pl.: trail-limitedopen-peldapeter-szilaj-3
c. tehát csupa kisbetűvel, ékezet nélkül, a nevek egybeírva, az
egységek kötőjellel elválasztva
5. A videó rögzítése a következő formátumú lehet: mkv, mp4
6. A lovas futamát arról a helyről kell felvenni, ami a patternben „bírói
hely”-ként fel van tüntetve! Így:
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

A lovas (a kalapja tetejétől a lova patája aljáig) töltse ki legalább a
kép magasságának a felét, de ne töltse ki jobban, mint a kép
magasságának a ¾-ed része, hogy a bírók számára jól
látható/megfigyelhető legyen! A lovasnak MINDIG jól látszódnia
kell a videó teljes hosszában!
Ha a lovas akadályban (pl. négyszög), vagy akadály felett (pl.
járórudak) dolgozik akkor a felvételen a komplett akadálynak
látszódnia kell!
Ha a lovast egy helyről kell felvenni (mint pl. a reiningnél), akkor
értelem szerűen közelíteni és távolítani kell a kamerával.
A western pleasure esetén biztos, hogy két felvételi helyszín lesz
megadva: az egyik középről, a másik szemből veszi a lovast. ( A
FELVÉTEL KÉSZÍTŐJE MOZOGHAT!)
A videót FOLYAMATOSAN (vágás nélkül) kell felvenni!
A Videón rajta kell hagyni az eredeti hangot (ez különösen fontos
trail esetén). Nem elfogadható (=kizáráshoz vezet) ha a videón
hallatszik az edző/felkészítő/bárki szóbeli utasítása. Trail
versenyszám kivételével a nem zavaró zenei aláfestés megengedett!
Az eredeti hang bárminemű elrejtése, zavarása kizáráshoz vezet!
Kivétel a western pleasure esetében az utasítások hangja.
A versenyszám végén minden lovasnak oda kell mennie a videóshoz
és fel kell vetetnie közelről az akkor és ott levett fejző zablarészét, a lova mind a két oldalát és az egyéb használt
felszerelését is! Ennek elmulasztása a lovas kizárását eredményezi!

VIDEÓ FELVÉTEL VERSENYSZÁMONKÉTI SPECIFIKÁCIÓJA
REINING:
Ezen versenyszám videóra történő rögzítését a pálya – a pályarajztól
függően jobb-, vagy bal oldali hosszúfalán lévő „középjelzésnél
elhelyezkedve kell elvégezni.
WESTERN HORSEMANSHIP:
Ezen versenyszámban a pályarajzokon feltüntetett helyről kell rögzíteni
a lovaglást.
A pattern végeztével a pályarajzon megadott kézre (jobb vagy bal) rail
work bemutatása kötelező.
A rail work-nek az alábbiak szerint kell lelovagolni:
- lépés, minimum 20 méter
- ügetés minimum 40 méter
- vágta minimum 40 méter
- stop
TRAIL:
Ezen versenyszámban a pályarajzokon feltüntetett helyről szükséges
rögzíteni a lovaglást.
RANCH RIDING:
Ezen versenyszámban a pályarajzokon feltüntetett helyről szükséges
rögzíteni a lovaglást.
WESTERN PLEASURE:
Ezen versenyszámban a videó felvétel helye a pálya közepe.
Lelovagolandó feladatok – ebben a sorrendben:
A lovas lépésben belovagol a pályára az egyik rövidfal közepén és végig
lovagol (lépésben) a teljes pálya hosszán a középvonalon,
párhuzamosan a hosszúfallal. Eközben a videós felveszi őt teljesen
szemből – amikor a lovas már csak kb. 5 méterre van tőle, kitér a lovas
elől és elengedi azt, majd újabb ~5 méter után visszaáll az eredeti
helyére és – felveszi a lovast hátulról is. Közben nem állítja le a videót!
Utána a lovas először jobb kézre körbe lovagol a pályán.
Jármódváltásokat mindig a sarkok után közvetlen (5 m-en belül)

kérünk. A lovas lovagoljon végig az első patanyomon a következő
módon:
- lépés a teljes hosszú oldalon
- ügetés (jog) a következő rövid-, majd a másik hosszú oldalon
- nyújtott ügetés a következő rövid, majd a hosszú oldalon
- lépés a következő rövid oldalon
- vágta a következő hosszú oldalon + a következő rövid oldalon + a
következő hosszú oldalon át
- lépés és a rövid fal mentén átváltás (irányváltás befelé)
- ügetés a rövid falon majd a következő teljes hosszú falon át
- vágta a következő hosszú oldalon + a következő rövid oldalon + a
következő hosszú oldalon át
- lépés a következő rövid oldalon át
- a sarok után kb. 10 méterrel állj, hátraléptetés minimum 3 méter

A hosszúfalak mentén ki kell helyezni a 2 középbóját és a közétől a
pálya vége fele a 2-2 másik jelzőbóját is a végtől visszafelé 15-15
méterre.
Ezen versenyszám videóra történő rögzítését a pálya – a pályarajz
szerint - jobb vagy bal oldali hosszúfalán lévő „középjelzésnél”
elhelyezkedve kell elvégezni.
WESTERN HORSEMANSHIP:
Ezen versenyszámban a pályarajzon „bírói hely”-ként feltüntetett
helyről kell rögzíteni a lovaglást.
A lovaglás maga minden esetben egy ~20x20 méteres, homokos, vagy
füves bójákkal kijelölt négyszögben kell, hogy megtörténjen a pályarajz
szerint. A kijelölt pálya talaja egyenletes kell, hogy legyen.

A pályák megadott méreteitől a helyi adottságok miatt valamelyest
(max.: 1-2 méterrel) el lehet térni, de az egyforma elbírálás és egyforma
esély miatt a megadott méretektől való nagyobb eltérés, nem
megengedett!
A pályák legalább 4 sarkát a megadott méretek szerint bójákkal
(autógumival, egyéb nem veszélyes jelöléssel) ki kell jelölni és azon
belül kell a patternt felállítani!

TRAIL:
Ezen versenyszámban a pályarajzon „bírói hely”-ként feltüntetett
helyről kell rögzíteni a lovaglást.
A lovaglás maga minden esetben egy ~20x40 méteres, homokos, vagy
füves bójákkal kijelölt négyszögben kell, hogy megtörténjen a pályarajz
szerint. A kijelölt pálya talaja egyenletes kell, hogy legyen.
A trail versenyszám rúdigénye: max.: 14 rúd.
A rudak lehetnek festettek, vagy festetlenek.
Lehetnek vágott fából (10cm x 10 cm-es oszlopból, vagy 8 szögletű, 10
cm átmérőjű rúdból), vagy természetes relatív szabályos (egyenes, nem
göcsörtös) formájú fatörzsből, aminek átalagos átmérője 10 cm. A
teljesen kör alakú rudak csak lépés és ügetés esetén használhatóak,
vágtánál nem!
A rudak hossza: 2-3 méteres lehet.
A rudak távolsága (az egyik rúd szélétől a másik rúd széléig mérve):
lépésben:
60 cm
ügetésben: 90 cm
vágtában: 180 cm

REINING:
A pálya mérete ~30x60méteres kell, hogy legyen. Talaja egyenletes és
csúszásra alkalmas homok kell, hogy legyen.

RANCH RIDING:
Ezen versenyszámban a pályarajzon „bírói hely”-ként feltüntetett
helyről kell rögzíteni a lovaglást.

PÁLYAÉPÍTÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
ÁLTALÁNOSSÁGBAN ÉS VERSENYSZÁMONKÉT
ÁLTALÁNOSSÁGBAN:
A videózott pályák talaját versenyhez méltóan elő kell készíteni. A
talajnak – homokos és füves pálya esetén is - egyenletesnek kell lennie!
Ha homokos, akkor legyen frissen felboronálva! Ha füves, akkor pedig a
fű frissen legyen rövidre vágva.

A lovaglás maga minden esetben egy ~20x40 méteres, homokos, vagy
füves bójákkal kijelölt négyszögben kell, hogy megtörténjen a pályarajz
szerint. A kijelölt pálya talaja egyenletes kell, hogy legyen.
A ranch riding versenyszám rúdigénye: max.: 8 rúd.
A rudak lehetnek festettek, vagy festetlenek.
Lehetnek vágott fából (10cm x 10 cm-es oszlopból, vagy 8 szögletű, 10
cm átmérőjű rúdból), vagy természetes, relatív szabályos (egyenes, nem
göcsörtös) formájú fatörzsből, aminek átalagos átmérője 10 cm.
A teljesen kör alakú rudak csak lépés és ügetés esetén használhatóak,
vágtánál nem!
A rudak hossza: 2-3 méteres lehet, a pályarajz szerint!
A rudak távolsága (az egyik rúd szélétől a másik rúd széléig mérve):
lépésben:
60 cm
ügetésben: 90 cm
WESTERN PLEASURE:
Ezen versenyszámban a pálya közepéről kell rögzíteni a lovaglást.
A lovaglás maga minden esetben egy ~20x40 méteres, homokos, vagy
füves bójákkal kijelölt négyszögben kell, hogy megtörténjen a pályarajz
szerint. A kijelölt pálya talaja egyenletes kell, hogy legyen.

PÁLYARAJZOK
Általános jelölések:

PÁLYAMÉRETEK:
TRAIL, RANCH RIDING, PLEASURE: ~ 20 m x 40 m
A rudak távolsága mindenhol, ahol van rúd (az egyik rúd szélétől a másik
rúd széléig mérve) legyen:
lépésben:
60 cm
ügetésben: 90 cm (lásd a rajzot!)
vágtában:
180 cm

WESTERN HORSEMANSHIP: ~20 m x 20 m
REINING: ~ 30 m x 60 m

