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III.

rész: WESTERN LOVARDAI ETIKETT A MELEGÍTŐPÁLYÁN ........ Hiba! A könyvjelző nem létezik.

I. rész: ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK (AWV)
Az Amatőr Western Versenysorozat (AWV) versenyszámokra vonatkozó 2019-es szabályzata
az AQHA, NRHA, FEI és MLSZ Western-Reining Szakága szabályzatára épült, minimális – a
versenyszám pontozását nem érintő – eltérésekkel (kivétel w.horsemanship).
Az alábbi szabályzatban az előző évtől eltérő részek (változások, kiegészítések, ...) bordóval
kerültek kiemelésre. Ha a változás a teljes fejezetre/versenyszámra, bekezdésre vonatkozik,
akkor csak a címe van bordóval kijelölve, nem a teljes szöveg. Pl. Lead line trail versenyszám.
Az alábbi szabályzatban az AQHA szabályoktól való eltérés is kiemelésre került a következő
módon: normál módon fekete betűkkel a 2019-es AQHA szabályzat fordítása található,
szürkével kerültek azok a részek kiemelésre, amik az AQHA ide vonatkozó szabályzatában
egyáltalán nem, vagy másként szerepelnek.
Azokra a részekre, melyeket e szabályzat nem tartalmaz, az AQHA, NRHA, FEI, WesternReining Szakág szabályai érvényesek!
Megjegyzés: az AWV versenyein csikózablás lovaglás esetén a ló korától függetlenül
bármikor és bárhol megengedett a két kezes lovaglás

VERSENYSZÁMTÓL FÜGGETLENÜL, AZ ALÁBBI HIBÁK MINDEN
VERSENYSZÁMBÓL KIZÁRÁST JELENTENEK (kivéve, ha az adott versenyszám
szabályzata másként nem rendelkezik pl. : Ranch Riding off pattern):
1. Az állat bántalmazása, vagy bizonyíték arra, hogy a lovat bántalmazták a verseny
előtt
a. Például vérző, sérült száj, nyelv, vérző, sérült sarkantyúhely, …stb.
b. Durva iskolázás: durva rángatás, durva hátraléptetés, durva sarkantyúzás,
verés bárhol a pályán.
c. Olyan kikötőelemek vagy más beavatkozások és/vagy szerek alkalmazása,
melyek akadályozzák a ló farkának mozgását, vagy a vérkeringést
2. Helytelen startszám használat (pl. nem jól látható, nem a megfelelő, nincs meg
mind a két oldalon, …stb.)
3. Ló bukása, lovas leesése
4. Tiltott felszerelés használata
5. Tiltott szárhasználat
a. Több mint egy ujj használata a szárak között (Split Rein esetén)
b. Feszítő zabla esetén kétkezes szárhasználat
c. Csikó zabla esetén egykezes szárhasználat (kivéve Trail versenyszám
kapunyitás feladata)
d. Egykezes lovaglás esetén a szárakat tartó kéz cseréje (kivéve Trail
versenyszám kapunyitás feladata)
e. Romal használata az előírtaktól eltérően
6. Pályatévesztés
7. A versenyző tiszteletlensége, nem megengedhető magatartása

8. Ha a versenyző - kérésre - nem vezeti ellenőrzésre a bíró elé a lovat.
9. A ló feletti kontroll elvesztése jelentős mértékben (pl. reining esetén negyed
körnél tovább, egyéb versenyszámok esetén két feladat közti út felénél tovább

II. rész: VERSENYSZÁMOK
1. TRAIL (AQHA #461)
AWV bajnoki versenyszám
Az éves bajnoki pontgyűjtés ebben a versenyszámban ló-lovas párosra vonatkozik.
A lovakat e versenyszámban az általános szabályok szerint: egy kezes szárhasználattal feszítő
zablával, vagy kétkezes szárhasználattal csikózablával, vagy bosallal lehet lovagolni.
Ebben a versenyszámban kikötők, segédszárak és lábvédők használata nem megengedett.
Ebben a versenyszámban a bírák a lovak teljesítményét értékelik az akadályok leküzdése
során, különös hangsúlyt fektetve a viselkedésre, a ló lovas segítségeire való reagálására és
mozgásának minőségére.
Jobb elbírálást kapnak azok a lovak, akik
 az akadályokat stílusosan, lendületesen, megfelelő sebességgel oldják meg úgy, hogy
a sebesség nem megy a megoldás minőségének a kárára.
 a pályán figyelmesek, és képesek arra, hogy - ahol az akadályok ezt megengedik ott maguktól válasszák meg a helyes nyomvonalat,
 készségesen dolgoznak a lovas kéréseire a nehezebb akadályoknál is
Elvárás, hogy a ló felesleges késlekedés nélkül kezdje el az akadályt és oldja azt meg.
Különben büntetést kap. Büntetést kap az a ló is, amelyik az akadályok megoldása során nem
természetes (mesterséges) képet mutat.
A közvetlen fal melletti (rail) lovaglás nem kívánatos.
A trail patternben (feladatokban) a lovaknak az akadályok között – a pálya elemeként és az
értékelésbe beszámítva - be kell mutatniuk mind három jármódban (a lépésben, az
ügetésben és a vágtában is) a mozgásuk minőségét és ütemességének tisztaságát.
Az akadályok között legyen a ló egyensúlyban, tartsa a fejét és nyakát elengedett,
természetes tartásban a marja magasságában, vagy valamivel felette. Ne menjen szárak
mögött, a megfélemlítés látszatát keltve vagy ne nyújtsa az orrát előre az ellenkezés látszatát
keltve.
A trail pályák (patternek) legalább egy órával a versenyszám megkezdése előtt kifüggesztésre
kerülnek.

1.

BÍRÁLAT

A bírálatok 0 pont és „végtelen” közé esnek, ahol a végső 70-es pontérték egy átlagos
teljesítményt jelöl.
Minden akadály teljesítés után a versenyző pontot (Obstacle Score-t) kap a teljesítményére,
amely pontok – akadályonként - hozzáadódnak a kezdő 70-es alappont értékhez. Az
esetleges hibák miatt akadályonként büntetőpontokat (Penalty) kap a versenyző, amely
pontok – akadályonként – levonódnak a versenyző pontszámából.
Minden egyes akadálynál a következők szerint történhet a pontozás:
A legtöbb pont, ami adható egy akadályra: +1 ½ pont és a legkevesebb -1 ½ pont.
A következők szerint:
-1,5 = kifejezetten gyenge
-1 = nagyon gyenge
-½ = gyenge
0 = átlagos
+½ = jó
+1 = nagyon jó
+1,5 = kiváló
A Score-ok adása független a Penaltyk adásától.
2.

PENALTY-k

A z elkövetett hibákért a következők szerint kap Penalty-k (büntetőpontot) a versenyző:
a) ½ penalty jár a következő hibákért:
Járórudak, bóják, virágdíszek, az akadályok valamely részének finom érintése, koccantása
b) 1 penalty jár a következő hibákért:
o Járórudakba, bójákba, virágdíszekbe, az akadályok valamely részébe való belerúgás,
beleharapás
o Nem megfelelő jármód, vagy a jármód megtörése (=Break of Gait or Breaking Gait)
lépésben és ügetésben max. 2 lépés fázison (=2 Stride*) azaz 4 lépésen keresztül
o Ha a ló nem lép be a rudak közé, vagy több mint egyszer lép bele az 1 lépésközre
tervezett akadályoknál a mellső és/vagy a hátulsó lábaival
o Ha a járórúd feletti vágta közben a ló a mellső, vagy a hátsó lábai közé veszi a rudat
o Minkét első vagy mindkét hátsó lábbal belépés az 1 lépésközre tervezett rudaknál,
lépésben és ügetésben
o Helytelen számú stride – ott ahol ez előre meg van adva
*stride= egy teljes ütem, ami lépés és ügetés esetén 2 patadobbanást (lépést) jelent a
mellső lábakkal, vágta esetén pedig egy teljes vágta fázist, azaz 3 patadobbanást
c) 3 penalty jár a következő hibákért::
o Nem megfelelő jármód, vagy a jármód megtörése (=Break of Gait or Breaking Gait)
lépésben és ügetésben több mint 2 lépés fázison (=2 Stride*) azaz 4 lépésen keresztül
o Hamis vágta, vagy vágta jármód megtörése, azaz breaking Gait (kivéve, ha ez utóbbi a
helyes lábra való visszaugratás miatt történik)

o Megemelt járórúd leverése, növények, bóják és a pálya egyéb akadályának
feldöntése, akadály súlyos megrongálása
o Lelépés vagy leugrás 1 lábbal a hídról és a vizestálcáról, miután a ló megkezdte az
akadályt
o Az olyan akadályból való kilépés 1 lábbal, amelynek látható határa van (pl. 360 ’
fordulat a négyzetben, hátraléptetés, side pass), és miután a ló elkezdte az akadályt
o Kihagyni vagy kikerülni egy olyan rudat egy lábbal, ami egy akadálysorozat részét
képezi
d)
o
o
o
o
o

5 penalty jár a következő hibákért:
Esőkabát vagy tárgy leejtése, melyet vinni kell.
Első és második ellenszegülés, egy vagy több akadályon (a 3. után kizárás)
Kapu elengedése, vagy a kapu kötelének elejtése
Kezek használata a ló dicséretére vagy megfélemlítésére
Lelépés vagy leugrás több mint 1 lábbal a hídról és a vizestálcáról, miután a ló
megkezdte az akadályt
o Az olyan akadályból való kilépés több mint 1 lábbal, amelynek látható határa van (pl.
360 ’ fordulat a négyzetben, hátraléptetés, side pass), és miután a ló elkezdte az
akadályt
o A ló durva engedetlensége, mint például kirúgás, bakolás, ágaskodás, csapás a mellső
lábbal
o Bármelyik kézzel a nyereg megfogása
e) 0-Score jár a következő hibákért:
o Kétkezes lovaglás (kivéve a Snaffle Bit és a hackamore osztályokban, illetve ott, ahol a
kétkezes lovaglás megengedett)
o A szárat tartó kezek cseréje
o A Romal nem megengedett használata
o Pályatévesztés
o Ha az akadályokat nem az előírt sorrendben és nem az előírás szerint oldja meg a
versenyző
o Ha kihagyja az akadályt, úgy, hogy nem próbálja meg megoldani
o Ha a felszerelés hibájából, hiányából adódóan a feladatot nem lehet megoldani
o Túlzott vagy ismételt megérintése a ló nyakának azért, hogy letegye a fejét
o Be vagy kilépés egy akadályba a nem helyes oldalról
o Az akadály rossz irányba történő leküzdése, beleértve: több mint ¼ fordulattal több
túlfordulás
o A kijelölt pályán kívüli lovaglás
o Harmadik ellenszegülés egy, vagy több akadálynál
o Az előírt jármód kihagyása két akadály között
o Két akadály között nem a helyes úton való haladás
o Ha a lovas egy negyed fordulattal túlfordul, vagy negyed fordulattal elfordul a
meghatározott patanyomtól (iránytól)
o Túlzott iskolázás, korrigálás: húzás, rángatás, hátraléptetés bárhol a pályán.
o Egy kezes lovaglás esetén a szabad kézzel belenyúlni a szárakba, illetve a szárat tartó
kezek váltása (kivéve, ha az akadály leküzdéséhez szükséges. pl. kapu)

o Kapu nyitásának vagy bezárásának elmulasztása (Kivéve a kezdő osztályokat, ahol ez
nem jelent 0 score-t csak azt, hogy az ezen hibát vétő lovas nem helyezhető azok elé,
akik a feladatot pontosan végrehajtották)
3.

AKADÁLYOK KÖZÖTTI HIBÁK, AMIK MÉRTÉKÜKNEK MEGFELELŐEN BÜNTETENDŐK:
o A ló feje folyamatosan túlságosan magasan van
o A ló feje folyamatosan túlságosan alacsonyan van és/vagy mozgás közben a homloka
folyamatosan a függőleges mögött van, vagy a megfélemlítés egyéb jeleit mutatja
o Túlzott tátogás.

Az ismétlődő súlyos hibák miatt a versenyzőket diszkvalifikálni lehet.
4.

HIBÁK, amik diszkvalifikációhoz vezetnek:
o Folyamatosan túl mélyen hordott fej (=a fülek hegye a mar magassága alatt van)
o Folyamatosan szárak mögött lévő ló, vagy túlságosan előre nyújtott nyak
(kivéve: Rookie, Amateur, Youth (gyerek, kezdő) osztályokban, ahol ez súlyos hibának
számít, de nem jár kizárással)

5.

A TRAIL PÁLYÁKRA (TRAIL PATTERN-EKRE) VONATKOZÓ SZABÁLYOK:
o A verseny kezdete előtt legalább 1 órával korábban a trail pálya rajza kifüggesztésre
kell, hogy kerüljön.
o A pálya tervezése során azt kell szem előtt tartani, hogy az ötletes legyen és az
akadályok ne legyenek túlzottan nehezen megoldhatóak.
o Az akadályok megtervezésénél a biztonság a fő szempont.
o Az alacsonyabb kategóriák pályarajza legyen egyszerűbb. (Open vs. youth).
o Amikor a pályán a távolságokat kimérjük az akadályok belső oldala között figyelembe
kell venni a nyomvonalat és a lovat.
o Ügetésben az akadályok közti távolság minimum 9 méter, míg vágtában min. 15
méter legyen, hogy a bírónak legyen ideje a mozgás minőségét tanulmányozni.
o Az elmozdult, vagy megrongált akadályt a pálya lovaglásának befejezése után – még a
következő lovas indulása előtt - vissza kell állítani eredeti helyzetébe. Ha verseny
közben egy megrongálódott akadályt nem lehet megjavítani, akkor az adott
versenyszámban az arra az akadályra vonatkozó pontokat le kell vonni minden azt
megelőző lovas pályájából is.
o A bírónak végig kell járnia a pályát, és joga valamint kötelessége változtatni azon, ha
úgy ítéli meg. A bíró eltávolíthatja vagy megváltoztathatja az általa nem
biztonságosnak vagy nem elfogadhatónak tartott akadályokat.
o Legalább hat akadályt kell használni, amelyek közül háromnak az akadályok kötelező
listájából és legalább háromnak az opcionális akadályok listájából kell állnia.

6.

KÖTELEZŐ AKADÁLYOK:
1. KAPU KINYITÁSA, áthaladás a kapun és a kapu bezárása. Csak olyan kaput
szabad használni, amely nem veszélyezteti a lovat vagy a lovast. Ha a kapu

nyitható része műanyagból, fémből, vagy fából van, akkor a kapun előrefele
kell áthaladni.
2. LEGALÁBB NÉGY RÖNKÖN VAGY JÁRÓRÚDON VALÓ ÁTHALADÁS. Ezeket el
lehet helyezni egyenes vonalon, ívelt vonalon, cikcakk alakban vagy emelt.
Az emelt rudakat úgy kell elhelyezni, hogy azok ne gurulhassanak el. Vagy
„kanálba” kell helyezni, vagy valamibe befogni vagy más módon rögzíteni. Az
emelt rúdnál a magasságot a talajról az emelt rúd/rönk tetejéig kell mérni.
Mindig le kell mérni a járórudak közti távolságot:
a) a LÉPÉS-RUDAK (Walk over) közti távolság 50-60 cm lehet
b) a lépés-rudakat maximum 30 cm-re lehet megemelni és a közöttük lévő
távolság minimum 55 cm kell, hogy legyen
c) ÜGETŐ-RUDAK (Trot over) távolsága 90 és 100 cm közötti lehet
d) az ügető-rudakat maximum 20 cm-re lehet megemelni
e) a VÁGTA-RUDAK (Lope over) távolsága 180 cm és 200 cm között lehet
f) a vágta-rudakat maximum 20 cm-re lehet megemelni
3. HÁTRALÉPTETÉS
a) A hátraléptetés történhet egyenes vonalon, vagy alakzatban (pl. L, V, U
alakban). Történhet rudak között és bóják körül, vagy ezek nélkül is.
b) Ha a hátraléptetés rudak között történik, akkor a rudak közti távolság
legalább 70 cm kell, hogy legyen. Emelt rudak esetében a rudak közti
távolság minimum 75 cm kell, hogy legyen.
c) Hátraléptetés nem kérhető egy szilárd akadály felett, pl. nem kérhető
járórúd, rönk felett
d) A bóják körüli hátraléptetés történhet pl. 3 bója körül, vagy szlalomban is.
e) Nem kérhető 60 cm-nél magasabbra emelt tárgyak között
7.

VÁLASZTHATÓ AKADÁLYOK (nem teljes listája):
1. Vizesgödör vagy kis tó (fémrészek nélkül és nem csúszós aljzattal)
2. Szlalomozás lépésben és ügetésben tárgyak (pl. bóják) között, (ügetésben a bóják
közti távolság min. 180 cm kell, hogy legyen)
3. Olyan tárgy áthelyezése egyik helyről a másikra, amik szállítása megszokott lovaglás
során
4. Fahídon való átlovaglás lépésben (stabil, min. 90 cm széles, és min. 180 cm hosszú,
ami biztonságos, masszív kell, hogy legyen)
5. Esőkabát fel és levétele
6. Postaláda kinyitása, levél ki-majd visszatétele és becsukása.
7. Oldaljárás (Side Pass). Ha rudak fölött történik, azokat max. 30 cm-re lehet
megemelni
8. Négyszögben való belovaglás, majd ha mind a négy lábbal bent van a ló,
körbefordulás (a négyszög oldalai minimum 180 cm kell, hogy legyen)
9. Bármilyen más, biztonságos akadályt is használható, amellyel várhatóan találkozhat a
lovas a terepen és megfelel a bíró jóváhagyásával.
10. Alkalmazható több akadály kombinációja is

8.

TILTOTT AKADÁLYOK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Autógumi
Élő állatok
Állatbőrök
PVC csövek
Le-felszállás
Ugróakadály
Himbálózó, lebegő vagy mozgó, elgördülő részekkel rendelkező akadályok, pl. híd,
hinta, libikóka, elguruló járórúd,
8. Tűz, szárazjég, tűzoltó készülékek, stb.
9. Ground ties (=leszállni, a szárakat a „földöz kötni”, a lovat körbe járni, felülni)
9.

BÍRÓI MEGJEGYZÉSEK

JELLEMZŐ HIBÁK FELADATONKÉNT:
1. MEGÁLLÁS „U” FOLYÓSÓBAN, VAGY RÚD, VAGY BÓJA ELŐTT
½ pont (penalty) levonást jelent a rudak finom érintése, koccantása a patákkal
1 pont (penalty) levonást a rudakba való belerúgás, vagy azokra való rálépés
3 pont (penalty) levonást jelent a rudakból való kilépés 1 lábbal, bója feldöntése
5 pont (penalty) levonást jelent a rudakból való kilépés több mint 1 lábbal (Lásd a bal oldali
ábra mind a két esetét!)
0-Score jár az egész pályára egy olyan manőver beiktatásáért, ami nincs előírva
(Pl.: jobb oldali ábra: a lovas mellészalad az U alaknak 180 fokban visszafordul és úgy megy
bele – itt a 180 fokos fordulat (=nem előírt manőver) miatt ki lesz zárva!)
( Pl.: Bal oldali ábra: a ló nem áll meg az adott helyen, „túlszalad” és emiatt hátra (vissza) kell
léptetnie, 0 Score)

2. SZLALOM CSAK BÓJÁKKAL (RUDAK NÉLKÜL):
½ pont (penalty) levonást jelent a bóják finom érintése, koccantása a patákkal
1 pont (penalty) levonást a bójákba való belerúgás, vagy azokra való rálépés
3 pont (penalty) levonást jelent a bója feldöntése

0-Score jár az egész pályára egy akadály nem a megfelelő oldalról történő leküzdése,
megközelítése, elhagyása miatt. Pl. ez utóbbi: lásd a piros vonalat!

3. KAPU
( A kapu kötelét a lovas köteles szabad kezével fogni, az a szárakhoz vagy az azokat
tartó kézhez nem fogható)
½ pont (penalty) levonást jelent a kapu finom érintése, koccantása a patákkal
1 pont (penalty) levonást a kapuba való belerúgás, vagy arra való rálépés
3 pont (penalty) levonást jelent a kapu feldöntése
5 pont (penalty) levonást jelent: a kapu elengedése, kapu nyitásakor vagy csukásakor
ellenszegülés ( pl. elhátrálás)
0-Score jár az egész pályára harmadik ellenszegülésért
0-Score jár az egész pályára a kapu kinyitásának vagy becsukásának elmulasztása miatt
4. HÍD
3 pont (penalty) levonást jelent a hídról való lelépés, lecsúszás, leugrás egy lábbal
5 pont (penalty) levonást jelent: a hídról való lelépés, lecsúszás, leugrás több, mint egy lábbal
5. KÖRBEFORDULÁS NÉGYSZÖGBEN:
½ pont (penalty) levonást jelent a rudak finom érintése, koccantása a patákkal
1 pont (penalty) levonás jár a rudakba való belerúgásért, vagy azokra való rálépésért
3 pont (penalty) levonást jelent az egy lábbal való kilépés
5 pont (penalty) levonást jelent: a több mint egy lábbal való kilépés
0-Score jár az egész pályára rossz irányba való fordulásért, vagy rossz irányból történő be
illetve kimenetelért
6. RUDAKON VALÓ ÁTLOVAGLÁS
½ pont (penalty) levonást jelent a rudak finom érintése, koccantása a patákkal
1 pont (penalty) levonás jár a rudakba való belerúgásért, vagy azokra való rálépésért
1 pont (penalty) levonás jár, ha a ló nem lép be a rudak közé, vagy több mint egyszer lép
bele az egy lépésközre tervezett akadályoknál
1 pont (penalty) levonás jár, a járórúd feletti vágta közben a ló a mellső, vagy a hátsó lábai
közé veszi a rudat
3 pont (penalty) levonást jelent: egy megemelt járórúd földre esése

2. WESTERN PLEASURE (AQHA #402)
AWV bajnoki versenyszám
Az éves bajnoki pontgyűjtés ebben a versenyszámban ló-lovas párosra vonatkozik.
Ebben a versenyszámban kikötők, segédszárak és lábvédők használata nem megengedett.
Ebben a versenyszámban csak tanügetés megengedett.
Ebben a számban a bírák a ló teljesítményét, állapotát és testtartását valamint a jármódja
minőségét bírálják.
A lovak bemutatása lépés, ügetés és vágta során kellően laza szárral vagy könnyű
szárkontaktussal, visszatartás nélkül kell, hogy történjen.
A lovaknak a versenypályán mindkét kézre, mindhárom jármódot be kell mutatniuk. A bíró
dönthet úgy, hogy egy vagy mindkét kézre nyújtott jármódokat is kér, de kötelező legalább
egyik kézen a jog jármód bemutatása.
Az előzés megengedett, amíg a ló megfelelő és egyenletes ütemet és ritmust tart fenn.
Irányváltás során a lovakat a versenypálya közepe felé kell befele fordítani a faltól (átváltás).
A fordulót kérhetik lépésben és ügetésben, de vágtában nem.
A lovaknak a „line up” során nyugodtan, kell várakozniuk és készségesen kell hátralépniük. A
bíró a verseny során nem kérheti, hogy a lovas leszálljon a lóról, kivéve, ha ellenőrizni kívánja
a felszerelését.
A jó western pleasure ló mozgása „szabadon folyó”, megfelelő lépéshosszúsággal bír, mely
összhangban van testfelépítésével. Mozgása kevés erőkifejtéssel megfelelően térölelő.
Ideális esetben mozgása egyensúlyban lévő, folyamatos, miközben megfelelő ütemű pontos
jármódot mutat be.
A bírálat során a mozgás minősége és a következetes, azonos ütemű jármód jelentős
szempont. Az ütemesség és a kiegyensúlyozottság sokkal fontosabb, mint a sebesség.
A lónak a fejét és nyakát nyugodt, természetes pozícióban kell hordania úgy, hogy a tarkója a
marral egy vonalba essen, vagy kicsivel felette legyen. Orrvonala nem lehet a függőleges
mögött a túlzott megfélemlítés látszatát keltve, vagy túlzottan előre nyúlva az ellenállás jelét
mutatva. Orrvonalának (homlokának) függőlegesen vagy picivel az előtt kell lennie,
miközben a ló élénk megjelenést mutat, füleivel figyel.
A lovat megfelelően laza száron kell bemutatni. Készségesnek könnyednek kell lennie, mikor
átmeneteket kérnek tőle. Ha nyújtást kérnek tőle, ugyanolyan folyamatos mozgással kell azt
végrehajtania.
A legjobb elbírálást az a folyamatos mozgású, egyensúlyban lévő, készséges ló kapja, amelyik
egészséges és örömteli lovaglású ló benyomását kelti.

Két kezes lovaglásnál a szárak végeit keresztezni kell, és a ló nyakának ellentétes oldalán kell
lenniük. A lovasnak a szárat a nyeregkápához közel kell tartania, és a szárat tartó kéz a
nyeregszarvtól bármelyik oldalra kevesebb, mint 10 cm-t mozoghat. A lovas keze legyen
biztos, minimális mozgással.
A hibákat súlyosságuk szerint értékelik.
1. HIBÁNAK SZÁMÍT
1.
2.
3.
4.

Túlzott gyorsaság (bármely jármódban)
Rossz lábon történő vágta (hamis vágta, kereszt vágta)
Jármódtörés (beleértve azt is, ha a kért jármód helyett más jármódban indul el a ló)
Túlzottan lassú lendület hiányos jármód, bármely jármód esetén (pl. túlzottan
erőltetett lassú vágta)
5. A kért jármód bemutatásának elmulasztása (beleértve, ha az átmenet túlzott késéssel
történik)
6. A ló vagy a nyereg megérintése a szabad kézzel
7. Túl magas fejtartás
8. Túl alacsony fejtartás (a fülhegy a mar alatt van)
9. Túlhajlított, feszes nyak, mely miatt az orr a függőleges mögé kerül
10. Túlzottan előrenyújtott orr
11. A felsővonal túlzott mozgása vágta során
12. Túlzott tátogás
13. Botlás
14. Sarkantyú használata a heveder előtt
15. Ha a ló megjelenése levert, kedvetlen, letargikus, lesoványodott, fáradt
16. Gyors, ingadozó vagy túlzottan apró póni lépés
17. Túlzott farat be a vágta során (amikor a külső hátsó lába beljebb van, mint a belső
első láb)

2. HIBÁK, MELYEK KIZÁRÁST JELENTENEK
1. Ha a ló feje folyamatosan túlzottan alacsonyan van
2. A függőlegeshez képest az orrvonalat túlzottan és folyamatosan a függőleges mögött
van
3. A ló megfélemlítés bármely más módját mutatja.
3. JÁRMÓDOK LEÍRÁSAI
a) Lépés/walk (4 ütemű jármód)
Rossz lépés: nem egyenletes és nincs üteme. Nincs folyamatosság és a ló megfélemlítést
mutat vagy menetel.
Átlagos lépés: négyütemű jármód, jó felsővonal, nyugodt mozgás.
Jó lépés: négyütemű jármód, jó felsővonal, nyugodt mozgás, a ló élénk és figyelmes.
b) Ügetés/jog (2 ütemű jármód)

Extrém rossz ügetés: a jármód nem kétütemű, hiányzik belőle a folyamatosság vagy az
egyensúlyban történő mozgás.
Nagyon rossz ügetés: tétova mozgás. A ló nem tart egyenletes és egyensúlyban lévő
mozgást vagy jó felsővonalat.
Rossz ügetés: átlagos mozgás, de negatív sajátosságokkal, például: hátsó lábak lépnek,
hátsó patahegyek húzása, vagy az első és hátsó lábak lépéshossza egyenlőtlen.
Helyes vagy átlagos ügetés: kétütemű jármód, jó felsővonal, nyugodt megjelenés.
Jó ügetés: átlagos mozgás, de pozitív sajátosságokkal, például: egyensúlyban és
önhordásban történő mozgás, miközben az első és hátsó lábak lépéshossza azonos.
Nagyon jó ügetés: kényelmesen lovagolható, miközben következetesen kétütemű a
jármód. A ló lendületesen halad, megjelenése nyugodt, jó felsővonallal.
Kitűnő ügetés: erőfeszítés nélküli és nagyon hatékony mozgás. A ló ruganyosan, de
ugyanakkor lágyan érinti a talajt. Magabiztos, mozgásában mégis lágy, miközben
kiegyensúlyozott és kontrollált. Mellső lábtöve és csánkja egyenletesen mozog, csüdjét
puhán hajlítja. Megjelenése élénk és figyelmes, több vállszabadságot és önhordást
mutat, mint a „nagyon jó ügetés”-ben leírt ló.

c) Nyújtott ügetés /moderate extended trot (2 ütemű jármód)
Rossz nyújtott ügetés: nem nyújtja a lépéshosszt, és lovaglása kényelmetlennek tűnik.
Átlagos nyújtott ügetés: gyorsabb iram, lovaglása könnyednek tűnik.
Jó nyújtott ügetés: a lépéshossz nyilvánvaló nyújtása az iram enyhe növekedésével,
miközben kevés erőkifejtéssel mozog, és lovaglása könnyednek tűnik.

d) Vágta / lope (3 ütemű jármód)
Extrém rossz vágta: nincs meg a három ütem. Nincs folyamatosság, ritmus vagy
egyensúly. A ló kényelmetlen lovaglást mutat.
Nagyon rossz vágta: megjelenik a három ütem, de nincs vállszabadság vagy önhordás. A
ló csoszog, mozgásából hiányzik a folyamatosság, fejével bólogat, olyan benyomást kelt,
hogy a jármód kivitelezése nagy erőfeszítéssel jár. Kényelmetlen lovaglást mutathat.
Rossz vágta: átlagos mozgás, de negatív sajátosságokat mutat, például a fejével bólogat,
a lépést az első lábával „nem fejezi be”, valamint a külső hátsó csánk a far vonalán
túlnyúlik.
Átlagos vágta: megvan a teljes három ütem, jó felsővonallal, kevés fej- és
nyakmozgással. Relatív egyenesség (nincs túlzott farat be), a ló jól halad és megjelenése
nyugodt.
Jó vágta: átlagos mozgás, de pozitív sajátosságokat mutat a kivitelezésben, mint például:
önhordás, állandó felsővonal, nyugodt megjelenés és készséges a lovas segítségeire.
Nagyon jó vágta: az „átlagos” mozgású lónál több vállszabadságot és folyamatosságot
mutat. Erősen, de könnyedén tol a hátuljából. Kissé hajlíthatja mellső lábtövét,
felsővonala mégis jó, mindeközben önhordást mutat nyugodt megjelenéssel. Kényelmes
lovaglást mutat.
Kitűnő vágta: Felívelt hát, a hátsó lábak erőfeszítés nélküli, erős, mélyen előrenyúló
lépésben, az első lábak egyenletes lendülettel mozognak. Felsővonala megtartott,

nyugodt, mégis a ló éber és magabiztos megjelenésű, mozgása pontos, lágy.
Különlegesen jó mozgású ló nagyfokú vállszabadsággal és önhordással.
e) Hátralépés/ back-up
Gyenge hátralépés: A ló ellenálló és az elejére van esve. Tátoghat, fejét emelgetheti vagy
elferdülhet.
Átlagos hátralépés: egyenes vonalon, nyugodtan, kevés kontakttal és tétovázás nélkül
lép hátra.
Jó hátralépés: Egyensúlyban lévő és könnyeden folyamatos mozgást mutat be. Egyenes
vonalon, önhordással, tátogás nélkül, kevés kontakttal és tétovázás nélkül lép hátra.

4.

BÍRÓI MEGJEGYZÉSEK
A western pleasure versenyszámban nincs hivatalos pontozólap, melyet ki kellene
függeszteni. Ebben a versenyszámban a bírák sorrendet állítanak fel a lovasok közt, mely
alapján hirdetik ki a helyezetteket.

3. WESTERN HORSEMANSHIP (AQHA #430)
AWV bajnoki versenyszám
Az éves bajnoki pontgyűjtés ebben a versenyszámban ló-lovas párosra vonatkozik.
Ebben a versenyszámban a lábvédők használata megengedett, de bármilyen kikötő vagy
segédszár használata tilos.
Az AQHA versenyeken csak az amatőr és ifjúsági számokban van kiírva!
AWV-ben Open osztály kivételével minden osztálynak kiírt versenyszám.
A bírók a versenyző lovas-képességeit (lovas tudását, ülését) értékelik, miközben a lovas
meglovagolja az előírt feladatokat.
A manővereket a lovasnak pontosan, precízen, és folyamatosan kell meglovagolnia,
miközben viselkedése magabiztosságot sugároz, szabályosan és egyensúlyban ül, segítségei
finomak és hatékonyak.
Az ideális patternben a ló és lovasa tökéletes összhangban van, a lovas nagyon finom
segítségekkel irányítja a lovát.
A ló a fejét és a nyakát elengedett természetes tartásban kell, hogy tartsa. A ló tarkója a mar
magasságában, vagy valamivel felette kell, hogy legyen.
A ló orra ne legyen nagyon előre nyújtva, homlok vonala ne legyen a függőleges mögött.
Előírás, hogy a bíró által megkövetelt pályarajzot minimum egy órával a verseny megkezdése
előtt ki kell függeszteni.
Ha a bíró az összevetésben visszahív versenyzőket, további pattern (pályarajz) függeszthető
ki erre a célra.
A horsemanship pályát úgy kell megtervezni és megrajzolni, hogy a bíró le tudja bírálni a
lovas horsemanship képességeit miközben az a lovával bemutatja a feladatot.
Az azonos pontszámot lovagló lovasok közt, a bíró dönti el, hogy melyik versenyző sorolandó
előrébb.
1. A BÍRÁLAT MENETE
A versenyzőknek vagy egyszerre kell a pályára lovagolniuk és utána egyenként (külön- külön)
kell bemutatni a gyakorlatukat, vagy a versenypályára egyenként belépve kell külön-külön a
gyakorlatukat bemutatni.
Ha versenyzők bemutatták lovaglásukat, akkor bírói utasítás szerint, vagy vonalon fel kell
sorakozniuk, vagy oda kell menniük a többi versenyző csoportjához.
A bíró kérheti, hogy a pályán osztályban (patanyomon) lovagoljon minden versenyző, vagy
csak az összevetés versenyzői mindhárom jármódban és legalább az egyik kézen.

2.
A VERSENYSZÁM A KÖVETKEZŐ MANŐVEREK, ILLETVE AZOK KOMBINÁCIÓIBÓL
ÁLLHAT
1. Lovaglás különböző jármódokban: Lépés, ügetés, nyújtott ügetés, vágta, nyújtott
vágta.
2. Alakzatok: egyenesek, ívek, kígyóvonal, 8-as lovaglása.
3. Jármódok és alakzatok kombinációja
4. Manőverek lovaglása:
a. Stopp
b. Hátraléptetés (kötelező elem egyenes, illetve íves vonalon)
c. Első vagy hátsó lábak körüli fordulatok, beleértve a Spint, Roll Backet
d. Oldaljárások, combra való engedtetés
e. Egyszerű és normál ugrásváltás.
f. Egyéb manőverek (pl. ellenvágta lovaglása)
5. Kengyel nélküli lovaglás.
6. Fel- és leszállást nem kérhető
Bírálat alá esik a lovas ülése, testtartása, ülésbiztonsága, magabiztossága.
A lovas és a ló külső megjelenése.
3. LOVAS MEGJELENÉSE
Megfelelő western stílusú ruházat viselése kötelező. A ruházatnak, a lovasnak a
felszereléseknek és a lónak tisztának, rendezettnek kell lennie.
Minden mesterséges segédeszköz, mely az ülés vagy a helyes testtartás fenntartására
szolgál, kizárást eredményez. (Magyarázat: Például bármilyen merevítő a felsőruházat alatt,
hogy a hátat egyenesen tartsa, minden mágneses illetve egyéb más rögzítő eszköz
használata - mely az egyes testrészek elmozdulását hivatottak megakadályozni - kizárást
eredményez.)
4. LOVAS ÜLÉSE
A versenyzőnek minden manőverben és jármódban természetesen, egyensúlyban szabályos
testtartással kell a nyeregben ülnie és hatékonyan kell lovagolnia.
Az a lovas plusz pontot kap, aki a teljes lovaglása alatt korrekt módon ül.
A rail work (a lovarda falai mentén történő lovagláskor) és a pattern lovaglása során is a
lovasnak stabil, biztonságos és szabályos üléssel kell ülnie.
A lovas a nyereg közepén kell, hogy üljön úgy, hogy a füle, válla, csípője és a sarka, a bokán
keresztül egy függőleges egyenesre essen.
A sarok legyen alacsonyabban, mint a lábujj.
A térdek legyenek enyhén meghajlítva úgy, hogy a vádli a térd alatt legyen.
A lovas háta legyen egyenes, laza és rugalmas. A túlságosan merev és/vagy púpos hát
lepontozandó.
A vállak legyenek hátraállítottak, egyenesek.

A lovas feneke és a combjai belső oldala, térdétől a vádlija közepéig az alsó lábszára tartson
finom kontaktust a ló oldalával.
A lovas térde nézzen előre és feküdjön rá a nyeregre. Büntetést kap a lovas, ha a lábait
túlságosan a függőleges pozíció elé tolja, vagy mögé helyezi.
Függetlenül attól, hogy milyen típusú a kengyelt használ a versenyző, a lábait vagy egészen a
csizmája sarkáig bele kell helyeznie a kengyelekbe, vagy a talppárnái a kengyel közepére kell,
hogy támaszkodjanak. Lepontozandó, ha a lovas a kengyelekbe csak a lábujjain támaszkodik.
Az olyan lovaglás, mely során csak a lábujj van a kengyelben és/vagy a csizma talprésze nem
érinti biztosan a kengyelt, büntetendő.
A lovas lábfeje egyenesen előre, vagy enyhén kifelé kell, hogy mutasson. A boka legyen
egyenes, vagy enyhén kifele hajlított.
A kengyel nélküli lovaglásnál a lovasnak ugyanazt a pozíciót kell fenntartania, mint kengyellel
történő lovagláskor.
A lovasnak mindkét kezét és karját lazán kell tartania, a felkarja legyen párhuzamos a
felsőtestével.
A szárat tartó kezet könyökben úgy kell meg hajlítani, hogy az alkar a ló orra irányába
mutasson, tehát a könyök, az alkar és a ló szája egy egyenesre essen.
A szabad kezet vagy úgy szabad tartani, hogy az könyökben legyen behajlítva, vagy a test
mellett legyen lelógatva. Büntetendő, ha a szabad kéz túl sokat mozog.
A lovas a csuklója legyen egyenes, és laza. A kézfejek a függőlegeshez képest zárjanak be kb.
30-45 fokos szöget.
A szárat tartó kéz legyen közvetlenül a nyeregszarv felett vagy picivel előtte.
A lovas a szárakkal tartson finom kontaktust a ló szájával, hogy csak minimális kézmozgással
tudja a lovát kontrolálni.
A túlzottan laza vagy túlzottan feszes szárak hibának számítanak.
A lovas tartsa a fejét úgy, hogy álla legyen egyenes, tekintete legyen előre néző. Valamelyes
kövesse a mozgás irányát.
A fej túlzott mozgatása pl. a kör belseje felé, vagy lefele a ló fejének vállainak irányába
hibának számít és lepontozandó.
Ha a lovasok rail work során egymás előtt, vagy egymás mellett lovagolnak, nem közelíthetik
meg túlságosan egymást.
Előzni befele a második patanyomon lehet.
Kézváltásnál (Reversing) átváltással mindig befelé kell fordulni.
5. LÓ MEGJELENÉSE
Elbírálásra kerül a ló kondíciója és általános- és egészségi állapota.
A ló megjelenése legyen fitt, és méretének megfelelő kondíciójú, tömegű.
Az olyan ló, ami rosszkedvű, bágyadt, nehézkesen, eltompult, letargikusan, nyúzott, rossz
kondíciójú az megfelelően lepontozandó.
A felszerelésnek illenie kell a lóhoz, és tisztának, rendezettnek és jó állapotúnak kell lennie.

6. TELJESÍTMÉNY
A lovasnak a pályát pontosan, nyugodtan és meghatározott sebességgel kell teljesítenie.
A manőverek nagyobb sebességgel való bemutatása növeli a manőver nehézségi fokát; de
ez nem mehet a pontosság és precízség rovására.
Azok a lovasok, akik lassan hajtják végre a feladatokat, és megengedik lovuknak, hogy az
megfelelő lendület, összeszedettség és ütem nélkül dolgozzanak, lepontozandók.
A lónak minden manővert minimálisan látható, vagy hallható segítségre azonnal, biztosan és
készségesen kell megoldania.
A durva engedetlenség nem eredményez kizárást, de súlyosan lepontozandó, és az ilyen
lovas nem helyezhető a pályát helyesen teljesítő lovas elé.
7. KIZÁRÁST (DISZKVALIFIKÁCIÓT) EREDMÉNYEZNEK AZONBAN A KÖVETKEZŐK
az előírt feladatok nem megfelelő sorrendben való végrehajtása,
a bóják rossz oldalán történő lovaglás
a bója felborítása
a ló túlzott, durva iskolázása
a ló szándékos bántalmazása
A lónak szárak között kell lennie (egyenesre állítottnak), készségesnek, és az előírt
jármódban kell, hogy mozogjon.
Egyenes vonalon a ló feje, nyaka és teste is legyen egyenes. Íven, körön legyenek enyhén az
ívre hajlítva.
Az átmeneteknek simának és nyugodtnak kell lenniük mind a pályán, mind a rail work során.
A köröknek szabályos kör alakúnak kell lenniük, és a pattern által megadott helyen,
méretben és sebességgel kell őket meglovagolni.
Az ellenvágtának simának kell lennie, és a lónak ellenvágta közben is tartania kell a vágta
ritmusát.
A Stopp legyen egyenes, azonnali, nyugodsz és készséges. Stopp közben a ló teste is
maradjon egyenes.
A hátralépés legyen nyugodt és készséges.
A forgások legyenek nyugodtak és befejezettek.
A hátulja körüli fordulatoknál a ló a belső hátulsó lábán kell, hogy forduljon, miközben a
mellső lábai elölről keresztezik egymást.
A roll back = egy Stopp és egy Stoppot várakozás nélkül követő 180 fokos fordulat - egyben.
Súlyosan lepontozandó, ha a ló a fordulatokba belehátrál.
A lónak a Side passnál, a Leg yield-nél (combra való engedésnél) és a two track-nál
(féloldalazás) is mind a mellső, mind a hátulsó lábaival kereszteznie kell.
A Sidepass estén a ló teste egyenes marad és a ló csak oldalirányba mozog.
A combra való engedésnél a ló teste a mozgás irányával ellentétes irányba van hajlítva és
átlóban előre-oldalra mozog.
A féloldalazásnál a ló teste a mozgás irányába van hajlítva és átlóban előre-oldalra mozog.
Egyszerű, vagy lebegő ugrásváltást adott helyen, vagy meghatározott vágtaugrásnál kell
végrehajtani.

Az egyszerű ugrásváltást 1-től 3 lépés, vagy ügetőlépés átmenettel kell végrehajtani.
A lebegő ugrásváltásnál a mellső és a hátulsó lábaknak egyszerre kell váltaniuk.
Minden váltás legyen nyugodt és azonnali.
A lovas pozícióját és a lovas és lova rail work-ön nyújtott teljesítményét is a figyelembe kell
venni a végeredménynél.
8. PONTOZÁS
A versenyzők pontszámát 0 és végtelen közt kell meghatározni, ahol a 70 pont egy átlagos
teljesítményt jelöl.
A patterneket 6-10 manőverre kell osztani, a bíró által meghatározott módon, majd
mindegyik manővert +3 és -3 pont között kell értékelni, fél (1/2) pontos léptékekkel, melyek
hozzáadódnak vagy levonásra kerülnek a 70 alappontból.
A score-okat (A manőverek pontszámait) a penaltyktól (büntetőpontoktól) függetlenül kell
meghatározni, és ezeknek egyenlő mértékben kell tükröznie mind a pályarajz kivitelezését,
mind a lovas lovagló tudásának (horsemanship képességének) megnyilvánulását és
hatékonyságát.
A manőverek pontszámai az alábbiak lehetnek:
+3 Kiváló,
+2 Nagyon jó,
+1 Jó
0 Átlagos vagy Helyes
-1 Gyenge
-2 Nagyon gyenge
-3 Rendkívül gyenge
A lovas lovagló tudásának (horsemanship képességének) megnyilvánulását és
hatékonyságát összességében is pontozni kell, 0 és 5 pont között, ahol
0- 2 pont
Átlagos
3 pont
Jó
4 pont
Nagyon jó
5 pont
Kiváló
(CSAK AWV VERSENYEIRE VONATKOZIK:)
A bíró 0-tól 5 pontig értékeli a ló és lovas megjelenését. Ezen értékelésbe beleszámít a
versenyző ruházatának rendezettsége, igényessége, tisztasága, felszerelésének tisztasága,
rendezettsége, lovának kondíciója és megjelenése, ápoltsága. A megjelenési pontérték
meghatározásakor egy show (verseny)felszerelés nem értékelhető előrébb egy igényes,
tiszta munka felszerelésnél.

A versenyzőket bírálni kell rail work során is, mely alapján a pattern (pálya) pontszámaikat
és/vagy a rangsort megfelelően módosítani lehet.

9. HIBÁK
A penaltyk adása független a manőver score-októl és ezeket le kell vonni az összpontszámból
a következőképp:.
3 penalty
1. Break of gait (a jármód megtörése) lépésben és ügetésben kevesebb mint 2 lépésen
(2 stride=4 ütem) át
2. 1/8-tól ¼-ig terjedő túlfordulás, alulfordulás
3. bója érintése, rúgása
4. a jármód jól látható figyelése/ellenőrzése
5 penalty
1. nem megfelelő jármód
2. nem 3 méteren belüli megállás az előírt helyen
3. hamis vágta, jármód megtörése vágtában (kivéve a nem megfelelő jármód
korrekcióját)
4. jármód megtörése lépésben és ügetésben több mint 2 lépésen (2 stride=4 ütem) át
5. kengyel elvesztése
6. A csizma talprésze nem érinti a kengyelt minden jármódban, beleértve a
hátraléptetést is.
7. a mozgásban lévő ló túl magas fejtartása és/vagy határozottan és tartósan a
függőleges mögött lévő homloka, vagy egyéb megfélemlítés jeleit mutatja
10 penalty (nem jelentenek kizárást, de az ilyen hibát ejtő lovas mindenképpen azok után
kell a sorrendben kerüljön, akik nem vétettek súlyos hibát)
1. szárak elvesztése
2. kéz használata a ló megfélemlítésére, vagy dicséretére (feladat közben, vagy
máshol, pl. várakozás közben)
3. nyereg megfogása
4. segítségadás a romal végével
5. a ló durva engedetlensége, ellenszegülése pl. ágaskodás, bakolás, csapás a mellső
lábakkal
6. sarkantyú használata a heveder előtt

Kizárás (Diszkvalifikáció/DQ): a kizárt lovas nem helyezhető
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

nem helyes startszám használata
durva bánásmód a lóval a ló durva „iskolázása”
jelzés (bója) felborítása
ló bukása, lovas leesése
tiltott felszerelés, tiltott szárhasználat
tiltott felszerelés használata
pályatévesztés

a.
b.
c.
d.
e.

nem az előírt feladat végrehajtása,
a jelzés rossz oldalán való lovaglás
a feladatok nem előírt sorrendben való végrehajtása
a jelzés rossz oldalán való lovaglás
nem előírt vágtában, nem előírt jármódban való lovaglás (a lovas egyáltalán
nem mutatja be a kért jármódot)
f. több, mint ¼-del túl-, vagy kevesebbet fordulás
Hiba, melyek kizárást von maga után kivéve az AQHA amatőr és a youth első szinteket,
ahol ezek a hibák „csak” súlyos hibának számítanak:
1. a mozgásban lévő ló feje túl mélyen van és/vagy homloka határozottan és
folyamatosan a függőleges mögött van, vagy egyéb megfélemlítés jeleit mutatja
10. BÍRÓI MEGJEGYZÉSEK
Az AWV pontozólapon feltüntetett megjegyzés nem feltétlen hibát vagy hiányosságot,
esetleg kizárási okot jelöl. A bírónak jogában áll megjegyzést írni a lovas teljesítményéről
vagy a verseny során tapasztalt észrevételeiről – akár magának emlékeztetőül is.

4. REINING (AQHA #480)
AWV bajnoki versenyszám
Az éves bajnoki pontgyűjtés ebben a versenyszámban ló-lovas párosra vonatkozik.
A Reining versenyszám célja a ranch típusú lovak atlétikai képességeinek bemutatása
verseny körülmények között.
A versenyek során a versenyzőnek a hivatalos reining pályák közül kell egy előre megadottat
lelovagolniuk. Minden egyes pálya tartalmazza a következő elemeket (manővereket): lassú
kis köröket, nagy gyors köröket, speed kontrolt, ugrásváltásokat, a roll back-eket), spineket,
és a csúszó megállásokat, a sliding toppokat, amelyek a reining ló védjegyei.
A Reining lovaglása nem csak a PATTERNEK BEN előírt manőverek végrehajtását jelenti,
hanem azt is, hogy a manőverek végrehajtása közben a lovas képes a lova minden
mozdulatát kontroll alatt tartani.
A legjobb reining ló a segítségeket készségesen, látható ellenállás nélkül vagy legfeljebb
minimális ellenállással kell, hogy elfogadja és teljes mértékben engedelmeskednie kell
lovasának.
A ló minden önálló (a lovas által nem kért) mozdulatát kontrolhiánynak kell tekinteni.
A versenyeken a 15 hivatalos AQHA reining patternek bármelyikét lehet használni, és a
pályát a bírónak kell kiválasztania az egyes kategóriákhoz. Egy kategórián belül minden
versenyzőnek ugyanazt a Reining feladatot (Pattern) kell teljesítenie, egyénileg.
A ló bírálata már a ló-lovas páros arénába való belépésekor elkezdődik.
A pattern lovaglása során felmerülő hibák büntető pontokat (penalty-kat) vonnak maguk
után.
A pontosan leírt Reining programtól (PATTERN-től) való minden eltérést ideiglenes, vagy
teljes kontrollhiánynak kell tekinteni, és ez az eltérés súlyosságától függően büntetni kell.
A lovaglás során pozitív elbírálást kap az átengedően, kiegyensúlyozottan, elengedetten,
gördülékenyen, folyamatosan dolgozó, pozitív kisugárzású, nyugodt, elengedett ló; a precíz,
kidolgozott, finom lovaglás; valamint a gyorsaság és a ló feletti kontroll a különböző
manőverek kontrollált sebességgel történő végrehajtásában.
ÉRTÉKELÉS
Minden értékelés 0-tól 100-ig terjed, ahol a hetvenes (70) pontérték átlagos teljesítményt
jelöl. Ehhez a kezdő 70-es pontértékhez adódhatnak hozzá manőverenként a versenyző
teljesítményétől függően a mínusz-, a nulla, vagy a plusz pontok (Score-ok) és az esetleges
büntető pontok (Penalty-k). A manőverekre adható pontszámok a büntető pontoktól
függetlenül kerülnek meghatározásra.
Az egyes manőverekre adható pontok lehetnek:
-1,5
= kifejezetten gyenge
-1
= nagyon gyenge
-½
= gyenge
0
= átlagos
+½
= jó
+1
= nagyon jó
+1,5
= kiváló

A KÖVETKEZŐK KIZÁRÁST, „NO SCORE”-t JELENTENEK
1. Az állat bántalmazása a verseny közben, vagy bizonyíték arra, hogy a lovat
bántalmazták a verseny előtt (pl. vérző, sérült száj, nyelv, vérző, sérült sarkantyúhely,
…stb.)
2. Olyan eszközök alkalmazása vagy olyan beavatkozások, vagy szerek alkalmazása,
melyek akadályozzák a ló farkának mozgását vagy a vérkeringését
3. A versenyző tiszteletlensége, nem megengedhető magatartása.
4. Ha a versenyző – a kiírás ellenére - nem vezeti ellenőrzésre a bíró elé a lovat.
5. Tiltott felszerelés használata, mint
a. ostor vagy pálca használata
b. drót a zablán, bosalon vagy az álladzóláncon
c. az előírásoknak nem megfelelő zabla, bosal, álladzólánc
d. kikötőszárak, segédszárak és orrszíj használata
e. zárt szárak használata, kivéve a romalt
A KÖVETKEZOK „0 SCORE”-t JELENTENEK
Szabálytalan szárhasználat, mint:
1. Több mint egy (mutató) ujj használata a szárak között (Split Rein esetén)
2. Kétkezes szárhasználat (kivéve ott, ahol ez meg van engedve: pl. snaffle Bit és
hackamore osztályokban, vagy AWV versenyein csikózablás lovaglás esetén)
3. Egykezes lovaglás esetén a szárakat tartó kéz cseréje
4. Romal használata az előírtaktól eltérően
5. Pályatévesztés
a. A Pattern nem előírás szerinti befejezése
b. Manőverek nem meghatározott sorrendben történő végrehajtása
c. Nem előírt manőverek beiktatása, pl. hátralépés – ahol ez nincs előírva - több
mint 4 lépésen (2 Strides) keresztül, több mint 90°-os elfordulás, ott ahol ez
nincs előírva
6. Ha a felszerelés hibájából, vagy hiányából adódóan a feladatot nem lehet befejezni,
pl. mozgás közben a szár a földre esik.
7. A ló ellenszegülése, miközben mindezzel késlelteti (valamennyi időre lehetetlenné
teszi) a pattern lovaglását
8. Ha a ló ki jön a lovas kontrolja alól és nem lehet már felismerni, hogy a feladatot
lovagolja-e
9. Ha a ló vágta helyett fél körön át, vagy az aréna fél hosszán keresztül üget.
10. Spin esetén, ¼ fordulattal több fordulat (Overspin)
11. Ló felbukása vagy lovas leesése
12. Rollbackbe vagy rollbackből kifele jövet egy olyan patternben, amelyben run around
van (#3, #13), a lovas a középvonalat átlépi
13. Több mint egy negyed kör kontrol nélküli lovaglás
14. Bármely kísérlet arra, hogy a lovas megváltoztassa a szárak feszességét vagy hosszát a
zabla és a szárat tartó keze között, „két kéz használatának” kell tekinteni
A szárakat a verseny ideje alatt bármikor meg lehet igazítani, feltéve, hogy a lovas szabad
keze nem ér a szárhoz a szárat tartó kéz előtt.

KÜLÖNBSÉG „NO SCORE” ÉS „0 SCORE” KÖZÖTT
Sem „No Score”-t sem „0 Score”-t elért versenyző nem helyezhető. Azonban egy több
futamból álló versenyben ha az egyik futamban „0 Score”-t ér el a versenyző, attól még a
másik futamban elindulhat. „No Score”-t elért versenyző viszont teljesen ki van zárva a
többfutamos versenyzés minden futamából.
A KÖVETKEZŐK 5 PENALTY-t JELENTENEK
1.
2.
3.
4.

Sarkantyú használata a heveder előtt.
A szabad kézzel a ló ijesztése, vagy dicsérete
Bármelyik kézzel a nyereg megfogása
A ló durva engedetlensége, mint pl. kirúgás, harapás, bakolás, ágaskodás, vagy
csapás a mellső lábakkal
5. Ha a ló lábtöve vagy csánkja talajt ér (magyarázat: „túlültetett” stoppok )
A KÖVETKEZŐK 2 PENALTY-t JELENTENEK
1. „Break of Gait” (jármód megtörése) esetén (pl. vágtából ügetésbe, lépésbe való
visszaesésnél)
2. Belefagyás (Stillstand) a Spinbe vagy a Roll Back-be
3. Olyan pattern esetén, ami beléptetéssel kezdődik (Walk in Pattern) a lovas nem
állásból, vagy lépésből ugratja be a lovát vágtába
4. Az olyan pálya esetén, ahol a lónak Run Down-nal kell kezdenie (Run in Pattern), a ló
nem vágtázik már az első bóját megelőzően
5. Ha a lovas nem az előírt bója után veszi fel a Stopp pozíciót. A Stopp kérhető a
„középjelzésen túl”, vagy a „végjelzésen túl”.
6. Kör megkezdése ügetésben több mint 4 ügetőlépéssel (2 stride), de kevesebb, mint ½
körön át
7. Roll Back utáni kiügetés több mint 4 ügető lépéssel (2 stride), de kevesebb, mint ½
lovarda hosszon át
A KÖVETKEZŐK 1 PENALTY-t JELENTENEK
1. Nem helyes lábon történő vágta (hamis vágta, vagy keresztvágta) esetén minden
megkezdett negyed körönként 1 penaltyt kap a lovas Ez a szabály nem csak a körökre
érvényes, hanem minden íves vonalon történő lovaglásra is. Így érvényes a „run
around” („U” vonalon való futás) íves részére is!
2. Ha Spin során a túlfordulás, vagy a túl korai megállás 1/8 – 1/4 közé esik.

A KÖVETKEZŐK ½ PENALTY-t JELENTENEK:
1.
2.
3.
4.
5.

Egy ugrással később történő ugrásváltás
Kör megkezdése ügetésben maximum 4 ügetőlépésig (2 stride-ig)
Roll Back utáni kiügetés maximum 4 ügetőlépésig (2 stride-ig)
Ha a Spin során a ló 1/8-dal többet fordul, vagy 1/8–dal hamarabb áll meg.
Ha a lovas sliding Stopp és/vagy Roll Back során nem tartja be a minimum 6 méteres

távolságot a faltól
6. Run-Around Pattern esetén a lovas nem tartja be (az „U” szárain való lovaglásnál) a
minimum 3 méteres távolságot a középvonaltól
LÓ HIBÁI, AMIK SCORE-BAN LEPONTOZANDÓK, DE NEM KIZÁRÓ HIBÁK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A száj túlzott kinyitása
Túlzott tátogás, a száj túlzott kinyitása vagy a fej megemelése Stopp közben
Sima, egyenletes Stopp hiánya (pl.: pattogó vagy oldalirányú Stopp);
Ugrásváltás megtagadása;
A lovas segítségeinek megtagadása
Megbotlás
Nem egyenes hátralépés
Jelzőbója felborítása

LOVAS HIBÁI, AMIK SCORE-BAN LEPONTOZANDÓK, DE NEM KIZÁRÓ HIBÁK
1. Kengyel elvesztése
2. Ha a lovas a jelöléseken kívül Stopppol vagy roll back-el, az hiba, amiért büntetés jár.
3. Viszont nem számít hibának, ha a kört és a nyolcast nem a bójákon belül futja a lovas,
ez az aréna méretének függvénye.
BÍRÓI MAGYARÁZATOK: (értelmezés az NRHA kézikönyv alapján)
KÖRÖK, UGRÁSVÁLTÁSOK ESETÉBEN KAPHATÓ PENALTYK:
Ha a vágtabeugratás nem helyből, vagy lépésből történik, akkor a következők szerint kap
penaltyt a versenyző:
Kör megkezdése ügetésben
4 lépésig (2 Stride)
= ½ penalty
több mint 2 Stride ügetés esetén fél körig = 2 penalty
fél körön túli ügetés
= „0 score”
Ha a kör vagy a "nyolcas" megkezdésekor a ló nem helyes lábra kezdi el a vágtát 1 Penaltyt
kap a versenyző. Továbbá negyed körönként 1 penaltyt kap, míg nem helyes lábra vágtázik.
(Lásd az ábrát!)
Késedelmes ugrásváltás esetén az alábbiak szerint kell eljárni:
egy vágtaugrással később végrehajtott ugrásváltás
= ½ Penalty
egy (vagy több) vágtaugrással korábban végrehajtott ugrásváltás = 1 penalty
több mint egy vágtaugrással később végrehajtott ugrásváltás ¼ körönként = 1-1
penaltyt jelent.
Pl.: ¼ körig később végrehajtott ugrásváltásért
= 1 Penalty jár
½ körig később végrehajtott ugrásváltásért már
= 2 Penalty
¾ körig később végrehajtott ugrásváltás
= 3 Penaltyt jelent
Ha a ló egy teljes kört nem helyes lábon történő vágtában (hamisvágtában, vagy
keresztvágtában) tesz meg, azért körönként
= 4 Penaltyt kap, és így tovább.

Abban az esetben ha az ugrásváltást követően a ló nem vágtázik a helyes lábra, a következők
szerint kap Penaltyt : lásd a rajzon! (a rajz itt balról jobbra tőrténő ugrásváltást mutatja)
Tehát penaptyt hamis, vagy keresztvágtáért csak a köríveken lehet kapni, egyenesen nem.
Ugyan ez vonatkozik az „U” alak lovaglására is.

Középről való vágtába ugratás után a kör 1/4-ig való megállást (pl. rossz lábra való kezdés
után jó lábra való átugratás miatt), jármódból való visszaesésként (Break of Gait = 2 penalty)
kell büntetni.

SPIN ESETÉBEN KAPHATÓ PENALTYK:
Ha versenyző kevesebbet, vagy többet fordul:
1/8 spinnel
= ½ penalty
1/8 – ¼ között
= 1 penalty
¼ fordulattal több
= „0 score”
Belefagyás a spinbe = 2 penalty

RUN DOWN, STOPP, ROLL BACK, BACK UP ESETÉBEN KAPHATÓ PENALTYK:
Stopp 6 méterrel közelebb a pálya oldalához,
= ½ penalty
Ha a lovas nem a kijelölt bója szerint Stoppol
= 2 penalty
(A Stopp kérhető a „középjelzésen túl”, vagy a „végjelzésen túl”.)
Ha a ló Roll Back-be "bele fagy"
= 2 penalty
Ha ló belehátrál a RB-be, több mint 4 lépéssel (2 Strides) = „0 score”
RB közben több mint 90°-os túlfordulás
= „0 score”
Az olyan pálya esetén, ahol a lónak Run Down-nal (gyorsuló vágtával) kell kezdenie, a ló nem
vágtázik már az első bóját megelőzően
= 2 penalty
Ha aló RB után vágta helyett ügetéssel kezd:
= ½ penalty > 2 Stride-ig (4 ütemig)
= 2 penalty > 2 Strideon túl,
= „0 score”> ha a lovas az aréna felén túl
is még üget
Nem helyes vágtáért kapható penaltyk, az „U” alak (=egyenes, ív, egyenes) és ráfutás (Run
Down) során:

ÜGETÉSÉRT KAPHATÓ PENALTYK:

9. REINIG PÁLYÁK LEÍRÁSA:

KÖNNYÍTETT REINING PÁLYÁK (AWV)
A Könnyített reining patternekben a következő könnyítések vannak:
Az ugrásváltás a lovas választásától függően lehet lebegő-, vagy könnyített ugrásváltás,
vágta-lépés-vágta, vagy vágta-ügetés-vágta átmenettel. Ekkor a pálya közepén negyed
(közép előtt 1/8 és közép után 1/8) körön keresztül megengedett a jármód megtörése, azaz a
lépésbe, vagy ügetésbe való átmenet, penalty nélkül.
A könnyített pályáknál nincs előírva a sebességkontrol (Speed Control)! Tehát a köröket meg
lehet egy szabadon választott iramban is lovagolni.
A megállás előtt nincs előírva run down! A ráfutást is meg lehet azonos (pl. egy lassú)
tempóban lovagolni.
A megállásnál nem kötelező a sliding Stopp, a csúszó-megállás.
A könnyített pályákat meg lehet lovagolni normál pályaként (run dow-nal, speed kontrollal,
sliding Stoppal) és egyszerűsített megoldással is.
Azonban a két féle feladatmegoldás egyenértékű! Azaz nem kap több score-t a normál
módon való meglovaglás!
A pontozás alapja mind két esetben a pontos, szabályos, folyamatos, ellenállás nélküli, finom
segítségekkel, laza száron meglovagolt feladatmegoldás!

AQHA REINING PÁLYÁK (PATTERNEK)

1. #

1. „Run” (gyorsuló vágta) a lovas pálya közepén a lovas pálya túloldalára, az utolsó jelzőbója után bal
oldalra Rollback - Nincs várakozás (no hesitation).
2. Gyorsuló vágta a lovarda túloldalára, az utolsó jelzőbója után jobb oldalra Rollback - Nincs
várakozás (no hesitation).
3. Gyorsuló vágta az ellenkező irányba, majd a középső jelzőbója elhagyása után Sliding Stopp.
Hátraléptetés a lovarda közepéig, vagy legalább 3 métert. Várakozás (hesitate).
4. Négy teljes spin jobbra. Várakozás (hesitate).
5. Négy teljes és egy negyed spin balra, úgy hogy a ló a lovas pálya bal oldala felé forduljon.
Várakozás (hesitate).
6. Bal lábra kezdve, három teljes vágtakör balra: az első kör nagy és gyors, a második kicsi és lassú, a
harmadik nagy és gyors. Ugrásváltás a lovas pálya közepén.
7. Jobbvágtában három teljes kör jobbra: az első kör nagy és gyors, a második kicsi és lassú, a
harmadik nagy és gyors. Ugrásváltás a lovas pálya közepén.
8. Vágta tovább egy nagy körben balra anélkül, hogy a kör bezáródna. Legalább 6 méterre a faltól
vagy kerítéstől gyorsuló vágta egyenesen és párhuzamosan a lovas pálya jobb oldala mentén, majd a
középső jelzőbója elhagyása után Sliding Stopp. Várakozás (hesitate), ami egyben program
befejezését is demonstrálja.
Ha elő van, írva, akkor a lovas köteles levenni a kantárt és megmutatnia a bírónak

2 .#

Kezdés a lovas pálya közepén, arccal a bal oldali hosszúfal, vagy kerítés felé. A pálya lovaglását
lépésből, vagy állásból lehet megkezdeni.
1. Jobb vágtával kezdve három teljes kör jobbra: az első kör kicsi és lassú, a következő kettő nagy és
gyors. Ugrásváltás a lovas pálya közepén.
2. Három teljes kör balkézre: az első kör kicsi és lassú, a következő kettő nagy és gyors. Ugrásváltás a
lovas pálya közepén.
3. Vágta tovább jobbra, jobb kézre. A kör felétől a lovas pálya hosszanti középvonalán át run down a
lovas pálya túloldala felé, az utolsó jelzőbója elhagyása után rollback jobbra – nincs várakozás (=no
hesitation).
4. Run up a pálya hosszanti középvonalán az ellenkező oldal irányába, az utolsó jelzőbója elhagyása
után roll back balra – nincs várakozás (=no hesitation).
5. Run down, majd a középső jelzőbója elhagyás után Sliding Stopp. Hátraléptetés a lovas pálya
közepéig, vagy legalább 3 métert. Várakozás (Hesitate).
6. Négy teljes spin jobbra.
7. Négy teljes spin balra.
Várakozás (Hesitate), a program befejezésének demonstrálására.
A lovas kérésre köteles levenni a kantárt és megmutatnia a bírónak.

3. #

1. A program a pálya bal oldala mentén kezdődik egyenes vonalon vágtával legalább 6 méterre a
faltól. A pálya végén körben jobb vágtában, majd a túlsó oldalon – a lovas pálya jobb oldalán visszafelé egyenes vonalon run down a lovas pálya oldalától legalább 6 méterre. A középső jelzőbója
után rollback balra – nincs várakozás. (=no hesitation)
2. Vágta tovább a jobb oldalon legalább 6 méterre a faltól, a pálya végén körben balvágtában tovább,
majd legalább 6 méter távolságot tartva a bal oldalfaltól egyenes vonalon run down. A középső
jelzőbója elhagyása után rollback jobbra - nincs várakozás. (=no hesitation)
3. Vágta a baloldal mentén a középső jelzőbójáig. A középső jelzőbójánál a lónak jobb lábra kell
vágtáznia. A középső jelzőbójánál fordulat jobbra (jobb lábon) a pálya közepe felé. Három teljes kör
jobbra: az első kettő kör nagy és gyors, a harmadik kör kicsi és lassú. Ugrásváltás a lovas pálya
közepén.
4. Három teljes kör balra: az első kettő kör nagy és gyors, a harmadik kör kicsi és lassú. Ugrásváltás a
lovas pálya közepén.
5. 3/4 nagy kör jobbra, majd tovább a pálya bal oldalán egyenes vonalon. A pálya végén körben
tovább, majd a túlsó oldalon – a lovas pálya jobb oldalán - visszafelé egyenes vonalon run down a
lovas pálya oldalától minden egyenes vonalon legalább 6 méterre. A középső jelzőbója után sliding
Stopp. Hátraléptetés legalább 3 métert. Várakozás. (=Hesitate.)
6. Négy teljes spin jobbra. Várakozás.
7. Négy teljes spin balra.
Várakozás (=Hesitate), azt jelezvén ezzel, hogy vége a patternek. A lovas előírásra köteles levenni a
kantárt és megmutatnia a bírónak.

4. #

Kezdés a lovas pálya közepén, arccal a bal oldali hosszúfal, vagy kerítés felé. A pálya lovaglását
lépésből, vagy állásból lehet megkezdeni.
1. Három teljes vágtakör, jobb lábra: az első két kör nagy és gyors; a harmadik kicsi és lassú. Stopp a
lovas pálya közepén.
2. Négy teljes spin jobbra. Várakozás. (=Hesitate.)
3. Három teljes vágtakör balra, bal lábra: az első két kör nagy és gyors; a harmadik kicsi és lassú.
Stopp a lovas pálya közepén.
4. Négy teljes spin balra. Várakozás. (=Hesitate.)
5. Egy nagy, gyors vágtakör jobbra, jobb lábra, ugrásváltás a lovas pálya közepén, egy nagy gyors
vágtakör balra, ugrásváltás a lovas pálya közepén. (8-as alakzat)
6. Vágta tovább jobb körön. A kör felétől a pálya hosszanti középvonalán run down a pálya vége felé.
Az utolsó jelzőbója elhagyása után rollback jobbra - nincs várakozás (=no hesitation).
7. Run up a pálya hosszanti középvonalán a túlsó vége felé, az utolsó jelzőbója elhagyása után
rollback balra - nincs várakozás (=no hesitation).
8. Run down, majd a középső jelzőbója elhagyás után Sliding Stopp. Hátraléptetés a lovas pálya
közepéig, vagy legalább 3 métert.
Várakozás (Hesitate), a program befejezésének demonstrálására. A lovas előírásra köteles levenni a
kantárt és megmutatnia a bírónak

5. #

Kezdés a lovas pálya közepén, arccal a bal oldali hosszúfal, vagy kerítés felé. A pálya lovaglását
lépésből, vagy állásból lehet megkezdeni.
1. Három nagy vágtakör balra, bal lábra: az első két kör nagy és gyors, a harmadik kicsi és lassú.
Stopp a lovas pálya közepén.
2. Négy teljes spin balra. Várakozás (Hesitate).
3. Három nagy vágtakör jobbra, jobb lábra: az első két kör nagy és gyors, a harmadik kicsi és lassú.
Stopp a lovas pálya közepén.
4. Négy teljes spin jobbra. Várakozás (Hesitate).
5. Egy nagy, gyors vágtakör balra, bal lábra. Ugrásváltás a lovas pálya közepén, egy nagy, gyors
vágtakör jobbra, jobb lábra. Ugrásváltás a lovas pálya közepén. (Ugrásváltás 8-as alakzatban)
6. Bal vágtában tovább a korábban megkezdett körön balra, azt nem bezárva („U” alakban). A lovas
pálya jobb oldala mentén gyorsuló vágtában (Run up) tovább, majd a középső jelzőbója elhagyása
után rollback jobbra legalább 6 méterre a faltól, vagy kerítéstől - nincs várakozás (=no hesitation).
7. Vissza a korábban megkezdett körön annak bezárása nélkül („U” alakban). A lovas pálya bal oldala
mentén gyorsuló vágtában (Run up) a középső jelzőbója elhagyása után rollback balra, legalább 6
méterre a faltól vagy kerítéstől - nincs várakozás (=no hesitation).
8. Vissza a korábban megkezdett körön annak bezárása nélkül („U” alakban). A lovas pálya jobb
oldala mentén gyorsuló vágtában (Run up), majd a középső jelzőbója elhagyása után sliding Stopp
legalább, 6 méterre a faltól vagy kerítéstől. Hátraléptetés legalább 3 métert.
Várakozás (Hesitate), a pattern befejezésének demonstrálására. A lovasnak előírásra oda kell mennie
a bíróhoz, le kell vennie a kantárt és be kell mutatnia neki.

# 6.

Kezdés a lovas pálya közepén, arccal a bal oldali hosszúfal, vagy kerítés felé. A pálya lovaglását
lépésből, vagy állásból lehet megkezdeni.
1. Négy teljes spin jobbra.
2. Négy teljes spin balra. Várakozás (Hesitate).
3. Három vágtakör balra, bal lábra: az első két kör nagy és gyors, a harmadik kicsi és lassú.
Ugrásváltás a lovas pálya közepén.
4. Három teljes vágtakör jobbra, jobb lábra: az első két kör nagy és gyors, a harmadik kicsi és lassú.
Ugrásváltás a lovas pálya közepén.
5. Egy nagy vágtakör balra annak bezárása nélkül („U” alakban). Gyorsuló vágta felfelé (Run up)
egyenes vonalon a lovas pálya jobb oldala mentén, a középső jelző elhagyása után rollback jobbra,
legalább 6 méterre a faltól vagy a kerítéstől - nincs várakozás (=no hesitation).
6. Vissza a korábban megkezdett körön annak bezárása nélkül („U” alakban). A lovas pálya bal oldala
mentén gyorsuló vágta felfelé (Run up) egyenes vonalon, majd a középső jelző elhagyása után
rollback balra legalább 6 méterre a faltól vagy a kerítéstől - nincs várakozás (=no hesitation).
7. Vissza („U” alakban) a korábban megkezdett körön annak bezárása nélkül. A lovas pálya jobb
oldala mentén gyorsuló vágta felfelé (Run up), majd a középső jelzőoszlop elhagyása után Sliding
Stopp legalább 6 méterre a faltól vagy kerítéstől. Hátraléptetés legalább 3 métert. Várakozás
(Hesitate), a pattern befejezésének demonstrálására.
A lovasnak oda kell mennie a bíróhoz, le kell vennie a kantárt és be kell mutatnia neki.

# 7.

1. Vágta a középvonalon a lovas pálya túloldalára, az utolsó jelző elhagyása után rollback balra Nincs várakozás (=no hesitation).
2. Vágta az ellenkező irányba, az utolsó jelző elhagyása után rollback jobbra - Nincs várakozás (=no
hesitation).
3. Vágta, majd a középső jelző elhagyása után Sliding Stopp. Hátraléptetés a lovas pálya közepe felé
legalább 3 métert. Várakozás (Hesitate)
4. Négy spin jobbra.
5. Négy teljes és egy negyed spin balra, úgy, hogy a ló a lovas pálya bal oldala felé tekintsen.
Várakozás (Hesitate)
6. Három kör jobbra jobbvágtában: az első két kör nagy és gyors, a harmadik kicsi és lassú.
Ugrásváltás a lovas pálya közepén.
7. Három teljes kör balra: az első két kör nagy és gyors, a harmadik kicsi és lassú. Ugrásváltás a lovas
pálya közepén.
8. Egy nagy kör jobbra, annak bezárása nélkül. Vágta a lovas pálya jobb oldala mentén, majd a
középső jelző elhagyása után Sliding Stopp legalább 3 m-re a faltól vagy kerítéstől.
Várakozás, ami a program befejezését jelenti.
A lovas előírásra köteles levenni a kantárt és megmutatnia a bírónak

# 8.

Lépés a lovas pálya közepére. Kezdés a lovas pálya közepén, arccal a bal oldali hosszúfal, vagy kerítés
felé. A pálya lovaglását lépésből, vagy állásból lehet megkezdeni.
1. Négy teljes spin balra.
2. Négy teljes spin jobbra. Várakozás (Hesitate)
3. Három vágtakör jobbra, jobb kézre: az első kör nagy és gyors, a második kör kicsi és lassú; a
harmadik kör nagy és gyors. Ugrásváltás a lovas pálya közepén.
4. Három vágtakör balra, bal kézre: az első kör nagy és gyors, a második kör kicsi és lassú; a harmadik
kör nagy és gyors. Ugrásváltás a lovas pálya közepén.
5. Egy nagy vágtakör jobbra annak bezárása nélkül („U” alakban). Gyorsuló vágta lefele (Run down)
egyenes vonalon a lovas pálya jobb fala mentén, majd a középső jelzőoszlop elhagyása után rollback
balra, legalább 6 méterre a faltól vagy kerítéstől – nincs várakozás (=no hezitation).
6. Vágta „U” alakban vissza. Egyenes vonalon gyorsuló vágta lefelé (Run down) a lovas pálya bal fala
mentén, majd a középső jelzőoszlop elhagyása után rollback jobbra, legalább 6 méterre a faltól vagy
kerítéstől – nincs várakozás (=no hesitation)
7. Vágta „U” alakban vissza. Egyenes vonalon gyorsuló vágta lefelé (Run down) a lovas pálya jobb fala
mentén, majd a középső jelzőoszlop elhagyása után Sliding Stopp, legalább 6 méterre a faltól vagy
kerítéstől. Hátraléptetés legalább 3 méterre.
Várakozás (Hesitate), a pattern befejezésének demonstrálására. A lovasnak előírásra oda kell mennie
a bíróhoz, le kell vennie a kantárt és be kell mutatnia neki.

# 9.

1. Vágta a pálya középvonalán, majd a középső jelzőoszlop elhagyása után Sliding Stopp.
Hátraléptetés a lovas pálya közepéig, vagy legalább 3 métert. Várakozás (Hesitate)
2. Négy teljes spin jobbra.
3. Négy teljes és egy negyed spin balra úgy, hogy ló bal oldalra forduljon. Várakozás (Hesitate)
4. Három kör balra, balvágtában: az első kicsi és lassú, a következő kettő nagy és gyors. Ugrásváltás a
lovas pálya közepén.
5. Három teljes kör jobbra: az első kicsi és lassú, a következő kettő nagy és gyors. Ugrásváltás a lovas
pálya közepén.
6. Egy nagy gyors kör balra, annak bezárása nélkül. Vágta a lovas pálya jobb oldala mentén, majd a
középső jelzőoszlop elhagyása után rollback jobbra, legalább 6 méterre a faltól vagy kerítéstől - Nincs
várakozás (=no hesitation).
7. Tovább a korábbi körön, annak bezárása nélkül. Vágta a lovas pálya bal oldala mentén, majd a
középső jelzőoszlop elhagyása után rollback balra, legalább 6 méterre a faltól vagy kerítéstől - Nincs
várakozás (=no hesitation).
8. Tovább a korábbi körön, annak bezárása nélkül. Vágta a lovas pálya jobb oldala mentén, majd a
középső jelzőoszlop elhagyása után Sliding Stopp, legalább 6 méterre a faltól vagy kerítéstől.
Várakozás, ami a program befejezését jelenti. A lovas előírásra köteles levenni a kantárt és
megmutatnia a bírónak

# 10.

1. Vágta a pálya középvonalán egyenes vonalon, majd a középső jelzőoszlop elhagyása után Sliding
Stopp. Hátraléptetés a lovas pálya közepéig, vagy legalább 3 métert. Várakozás (Hesitate)
2. Négy teljes spin jobbra.
3. Négy teljes és egy negyed spin balra úgy, hogy a végén a ló feje a pálya bal oldala felé nézzen.
Várakozás (Hesitate)
4. Három kör jobbra, jobbvágtában: az első két kör nagy és gyors, a harmadik kör kicsi és lassú.
Ugrásváltás a lovas pálya közepén.
5. Három teljes kör balra, bal lábon: az első kicsi és lassú, a következő kettő nagy és gyors.
Ugrásváltás a lovas pálya közepén.
6. Egy nagy gyors kör jobbra, annak bezárása nélkül. Vágta a lovas pálya jobb oldala mentén, majd a
középső jelző elhagyása után rollback balra, legalább 6 méterre a faltól vagy kerítéstől - Nincs
várakozás (=no hesitation).
7. Tovább a korábbi körön, annak bezárása nélkül. Vágta a lovas pálya bal oldala mentén, majd a
középső jelző elhagyása után rollback jobbra, legalább 6 méterre a faltól vagy kerítéstől - Nincs
várakozás (=no hesitation).
8. Tovább a korábbi körön, annak bezárása nélkül. Vágta a lovas pálya jobb oldala mentén, majd a
középső jelzőoszlop elhagyása után Sliding Stopp, legalább 6 méterre a faltól vagy kerítéstől.
Várakozás, ami a program befejezését jelenti. A lovas előírásra köteles levenni a kantárt és
megmutatnia a bírónak

# 11.

A lónak a pálya közepéig az út legalább feléig ügetnie kell. Ha ezt nem teljesíti, akkor 0 pontot kap az
egész pályájára. Kezdés a lovas pálya közepén, arccal a bal oldali hosszúfal, vagy kerítés felé. A pálya
lovaglását lépésből, vagy állásból lehet megkezdeni.
1. Négy teljes spin balra, várakozás (Hesitate).
2. Négy teljes spin jobbra, várakozás (Hesitate).
3. Vágta megkezdése jobb kézre, az első kör kicsi és lassú az utolsó kettő nagy és gyors. Ugrásváltás
az aréna közepén.
4. Vágta folytatása bal kézre, az első kör kicsi és lassú, az utolsó két köt nagy és gyors. Ugrásváltás az
aréna közepén, jobb láb vágtára.
5. Vágtakör folytatása jobb kézre, de a kört nem fejezzük be. Run down az aréna középvonalán, az
utolsó jelző után roll back jobbra – nincs várakozás.
6. Run up az aréna másik végéig a középvonalon, az utolsó jelző után roll back balra- nincs várakozás.
7. Run a középvonalon. A középső jelző után Stopp, hátraléptetés az aréna közepéig vagy legalább 3
métert.
Nyugodt várakozás jelzi a pattern befejezését.
A lovas előírásra köteles levenni a kantárt és megmutatni a bírónak.

#12.

1. Vágta a középvonalon egyenes vonalon, majd a középső jelzőoszlop elhagyása után Sliding Stopp.
Hátraléptetés a lovas pálya közepéig, vagy legalább 3 métert. Várakozás (Hesitate)
2. Négy teljes spin jobbra.
3. Négy teljes és egy negyed spin balra úgy, hogy megállás után a ló feje a pálya bal oldala felé
nézzen. Várakozás (Hesitate)
4. Három kör balra, bal vágtában: az első két kör nagy és gyors, a harmadik kör kicsi és lassú.
Ugrásváltás a lovas pálya közepén.
5. Három teljes kör jobb lábon: az első két kör nagy és gyors, a harmadik kör kicsi és lassú, ugrásváltás
a lovas pálya közepén.
6. Egy nagy gyors kör bal lábon, annak bezárása nélkül. Vágta a lovas pálya jobb oldala mentén, majd
a középső jelző elhagyása után rollback jobbra, legalább 6 méterre a faltól vagy kerítéstől - Nincs
várakozás (=no hesitation).
7. Tovább a korábbi körön, annak bezárása nélkül. Vágta a lovas pálya bal oldala mentén, majd a
középső jelző elhagyása után rollback balra, legalább 6 méterre a faltól vagy kerítéstől - Nincs
várakozás (=no hesitation).
8. Tovább a korábbi körön, annak bezárása nélkül. Vágta a lovas pálya jobb oldala mentén, majd a
középső jelzőoszlop elhagyása után Sliding Stopp, legalább 6 méterre a faltól vagy kerítéstől.
Várakozás, ami a program befejezését jelenti. A lovas előírásra köteles levenni a kantárt és
megmutatnia a bírónak

# 13.
Kezdés a lovas pálya közepén, arccal a bal oldali hosszúfal, vagy kerítés felé. A pálya lovaglását

lépésből, vagy állásból lehet megkezdeni.
1. Két teljes vágtakör balra, bal lábra: az első kör nagy és gyors, a második kicsi és lassú. Stopp a
lovas pálya közepén.
2. Négy teljes spin balra. Várakozás (Hesitate).
3. Két teljes vágtakör jobbra, jobb lábra: az első kör nagy és gyors, a második kör kicsi és lassú.
Stopp a lovas pálya közepén.
4. Négy teljes spin jobbra. Várakozás (Hesitate).
5. Egy nagy, gyors vágtakör balra, bal lábra. Ugrásváltás a lovas pálya közepén, egy nagy, gyors
vágtakör jobbra, jobb lábra. Ugrásváltás a lovas pálya közepén. (Ugrásváltás 8-as alakzatban)
6. Bal vágtában tovább a korábban megkezdett körön balra, azt nem bezárva („U” alakban). A lovas
pálya jobb oldala mentén gyorsuló vágtában (Run up) tovább, majd a középső jelzőbója elhagyása
után rollback jobbra legalább 6 méterre a faltól, vagy kerítéstől - nincs várakozás (=no hesitation).
7. Vissza a korábban megkezdett körön annak bezárása nélkül („U” alakban). A lovas pálya bal oldala
mentén gyorsuló vágtában (Run up) a középső jelzőbója elhagyása után rollback balra, legalább 6
méterre a faltól vagy kerítéstől - nincs várakozás (=no hesitation).
8. Vissza a korábban megkezdett körön annak bezárása nélkül („U” alakban). A lovas pálya jobb
oldala mentén gyorsuló vágtában (Run up), majd a középső jelzőbója elhagyása után sliding Stopp
legalább, 6 méterre a faltól vagy kerítéstől. Hátraléptetés legalább 3 métert.
Várakozás (Hesitate), a pattern befejezésének demonstrálására. A lovasnak előírásra oda kell mennie
a bíróhoz, le kell vennie a kantárt és be kell mutatnia neki.

5. RANCH RIDING (AQHA #416)
AWV bajnoki versenyszám
Az éves bajnoki pontgyűjtés ebben a versenyszámban ló-lovas párosra vonatkozik.
A Ranch Riding célja, hogy felmérje a lovak azon képességét, hogy a ranch feladatokat
hogyan hajtják végre, miközben öröm a velük töltött munka.
Egy ranch lónak sokoldalúnak kell lennie és hozzáállásában mozgásában egy az arénán kívül
dolgozó ranch ló képét kell, hogy mutassa.
A ló legyen jól képzett, mozgása legyen minden jármódban lendületes, de ugyanakkor
ütemes elengedett, nyugodt és puha is. Az ideális ranch ló iramfokozás közben jól láthatóan
nyújtja lépéshosszát.
A lovat finom szár kontaktussal, vagy relatív laza szárral lehet lovagolni. Nem kívánatos a túl
feszes szárral, vagy a túl hosszú, túlságosan belógó szárral való lovaglás sem.
Általános elvárás egy ranch lótól a mozgásának minősége, és hogy időben és puhán reagáljon
a lovas segítségadásaira az átmenetek során is.
Az ideális ranch riding lónak minden egyes manőverben természetes megjelenésűnek kell
lennie a „fejétől a farkáig”.
1. A VERSENYSZÁM LEÍRÁSA
Minden ló-lovas páros egyénileg mutatja be feladatát a pályán.
Bemutatásra kell kerüljenek a kötelező jármódok és a választható manőverekből legalább
három.
A pontozás 0-100 pontig történik, ahol a 70-es pontérték egy átlagos teljesítményt jelöl.
Minden egyes manőverért értékelő pont (=„SCORE”) jár, amik hozzáadódnak a 70
alapponthoz.
A versenyző kaphat büntetőpontokat, amiket manőverenként le kell vonni a pontszámából.
A scorok adása független a penaltyktól.
Minden egyes manőver az alábbiak szerint kerül pontozásra + 1 ½ és -1 ½ között, fél pontos
léptékkel:
-1,5
-1
-½
0
+½
+1
+1,5

= kifejezetten gyenge
= nagyon gyenge
= gyenge
= átlagos
= jó
= nagyon jó
= kiváló

2. A KÖTELEZŐ JÁRMÓDOK ÉS MANŐVEREK (ezeket minden pályának tartalmaznia
kell):
-

lépés, ügetés, vágta /mindkét kézre
nyújtott ügetést, nyújtott vágta / legalább az egyik kézre
Stopp-ok
Irányváltás fordulattal
hátraléptetés

3. VÁLASZTHATÓ MANŐVEREK LEHETNEK
-

side pass
360 fokos, vagy annál több fokos fordulat
egyszerű, vagy lebegő ugrásváltás
lépés-, ügetés-, vágta járórúd, vagy járórudak felett
a kötelező és a választható feladatok bármilyen kombinációja
egyéb olyan feladatok, amelyek egy ranchon dolgozó lótól elvárhatóak

Pályarajzként használhatóak az AQHA ranch riding patternek. De összeállítható másmilyen az
előírt elemeket tartalmazó pattern is. Azonban javasolt, hogy az egyénileg összeállított
pályarajzokba a nyújtott vágta után ne kerüljön Stopp!
A ló mozgásának az alábbiaknak kell hogy megfeleljen, különös tekintettel a lendületre, a
szabad folyamatos, térölelő mozgásra.

A kívánatos jármódok leírása:
Általánosságban: a ló mozgása olyan legyen, mint egy igazi munkalóé, legyen hosszú
lovaglás során is kényelmes, elengedett.
Minden jármódban a ló fejének a mar magasságában, vagy valamivel felette kell lennie.
A lónak elengedettnek és figyelmesnek kell lennie.
Lépés: legyen természetes, lapos, négyütemű. Ritmusos és térölelő.
Ügetés: legyen természetes, kétütemű. Legyen lendületesebb, mint a western pleasureban a
„jog”.
Nyújtott ügetés: a ló jól láthatóan nyújtja lépéshosszát, miközben sebessége arányosan nő.
A lónak úgy kell mozognia, ahogyan egy nagy területen kellene dolgoznia a ranchen, kissé a
mar felett hordott fejjel.
Vágta: A vágta egy háromütemű jármód. A vágta legyen elengedett, puha, természetes
lendülettel.

Nyújtott vágta: A nyújtott vágta nem rohanást jelent, nem versenyvágtát jelent, hanem a
lépéshossz nyilvánvaló megnyújtását, mely egy munkavágtát mutat. A ló feje legyen kissé a
mar fölött és a ló legyen mindeközben elengedett és figyelmes.
4. SZABÁLYOK
-

Nincs időkorlát
Célszerű természetes farönkök használata
Nyújtott ügetésben a könnyűügetés, kikönnyítés megengedett
A nyeregszarv megérintése, vagy megfogása engedélyezett

5. MEGJELENÉS
-

patalakk használata tilos
a sörény és farok összefonása vagy bogyózása tilos
pótfarok használata tilos
a fül belső szőrének kivágása nem javasolt
a tarkón a sörény leborotválása, vagy lenyírása megengedett, ahogy a bokaszőrök
lenyírása és az extrém hosszú üstök megrövidítése is
egy ezüsttel díszített felszerelés nem értékelendő magasabban, mint egy ápolt munka
felszerelés
Ajánlott a szügyelő és a hátulsó heveder használata
Csikózablás (két kezes) bemutatásnál a lovas bármikor két kézből egy kézbe veheti a
szárakat, továbbá egy kézből vissza két kézbe.

6. HIBAPONTOK
A versenyző hibapontot (Penalty) kap a következőkért:
1 penalyt:
- túlzott lassúság /jármódonként
- túlzott (feszes) száron történő lovaglás / manőverenként
- „szétesés” (kiesés a „keretből”) /manőverenként
- Break of Gait (jármódtörés) lépésben vagy ügetésben 2 stride-ig
3 penalty:
- Break of Gait (jármódtörés) lépésben vagy ügetésben 2 strideon túl
- Break of Gait (jármódtörés) vágtából
- hamis vágta, kereszt vágta
- túlzottan hosszú szár /manőverenként
- ugrásváltásnál hamis vágta, vagy keresztvágta több mint 2 strideon túli
- egyszerű ugrásváltásnál több mint 3 stride lépés, vagy ügetés
- az akadályok súlyos megrongálása
5 penalty:
- durva ellenszegülés, mint pl.: rúgás, harapás, bakolás, ágaskodás, csapás a mellső
lábbal, …stb) /ellenszegülésenként

10 penalty:
- természetellenes ranch ló megjelenése (A ló farka nyilvánvalóan és folyamatosan
természetellenes módon viselkedik minden manővernél (értelmezés: a ló farkával
folyamatosan csapkod, ideges, vagy mérges)
„OFF pattern” (OP): ezek a lovasok csak azok után helyezhetők, akik mindent manővert
végrehajtottak
- manőver kihagyása
- manőver be nem fejezése
- Két kéz használata (AQHA: a junior és a kezdő lovak csikózablás osztályának
kivételével), több, mint egy ujj használata az osztott (split reins) szárak közt vagy
bármelyik ujj használata romallal (romal reins) történő lovagláskor (kivéve a két
szárat)
„0 score” (0):
- illegális felszerelés használata (patafeketítő, fonás, műfarok)
- szándékos visszaélés
- túlzott engedetlenség vagy a ló túlzott iskoláztatása (schooling)
- sántaság
Nem jelent hibapontot (penalty), de levonásra kerül a score-ból:
- a rudak érintése vagy a rudakba belerúgás
- spinek esetén a túlfordulás, vagy hamarabb megállás

AQHA RANCH RIDING PÁLYÁK
# 1.

1. Lépés
2. Ügetés (jog)
3. Nyújtott ügetés, a pálya végénél megállítás
4. 360 fokos fordulat balra
5. Bal láb vágta fél körön át, a pálya közepéig
6. Egyszerű vagy lebegő ugrásváltás
7. Vágta jobb lábon fél körön keresztül
8. Nyújtott vágta az aréna hosszú fala mentén, jobb lábon
9. Vágta (normál vágta) a pálya végéig és vissza középre
10. Nyújtott ügetés
11. Lépésben át a rudak felett
12. Állj, hátraléptetés

# 2.

1. Lépés
2. Ügetés
3. Nyújtott ügetés
4. Vágta bal lábon
5. Stopp, 1 ½ fordulat jobbra
6. Nyújtott vágta
7. Normál vágta jobb lábon
8. Ugrásváltás (egyszerű vagy lebegő)
9. Lépés
10. Lépés a rudak felett
11. Ügetés
12. Nyújtott ügetés
13. Stopp, hátraléptetés

# 3.

1. Lépés
2. Ügetés kígyó vonalban
3. Vágta bal lábra a pálya rövid oldalánál, majd átlósan keresztbe
a pályán
4. Ugrásváltás (egyszerű vagy lebegő)
5. Vágta jobb lábra a pálya rövid oldalánál
6. Nyújtott vágta a hosszú fal mentén a rövid fal közepéig
7. Nyújtott ügetés a pálya sarkán túlig
8. Vissza normál ügetésbe
9. Ügetés át a rudakon
10. Megállítás, 360°-os fordulat mind a két irányba (mindegy melyikkel kezdve)
11. Lépés, megállítás, hátralépés

# 4.

1. Lépés.
2. Ügetés
3. Nyújtott vágta jobb lábra
4. Vágta jobb lábra
5. Ugrásváltás (egyszerű vagy lebegő)
6. Vágta bal lábra
7. Nyújtott ügetés
8. Megállítás, oldalléptetés balra a rúd felett, oldallépés jobbra a rúd felett fél rúdig
9. Lépés a rudakon át
10. Lépés
11. Ügetés négyzet alakban
12. Megállítás, 360 fokos fordulat balra, hátralépés

#5.

#6.

#7.

#8.

#9.

# 10.

# 11.

# 12.

# 13.

# 14.

# 15.

6. LEAD LINE TRAIL (AWV)
Bajnoki versenyszám
Az éves bajnoki pontgyűjtés ebben a versenyszámban csak a lovasra vonatkozik és nem ló
lovas párosra.
1. CÉLJA
A lovaglás alapjait – első lépéseit - képező egyensúlyban lévő független és szabályos,
nyugodt ülés és finom, időben adott korrekt segítségadások elsajátításának felmérése.
A gyermek lovasok minél hamarabbi megismertetése és megszerettetése a versenysporttal,
a versenyzéssel.
Ezért ebben a versenyszámban minden olyan - az adott évben 12 éves, vagy annál fiatalabb versenyző indulhat, aki elengedve egyedül a versenyzést még nem vállalja.
Tehát az a lovas, aki az adott évben LEAD LINE TRAIL versenyben indulni szeretne – ahhoz
hogy ebben a versenyszámban bajnoki pontokat szerezhessen - nem vehet részt az adott
évben másik versenyszámban, még másik lóval, vagy versenyen kívül sem.
A LEAD LINE TRAIL-ben ÉS A FUTÓSZÁRAS VERSENYSZÁM-ban a lovas 12 éves koráig
versenyezhet.
FELSZERELÉS
Ló felszerelése:
Szabályos western-, vagy angol felszerelés (nyereg és csikózablás kantár, szárral együtt).
Vegyes felszerelés nem megengedett (pl.: angol nyereg, western kantárral).
Ebben a versenyszámban csak olyan versenyző indulhat el, aki lábait kengyelbe, vagy
pótkengyelbe helyezve lovagol. Tehát ha szükséges, akkor pótkengyel használata kötelező!
Elvárás a tiszta, rendezett, harmonikus szabályos felszerelés. A versenyen a lovas
értékelésében nem lehet szempont a felszerelés minősége, de a bíró felhívhatja a felvezető
figyelmét az esetleges hibákra, és balesetveszély esetén megtilthatja a lóval való
versenyzést.
Ménnel lead line trail versenyszámban versenyezni tilos.
Kötőfék használata a kantár alatt nem megengedett.

Lovas felszerelése:

Szabályos westernlovas-, vagy szabályos angollovas felszerelés. Vegyes felszerelés nem
megengedett. Pl. angol lovas nadrág és western felső.
A versenyzőnek mindenkor tiszta, ápolt felszerelésben kell megjelennie a versenyen.
ruházata legyen a felvezető ruházatával és a ló felszerelésével harmonizáló ruházat. Mivel a
gyerekek folyamatos fejlődésben vannak, nem cél nagyon drága ruházat és felszerelés
megvétele, de a tiszta, ápolt stílusos felszerelés és ruházat elvárt. Már itt célszerű
hozzászoktatni a versenyzőket, hogy a kék színű munka farmer, vagy a kopott, szakadt,
hímzett „divat” farmer nem versenyfelszerelés. Nem tilos, de nemkívánatos.
Kobak használata minden versenyzőnek kötelező! Ezen kívül bármilyen más védőfelszerelés
(gerincvédő) használata engedélyezett.
A startszámnak a lovas pályára történő belépéskor a versenyző hátára rögzítve kell lennie.
Startszám hiányában a versenyző kizárásra kerül a versenyből.
A lead line trail versenyszámban csak olyan zöld hátterű startszám használható, mely
kizárólagosan az e versenyszámban indulók részére kerül kiosztásra.
A felvezető felszerelése:
Szabályos westernlovas felszerelés, vagy szabályos angollovas felszerelés. Vegyes felszerelés
nem megengedett. Pl. angol lovas nadrág és western felső.
A felvezető ruházata mindenkor legyen korrekt, versenyző ruházatával és a ló felszerelésével
harmonizáló tiszta ruházat.
Felvezetőszár használata kötelező, melyet a bal oldali zablakarikába, vagy az ún. futószáras
állszíjba lehet becsatolni. Ez lehet futószár, vagy hosszabb, 2,5-4 méteres vezetőszár is.
A felvezetőnek a ló bal oldalán kell állnia és ezen oldalon kell a ló mellett haladnia, tőle kb. 2
méter távolságban laza száron kontrolálva azt.
BÍRÁLATI SZEMPONTOK

A bíró elsősorban a lovas ülését, testtartását és segítségadásai minőségét bírálja. Különös
tekintettel a lovas egyensúlyban való ülésére, ülésbiztonságára, független ülésére, ülése
szabályosságára, testrészeinek, kezeinek, lábainak függetlenségére, nyugodtságára,
fejtartására. Szár-, láb és testsúlysegítségeinek finomságára, megfelelő helyen és időben
történő alkalmazására.
2. A VERSENYSZÁM KÖVETELMÉNYEI
A lovas ülésének elbírálása a Western Horsemanship versenyszám elvárásai szerint történik:
„A lovas a nyereg közepén kell, hogy üljön úgy, hogy a füle, válla, csípője és a sarka, a bokán
keresztül egy függőleges egyenesre essen.

A sarok legyen alacsonyabban, mint a lábujj.
A térdek legyenek enyhén meghajlítva úgy, hogy a vádli a térd alatt legyen.
A lovas háta legyen egyenes, laza és rugalmas. A túlságosan merev és/vagy púpos hát
lepontozandó.
A vállak legyenek hátraállítottak, egyenesek.
A lovas feneke és a combjai belső oldala, térdétől a vádlija közepéig az alsó lábszára tartson
finom kontaktust a ló oldalával.
A lovas térde nézzen előre és feküdjön rá a nyeregre. Büntetést kap a lovas, ha a lábait
túlságosan a függőleges pozíció elé tolja, vagy mögé helyezi.
Függetlenül attól, hogy milyen típusú a kengyelt használ a versenyző, a lábait vagy egészen a
csizmája sarkáig bele kell helyeznie a kengyelekbe, vagy a talppárnái a kengyel közepére kell,
hogy támaszkodjanak. Lepontozandó, ha a lovas a kengyelekbe csak a lábujjain támaszkodik.
A lovas lábfeje egyenesen előre, vagy enyhén kifelé kell hogy mutasson. A boka legyen
egyenes, vagy enyhén kifele hajlított.
A lovasnak mindkét kezét és karját lazán kell tartania, a felkarja legyen párhuzamos a
felsőtestével.
A szárat tartó kezet könyökben úgy kell meg hajlítani, hogy az alkar a ló orra irányába
mutasson, tehát a könyök, az alkar és a ló szája egy egyenesre essen.
A szabad kezet vagy úgy szabad tartani, hogy az könyökben legyen behajlítva, vagy a test
mellett legyen lelógatva. Büntetendő, ha a szabad kéz túl sokat mozog.
A lovas a csuklója legyen egyenes, és laza. A kézfejek a függőlegeshez képest zárjanak be kb.
30-45 fokos szöget.
A szárat tartó kéz legyen közvetlenül a nyeregszarv felett vagy picivel előtte.
A lovas a szárakkal tartson finom kontaktust a ló szájával, hogy csak minimális kézmozgással
tudja a lovát kontrolálni.
A túlzottan laza vagy túlzottan feszes szárak hibának számítanak.
A lovas tartsa a fejét úgy, hogy álla legyen egyenes, tekintete legyen előre néző. Valamelyes
kövesse a mozgás irányát.
A fej túlzott mozgatása pl. a kör belseje felé, vagy lefele a ló fejének vállainak irányába
hibának számít és lepontozandó.”
A lovat a versenyző kell, hogy irányítsa, a felvezető a laza szárral csak a biztonság kedvéért
van jelen, kíséri a lovast. Abban az esetben, ha a versenyző nem, vagy csak kevéssé boldogul
a ló irányításával, a felvezető segíthet neki a feladatmegoldásban. Ha a ló veszélyezteti a
lovasát (pl. nagyon besiet, vagy esetleg megugrik, vagy hirtelen kitér oldalra, ..stb.) a
felvezetőnek át kell vennie a ló irányítását. Szélsőséges esetben a lovast le is kell szállítsa a
nyeregből.
A verseny során a versenyzőnek úgy kell tartania a szárakat, hogy a szárakon keresztül egy
nagyon finom szájkontaktust teremtsen a ló szájával. Lásd western horsemanship:

A manővereket a lovasnak pontosan, precízen, és folyamatosan kell meglovagolnia,
miközben viselkedése magabiztosságot sugároz, szabályosan és egyensúlyban ül, segítségei
finomak és hatékonyak.
Az ideális patternben a ló és lovasa tökéletes összhangban van, a lovas nagyon finom
segítségekkel irányítja a lovát.
A lovasnak mindkét kezét és karját lazán kell tartania, a felkarja legyen párhuzamos a
felsőtestével.
A szárat tartó kezet könyökben úgy kell meg hajlítani, hogy az alkar a ló orra irányába
mutasson, tehát a könyök, az alkar és a ló szája egy egyenesre essen.
A szabad kezet vagy úgy szabad tartani, hogy az könyökben legyen behajlítva, vagy a test
mellett legyen lelógatva. Büntetendő, ha a szabad kéz túl sokat mozog.
A lovas a csuklója legyen egyenes, és laza. A kézfejek a függőlegeshez képest zárjanak be kb.
30-45 fokos szöget.
A szárat tartó kéz legyen közvetlenül a nyeregszarv felett vagy picivel előtte.
A lovas a szárakkal tartson finom kontaktust a ló szájával, hogy csak minimális kézmozgással
tudja a lovát kontrolálni.
A túlzottan laza vagy túlzottan feszes szárak hibának számítanak.
A verseny során a versenyzőnek az előre kiírt pályarajz szerint kell a lovat a pályán végig
lovagolnia. Ebben a versenyszámban csak lépés, (jog vagy nyújtott) ügetés, megállítás,
oldalléptetés, első és hátsó láb körüli fordulatok és hátraléptetés, valamint ezek
kombinációja kérhető. Más feladat a lovastól nem kérhető.
Egy lead line trail pályának minimum 6 elemből kell állnia.
3. PONTOZÁS
A verseny során ez előre kiírt pattern végrehajtása kötelező.
A versenyzők 70 alapponttal kezdik meg gyakorlatukat, melyhez hozzáadódik vagy kivonódik
a manőverekre adott pontszám.
A bírálat során az egyes manőverek végrehajtását -3 és + 3 pont között kell értékelni, 1
pontos léptékekkel. A 0 pont egy korrekt feladatmegoldást jelöl.
Ha a ló kissé késedelmesen teljesít az átmeneteket, hibaként nem értékelendő.
Ha a ló a feladatok teljesítése során a rudakba vagy akadályokba rúg, azokra rálép vagy
beleharap hibaként nem értékelhető. (Kizárólag a lovas ülésére, testtartására és
segítségadásaira fókuszál a bírálat!)
Nem tekinthető pályatévesztésnek, ha egy manőverben az előírt jármód nem kerül
bemutatásra, de a manőver pontszámát csökkenteni kell.
Az összbenyomásra (ló-, lovas-, felvezető megjelenésére és összhangjára) 5 pontot kap a
versenyző, mely az alappontjához hozzáadódik.

A verseny során, a hibák egy manőveren belüli előfordulási számától, valamint a hibák
súlyossági fokától függően pontlevonást jelentenek.
Hibák, melyek pontlevonást jelentenek (minden eltérés a versenyszám követelményétől,
például):
Üléshibák, mint:
o A lovas túlzottan előre vagy hátra dől a felsőtestével
o A lovas oldalra elferdülve ül, beleértve a fej (nyak) ferdeségét is
o A lovas púpos háttal ül
o A lovas fejével folyamatosan, vagy gyakran a lovat, bírót, futószárazót nézi
o A lovas lábai túlzottan elől (székülés) vagy túlzottan hátul (villa ülés) helyezkednek el
o A lovas a ló oldalába kapaszkodik a lábaival
o Túlzottan kifordított és/vagy túlságosan mozgó lábakkal történő lovaglás
o A sarok nem a láb legmélyebb pontja
o A lovas „elpattog” a nyeregtől
o A lovas egyensúlyának elvesztése
o Nyereg megfogása vagy megérintése (nem lepontozandó, de nemkívánatos)
Segítségadás hibák:
o Szabálytalan szárfogás
o A lovas túl feszesen, vagy túl lazán tartja a szárakat
o A lovas durván adja a segítségeket
o A ló érintése megfélemlítés vagy dicséret céljából
Egyéb hibák:
o Koszos, rendezetlen felszerelés a lovon
o Koszos, rendezetlen vagy nem versenyhez illő öltözet a lovason vagy a felvezetőn
Hibák, melyek nem jelentenek kizárást, de az adott lovas nem helyezhető azok elé, akik a
pályát korrekten végrehajtották:
o pályatévesztés (a feladatok nem előírás szerinti sorrendben történő végrehajtása)
Ebben az esetben a manőver score -3!
o a felvezetőszár, vagy a lovas kezében lévő szár elejtése/leejtése. Ebben az esetben
a manőver score -3!
Hibák, melyek kizárást jelentenek:
o A lovas olyan méretű nyeregben lovagol, mely kengyelét nem képes használni
o Lóról vagy lóval esés
o A ló második ellenszegülése
o A ló durva ellenkezése, kirúgás, ágaskodás, bakolás a ló részéről
o A felvezető, ló feletti kontrolljának elvesztése
o A ló bántalmazása
o A felszerelés hibájából a verseny be nem fejezése
o Illegális felszerelés használata
o A startszám nem megfelelő használata (startszám nem jól látható módon és helyen,
nem saját startszám)
Pontegyezőség esetén a versenyzőktől a korábbi pálya ismételt bemutatása kérhető.

4. VERSENY MENETE
A versenyzők a műsorközlő által megadott sorrendben, egyenként lépnek a pályára, majd a
bíró engedélyével kezdik meg a pálya teljesítését.
Ha a bíró úgy ítéli meg, hogy a ló versenyben történő részvétele balesetveszélyt jelenthet, az
indulást megtagadhatja.
A verseny során a lovas az előre megadott pattern elemeit, a kiírásban megadott sorrendben
hajtja végre úgy, hogy az egész pálya ideje alatt a felvezető a ló bal oldalán elhelyezkedve a
vezetőszárat végig fogva kíséri és kontrolálja őt.
Jármódváltások, hátraléptetés és fordulatok során a felvezető a mozgás irányába fordulhat.
A feladat befejezése után a lovas és kísérője fejbólintással köszön el a bírótól.
A verseny díjazása:
1-6 helyezésig szalag
1-3 hely kupa
6-ik helytől minden induló lovas oklevelet kap nevének feltüntetésével.

OPCIONÁLISAN KIÍRHATÓ, NEM BAJNOK VERSENYSZÁMOK
Bármelyik versenyen kiírhatók. A verseny rendezője dönti el, hogy kiírásra kerülnek-e.

1. FUTÓSZÁRAS VERSENYSZÁM (Csak AWV versenyszám)
OPCIONÁLISAN KIÍRHATÓ, NEM BAJNOK VERSENYSZÁM

A bíró által adott pontok ebben a versenyszámban csak a lovasra vonatkoznak és nem ló
lovas párosra.
CÉLJA
A lovaglás alapjait – első lépéseit - képező egyensúlyban lévő független és szabályos,
nyugodt ülés elsajátításának felmérése.
A gyermek lovasok minél hamarabbi megismertetése és megszerettetése a versenysporttal,
a versenyzéssel.
Ezért ebben a versenyszámban minden olyan, az adott évben 12 éves, vagy annál fiatalabb
gyerek lovas indulhat, aki még nem indult más, lovas versenyszámban, vagy az önálló
versenyzést még nem vállalja.
Tehát az a lovas, aki az adott évben futószáras versenyben indulni szeretne, nem vehet részt
az adott évben másik versenyszámban, még másik lóval, vagy versenyen kívül sem.
Ebben a versenyszámban a lovas 2 versenyévadon keresztül versenyezhet.
FELSZERELÉS
Ló felszerelése:
Szabályos western-, vagy angol felszerelés (nyereg és csikózablás kantár, szárral együtt).
Gumis kikötő használata engedélyezett. Vegyes felszerelés nem megengedett (pl.: angol
nyereg, western kantárral).
Ebben a versenyszámban csak olyan versenyző indulhat el, aki lábait kengyelbe, vagy
pótkengyelbe helyezve lovagol. Tehát ha szükséges, akkor pótkengyel használata kötelező!
Elvárás a tiszta, rendezett, harmonikus szabályos felszerelés. A versenyen a lovas
értékelésében nem lehet szempont a felszerelés minősége, de a bíró felhívhatja a
futószárazó figyelmét az esetleges hibákra, és balesetveszély esetén megtilthatja a lóval való
versenyzést.
Ménnel futószáras versenyen versenyezni tilos.
A ló számára lábvédők használata engedélyezett. Kötőfék használata a kantár alatt nem
megengedett.
Lovas felszerelése:

Szabályos westernlovas felszerelés, vagy szabályos angollovas felszerelés. Vegyes felszerelés
nem megengedett. Pl. angol lovas nadrág és western felső.
A versenyzőnek mindenkor tiszta, ápolt felszerelésben kell megjelennie a versenyen. Mivel a
gyerekek folyamatos fejlődésben vannak, nem cél nagyon drága felszerelés megvétele, de
tiszta, ápolt stílusos ruházat elvárható. Már itt célszerű hozzászoktatni a versenyzőket, hogy
a kék színű munka farmer, vagy a kopott, szakadt, hímzett „divat” farmer nem
versenyfelszerelés.
Kobak használata minden versenyzőnek kötelező! Ezen kívül bármilyen védőfelszerelés
(gerincvédő) használata engedélyezett.
A startszámnak a lovas pályára történő belépéskor a versenyző hátára rögzítve kell lennie.
Startszám hiányában a versenyző kizárásra kerül a versenyből.
A futószáras versenyszámban csak olyan zöld hátterű startszám használható, mely
kizárólagosan az e versenyszámban indulók részére kerül kiosztásra.
A futószárazó felszerelése:
Szabályos westernlovas felszerelés, vagy szabályos angollovas felszerelés. Vegyes felszerelés
nem megengedett. Pl. angol lovas nadrág és western felső.
A futószárazó ruházata nem befolyásolja a versenyző megítélését, de mindenkor elvárható a
korrekt, harmonikus és tiszta ruházat.
Futószár használata kötelező. A futószárat a belső zablakarikába, vagy az ún. futószáras
állszíjba lehet becsatolni.
Ostor használata engedélyezett.
BÍRÁLATI SZEMPONTOK
A bíró elsősorban a lovas ülését és testtartását bírálja. Különös tekintettel a lovas
egyensúlyban való ülésére, ülésbiztonságára, független ülésére, ülése szabályosságára,
testrészeinek, kezeinek, lábainak függetlenségére, nyugodtságára, fejtartására – mind a
három jármódban.
A VERSENYSZÁM KÖVETELMÉNYEI
A lovas ülésének elbírálása a Western Horsemanship versenyszám elvárásai szerint történik:
„A lovas a nyereg közepén kell, hogy üljön úgy, hogy a füle, válla, csípője és a sarka, a bokán
keresztül egy függőleges egyenesre essen.
A sarok legyen alacsonyabban, mint a lábujj.
A térdek legyenek enyhén meghajlítva úgy, hogy a vádli a térd alatt legyen.
A lovas háta legyen egyenes, laza és rugalmas. A túlságosan merev és/vagy púpos hát
lepontozandó.

A vállak legyenek hátraállítottak, egyenesek.
A lovas feneke és a combjai belső oldala, térdétől a vádlija közepéig az alsó lábszára tartson
finom kontaktust a ló oldalával.
A lovas térde nézzen előre és feküdjön rá a nyeregre. Büntetést kap a lovas, ha a lábait
túlságosan a függőleges pozíció elé tolja, vagy mögé helyezi.
Függetlenül attól, hogy milyen típusú a kengyelt használ a versenyző, a lábait vagy egészen a
csizmája sarkáig bele kell helyeznie a kengyelekbe, vagy a talppárnái a kengyel közepére kell,
hogy támaszkodjanak. Lepontozandó, ha a lovas a kengyelekbe csak a lábujjain támaszkodik.
A lovas lábfeje egyenesen előre, vagy enyhén kifelé kell hogy mutasson. A boka legyen
egyenes, vagy enyhén kifele hajlított.
A kengyel nélküli lovaglásnál a lovasnak ugyanazt a pozíciót kell fenntartania, mint
kengyellel történő lovagláskor.
A lovasnak mindkét kezét és karját lazán kell tartania, a felkarja legyen párhuzamos a
felsőtestével.
A szárat tartó kezet könyökben úgy kell meg hajlítani, hogy az alkar a ló orra irányába
mutasson, tehát a könyök, az alkar és a ló szája egy egyenesre essen.
A szabad kezet vagy úgy szabad tartani, hogy az könyökben legyen behajlítva, vagy a test
mellett legyen lelógatva. Büntetendő, ha a szabad kéz túl sokat mozog.
A lovas a csuklója legyen egyenes, és laza. A kézfejek a függőlegeshez képest zárjanak be kb.
30-45 fokos szöget.
A szárat tartó kéz legyen közvetlenül a nyeregszarv felett vagy picivel előtte.
A lovas a szárakkal tartson finom kontaktust a ló szájával, hogy csak minimális kézmozgással
tudja a lovát kontrolálni.
A túlzottan laza vagy túlzottan feszes szárak hibának számítanak.
A lovas tartsa a fejét úgy, hogy álla legyen egyenes, tekintete legyen előre néző. Valamelyes
kövesse a mozgás irányát.
A fej túlzott mozgatása pl. a kör belseje felé, vagy lefele a ló fejének vállainak irányába
hibának számít és lepontozandó.”
Kengyel nélküli lovaglás esetén is ugyanezen szabályok érvényesek.
A lovat a futószárazás előtt mindenkor mind a 3 jármódban be kell mutatni a bíró számára
azért, hogy az láthassa, hogy biztonságos-e a gyermek számára. A megugrós, bakolós,
ellenszegülős ló nem vehet rész a versenyben.
A lovat kizárólag a futószárazó személy kell, hogy irányítsa. A lovas a ló irányításában passzív
szerepet játszik, ez tehát kizárólag a futószárazó feladata.
Azt, ha a ló elindításakor vagy kézváltás, illetve jármódváltás kérésekor a lovas jelzést vagy
segítséget ad a lónak, hibának kell értékelni. Kivételt képeznek azok a helyzetek, amikor a
lovas veszélyt hárít el. Pl. ha a ló nagyon besiet, vagy esetleg megugrik, vagy hirtelen kitér
oldalra, ..stb..

A verseny során a versenyzőnek úgy kell tartania a szárakat, hogy a szárakon keresztül egy
nagyon finom szájkontaktust teremtsen a ló szájával.
A verseny során a versenyzőknek – bírói utasításai szerint - mindkét irányban be kell
mutatniuk a kötelező feladatokat, továbbá még hármat a bíró által kiválasztott „kérhető
feladatok” közül. Tehát összesen 6-6 feladatot kezenként.
Kötelező feladatok:
o lépés
o ügetés (jog)
o rövidvágta
A versenyzőtől még az alábbi feladatok kérhetőek:
o nyújtott ügetés tanügetésben
o nyújtott ügetés, könnyű ügetésben
o kengyel nélküli lépés
o kengyel nélküli ügetés
o kengyel nélküli vágta
o könnyű ügetés
o könnyített ügetés
Más feladat a lovastól nem kérhető.
Túl nagy indulólétszám esetén a ló kímélésének érdekében a bíró dönthet úgy, hogy csak
egyik kézre kéri a lovasoktól a három alapjármódot. Minden lovastól ugyan azon a kézen.
PONTOZÁS
Minden jármódban, és lehetőleg mind a két kézen 0-tól 5 pontig értékel a bíró, fél pontos
léptékkel.
Így az elérhető maximum pont: 60 (ha az indulók száma túl sok, akkor a csak az egyik irányba
való lovaglás miatt a maximális pontszám 30 pont lehet).
Ha a lovas valamelyik jármódot valamelyik kézre nem mutatja be, akkor arra a feladatra 0
pontot kap.
Az, ha a ló kissé késedelmesen teljesít az átmeneteket, hibaként nem értékelendő.
Az összbenyomásra (ló-, lovas-, futószárazó megjelenésére és összhangjára) 5 pontot kap a
versenyző.
Hibák, melyek pontlevonást jelentenek (minden eltérés a versenyszám követelményétől,
például):
o A lovas túlzottan előre vagy hátra dől a felsőtestével
o A lovas oldalra elferdülve ül, beleértve a fej (nyak) ferdeségét is
o A lovas púpos háttal ül
o A lovas fejével folyamatosan, vagy gyakran a lovat, bírót, futószárazót nézi
o A lovas lábai túlzottan elől (székülés) vagy túlzottan hátul (villa ülés) helyezkednek el
o A lovas a ló oldalába kapaszkodik a lábaival

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Túlzottan kifordított és/vagy túlságosan mozgó lábakkal történő lovaglás
A sarok nem a láb legmélyebb pontja
A lovas segítséget ad a lónak
A lovas vágta és/vagy az ügetés során „elpattog” a nyeregtől
A lovas egyensúlyának elvesztése
Szabálytalan szárfogás
A lovas túl feszesen, vagy túl lazán tartja a szárakat
A ló érintése megfélemlítés vagy dicséret céljából
Koszos, rendezetlen felszerelés a lovon
Koszos, rendezetlen vagy nem versenyhez illő öltözet a lovason vagy a futószárazón

Hibák, melyek kizárást jelentenek:
o A lovas olyan méretű nyeregben lovagol, mely kengyelét nem képes használni
o Lóról vagy lóval esés
o A ló második ellenszegülése
o A ló durva ellenkezése, kirúgás, ágaskodás, bakolás a ló részéről
o A futószárazó, ló feletti kontrolljának elvesztése
o A ló bántalmazása
o A felszerelés hibájából a verseny be nem fejezése
o Illegális felszerelés használata
o A startszám nem megfelelő használata (startszám nem jól látható módon és helyen,
nem saját startszám)
Pontegyezőség esetén a versenyzőknek a „kérhető feladatokban” elért, összesített
pontszáma számít.
VERSENY MENETE
Valamennyi lovas, ló, futószárazó egyszerre lépnek az arénába a műsorközlő által megadott
sorrendben úgy, hogy a lovasok nem ülnek a lovakon. Felsorakoznak vonalban egymástól
legalább 3-5 méterre.
A futószárazók lovas nélkül egyesével bemutatják a bíróknak a lovakat, lépés, ügetés és vágta
jármódokban – a bíró kérésének megfelelően - egyik vagy mindkét kézre. Ha a bíró úgy ítélik
meg, hogy a ló versenyben történő részvétele balesetveszélyt jelenthet, az indulást
megtagadhatja.
Az első versenyző a kör szélére áll. A futószárazó behívja és felteszi a lóra, vagy a versenyző
magától felül a lóra.
A többiek megfelelő távolságra sorakoznak fel vonalban a bíró által kijelölt helyen.
A versenyző és futószárazója felveszi a bíróval a szem kontaktust. Bólintással köszönnek és a
bíró jelzésére (engedélyére) a futószárazó kiküldi a lovasát a futószáras körre. A bíró
folyamatosan mondja a versenyzőnek és a futószárazónak, hogy mi az elvárt feladat. A
versenyző ez alapján a bíró utasításait követve bemutatja lovaglását a kívánt jármódokban
mindkét kézre.
Ha egy lovas egy jármódot ki kíván hagyni, akkor az elhangzott bírói utasítás után a
futószárazó érthetően és hangosan közli ezt a bíróval, ilyen esetben az adott feladat
értékelése 0 pont.

A feladat befejezése után a lovas és futószárazója fejbólintással köszön el a bírótól. A
futószárazó behívja a lovat a kör közepébe, a versenyzőt leveszi a ló hátáról, vagy a
versenyző maga leszáll a lóról. Ezt követően a futószárazó vissza vezeti a lovat a vonalra. A
versenyző pedig megfelelő távolságból követi őket.
A versenyző lóra szállása, és lóról való leszállása a kör közepén történik.
Ahogy az egyik versenyző befejezte a feladatát, minden kezdődik elölről a már leírtak szerint.
Ha egy futószáras lovon több gyerek is lovagol, akkor az előző versenyző lóról leszállása és
kör elhagyása után a következő versenyző a kör szélére áll és engedélyre bemegy a kör
közepébe és minden kezdődik elölről a már leírtak szerint..
Az utolsó lovas feladatának legvégéig a lovasok és lovak az arénában maradnak a vonalon.
A verseny díjazása:
1-6 helyezésig szalag
1-3 hely kupa
6-ik helytől minden induló lovas oklevelet kap nevének feltüntetésével

2. BARREL RACING (HORDÓKERÜLŐ) VERSENYSZÁM (AQHA #700)
OPCIONÁLISAN KIÍRHATÓ, NEM BAJNOKI VERSENYSSZÁM
Orrszíj, kikötőszárak és lábvédők használata engedélyezett. Nem engedélyezett azonban
pálca vagy egyéb fenyítő eszköz használata.
A versenyzők két futamban (Go) versenyeznek és a jobbik időeredményű futam
időeredménye számít bele a végső sorrendbe.
Ebben a versenyszámban az időeredmény alapján történik a helyezések megállapítása.
Az útvonalat a mellékletben megadott pálya méretei szerint kell kialakítani, úgy, hogy az
nem haladhatja meg azt. Ha az alap pálya túl nagy a rendelkezésre álló területhez képest, azt
max. 4.5 m-rel lehet csökkenteni, addig, amíg a pálya pontosan bele nem illeszkedik a kijelölt
területbe.
Elég helyet kell hagyni a hordók és más egyéb (a pálya körül lévő) akadályok között.
A 3. sz. hordótól a célvonalig mért távolságot nem kell 4,5 m-rel csökkenteni, ha elegendő
hely van ahhoz, hogy a ló meg tudjon állni. A pálya kijelölésénél gondolni kell arra, hogy elég
hely legyen a lovak számára a fordulások végrehajtására és a célon való átfutásra. Ajánlott,
hogy a startvonal a pálya végétől legalább 13.5 m távolságra az 1. és 2. sz. hordó a pálya
szélétől legalább 5,5 m-re, a 3. sz. hordó pedig 11 m-re legyen a pálya végétől.
Lehetőség szerint színes,, 200 literes, mindkét végén zárt acélhordót kell használni. A hordó
nem lehet gumiból vagy műanyagból.

A startvonal-jelzéseket, vagy az elektromos időmérőket, ha lehetséges, a pálya két átellenes
oldalán kell elhelyezni.
Elektromos időmérőt, vagy legalább két órát kell használni. Az elektromos időmérő által
mért időt, vagy az órák által mért átlagidőt kell a hivatalos időnek tekinteni.
Az idő mérését akkor kell elkezdeni, amikor a ló orra a startvonalhoz ér és akkor kell
befejezni, amikor a ló orra áthaladt a célvonalon.
A versenyző nekifutással kezdhet. Jelzésére indulhat el a versenyző, majd a rajz szerint meg
kell kerülnie mindhárom hordót. A pályán jobbra vagy balra kezdve is végig lehet haladni
(lásd: a mellékelt ábrákat).
A hordó feldöntéséért 5 büntetőmásodperc jár. A versenyzők a feladat végrehajtása során
megérinthetik a kezükkel a hordót.
Azt, aki nem a meghatározott útvonalat futja be, kizárják a versenyből.
Amennyiben az első illetve a második helyen döntetlen fordul elő, a két ló-lovas párosnak
újra kell futniuk a pályát, mégpedig az eredeti idejükön max. 2 másodpercen túli időn belül,
különben a versenyt újra kell indítani. Itt nincs büntetőidő, csak a futás ideje számít.

A hordókerülő verseny pályarajza:

Start-Cél

Start-Cél

3. POLE BENDING (SZLALOM) VERSENYSZÁM (AQHA #703)
OPCIONÁLISAN KIÍRHATÓ, NEM BAJNOKI VERSENYSSZÁM
Orrszíj, kikötőszárak és lábvédők használata engedélyezett. Nem engedélyezett azonban
pálca vagy egyéb fenyítő eszköz használata.
A versenyzők két futamban (Go) versenyeznek és a jobbik időeredményű futam
időeredménye számít bele a végső sorrendbe.
Ebben a versenyszámban az időeredmény alapján történik a helyezések megállapítása.
Minden versenyző nekifutással indul. Az időmérés akkor kezdődik, amikor a ló orra
keresztülhalad a startvonalon, és akkor fejeződik be, amikor a ló orra keresztül halad a
célvonalon. A start-célvonalnak jól láthatónak kell lennie. Elektromos időmérőt, vagy
legalább két órát kell használni. A hivatalos idő, az elektromos időjelző által mért idő, vagy
pedig a hivatalos időmérők által használt órák szerint mért átlagidő lesz.
A pálya útvonala a kijelölt 6 rúd körül fut. Mindegyik rúdnak 6,4 méternyire kell egymástól
lennie, és az első rúdnak is 6,4 méternyi távolságra kell lennie a startvonaltól. A rudaknak,
melyek 1,8 m magasak és maximum 35 cm átmérőjűek egy nehéz foglalatban kell lenniük.
A rudak sora mellett jobbról, vagy balról végig kell futni a sor végéig, majd szlalomban odavissza kell a rudakat kerülgetni, majd a sor ellentétes oldalán a startig futni. Lásd a mellékelt
rajzot!
A rudak felborítása 5 büntetőponttal jár. Akkor számít egy rúd feldöntöttnek, ha teljes
hosszában a földön fekszik.
Ha valaki nem a pályarajz szerint fut, kizárják a versenyből. A versenyző megérintheti a
rudakat a kezével.
Amennyiben döntetlen fordul elő, a győzteseknek újra végig kell futniuk a pályát, eredeti
idejükön max. 2 másodpercen túli időn belül, különben a döntőt újra kell játszani.
Büntetőidő nem vonatkozik a „két másodperces” döntő futásra.

4. HALTER (AQHA #350)
A Halter verseny olyan nem performance (=nem teljesítmény) versenyszám, ahol a
felvezetett QH fajtájú lovakat a testfelépítésük alapján bírálják el.
Minden felvezetet lónak eredeti AQHA (American Quarter Horse Association) származási
lappal kell rendelkeznie.
Ezen versenyszám célja az, hogy megőrizze a Quarter Horse fajta típusát azzal, hogy a lovak
értékelésének az alapja a fajtaideálhoz való hasonlóság, mely ideál a fajtajelleg, az egyensúly,
az izmoltság, testfelépítés, a fajta-tipikus mozgás és a nemi jelleg legjobb kombinációja.
A Halter-ben bemutatott ideális Amerikai Quarter Horse ló a következő tulajdonságokkal
kell, hogy rendelkezzen:
az összbenyomást tekintve finom, vonzó fej;
finom nyakillesztés, jó arányokkal rendelkező kondicionált nyak;
hosszú, dőlt lapockák;
mély, jól izmolt mellkas;
rövid hát;
erős, jó kötésű ágyék;
hosszú csípő és far;
jól körülhatárolt és izmolt térdek, lábszárak; erős alcomb;
egyenes, szabályos végtagok;
hibátlan paták;
A testfelépítés = az izmok, a csontozat és más, a testet felépítő szövetek rendszerének külső
megjelenése.
Minden olyan ló, aminek a harapása szabálytalan, aminek a szabályzatban elfogadottnál
több fehér jegye van, és minden olyan 2 éves, vagy idősebb mén, aminek nincs lent mind a
két heréje, nem indulhat Halter versenyen.
Egy ló kiválasztásánál a legfontosabb szempont annak testfelépítése, külleme.
Annak ellenére, hogy néhány év felkészítéssel és versenygyakorlattal javítható a küllemi
megjelenés, a válogatás célja mindenkor a legjobb küllemű ló kiválasztása.
A KÜLLEM OSZTÁLYOZÁSA A KÖVETKEZŐ ÖT JELLEMZŐ VONÁS OBJEKTÍV ÉRTÉKELÉSE
ALAPJÁN TÖRTÉNIK
egyensúlyban lévő, szabályos testfelépítés
fajta típusosság
megfelelő nemi jelleg
izmoltság mértéke
Ez öt közül az egyensúly lévő testfelépítés a legfontosabb, ami összefüggésben áll a
különböző testrészek szerkezeti és esztétikai egységével.

FELSZERELÉS
Normál (bőr, vagy nylon) kötőfék, vagy kimondott show kötőfék. Normál (a kötőfékhez illő
színű) nylon felvezető szárral, vagy láncos-, vagy zsinóros végű vezető szárral.
Láncos-, vagy zsinóros végű vezető szárak esetén a szár kötőfék felöli vége lehet vékony
láncból, vagy kör átmérőjű, puha rugalmas pamut (belső magos) zsinórból (Lip Cord) a végén
karabinerrel.
Ha a Lip Cordot a ló szájában szeretnék használni, akkor a zsinórnak a ló fogmentes ínyére
kell feküdnie és nem lehet a szája szögletébe húzva.
A zsinórnak legalább 9,5 mm átmérőjűnek kell lennie és sehol sem lehet rajta/benne fém.
Lip Cord (szájba tett felvezető zsinórként) nem használható:
csikóknál
kancáknál
herélteknél
1 éves vagy idősebb méneket fel szabad vezetni zsinóros felvezetővel (Lip Cord) úgy hogy az
a ló szájában van. Láncos felvezetőt erre nem szabad használni.
A BÍRÁLAT MENETE
Ezt a versenyszámot csak AQHA bírói kártyával rendelkező bíró bírálhatja.
A lovak egyenként a bíró felé kell vezetni lépésben. A ló közeledésekor a bíró ellép jobbra.
Ezt követően a lovat tovább kell vezetni ügetésben a 15 méterre lévő bója felé. A bóját
elérve, az előtt balra kell fordulni és a lovas pálya bal oldala mentén tovább ügetni vele.
A bemutatás után a lovak egymás után egy egyenes vonalon – a vonalra illeszkedve –
egymástól minimum egy lóhossznyira sorba állnak, hogy a bíró egyenként megvizsgálhassa
őket. A bíró minden lovat mindkét oldalról, elölről és hátulról is végigvizsgál.
Egy jó nevelt ló a felvezető kontrolja alatt marad lépésben és ügetésben is, valamint relatív
nyugodtan és mozdulatlanul áll mialatt a bíró értékeli.
Nem kívánatos viselkedések nem kizárólagos listája:
 ágaskodás
 rúgás
 harapás
 elhátrálás
 másokra támadás
A bírónak el kell távolítania és ki kell zárnia azt a lovat:
 amelyik nemkívánatos viselkedést mutat és ezzel megakadályozza, hogy a bíró
őt, vagy a többi lovat értékelni tudja
 amelyik nemkívánatos viselkedést mutat és ezzel veszélyezteti bárki (bíró,
felvezető, néző, másik ló) testi épségét
 amit a felvezetője nem tud kontrol alatt tartani
 ami magától elszabadul (nem vonatkozik ez azokra a lovakra, amiket egy
másik ló nem kívánatos viselkedése miatt, tehát más hibájából enged el, vagy
nem tud megtartani a felvezetője)
 ami elesik és az oldalára fekszik úgy hogy mind a 4 lába egy irányba néz

 ami vérzik (pl. orrán, állán, nyelvén, ínyén, szájában, …stb.)
 amelyik sánta, topít
A bíró dönthet úgy is, hogy nem zárja ki azt a lovat, ami nem megfelelő viselkedést tanúsít
mindaddig, míg az nem meríti ki a „nem kívánatos” viselkedés fogalmát. Ekkor az
értékelésébe számítja ezt be.
Minden kétéves vagy idősebb ménnek két látható herével kell rendelkeznie. Minden kancát
és mént a harapási rendellenességek szempontjából megvizsgál a bíró. Ezért a ló fogait
kérésre be kell mutatni a bírónak.
Minden sánta, cryptorchid (rejtett heréjű) és harapási rendellenességgel rendelkező lovat a
végleges rangsorolás előtt a bíró eltávolít a mezőnyből függetlenül attól, hogy ez a
nemkívánatos tulajdonság fel van-e a ló származási lapjára vezetve.
A bíró a helyezés sorrendjében egymás után – vonalon - sorba állítja a lovakat.
Egy ló csak egy Halter versenyszámban indulhat.
Ugyanazon versenyszámban különböző nemű állatok nem indulhatnak.
Ivartalanított kancák semmilyen kategóriában nem indulhatnak.
A következő 5 Halter kategória kerül kiírásra nemek és korcsoportok szerint:
I.
kategória: éves mén csikók
II.
kategória: 2 és 3 éves mének
III.
kategória: 2 és 3 évesnél idősebb mének
IV.
kategória: éves kanca csikók
V.
kategória: 2 és 3 éves kancák
VI.
kategória: 2 és 3 évesnél idősebb kancák
VII.
kategória: éves heréltek
VIII. kategória: 2 és 3 éves heréltek
IX.
kategória: 2 és 3 évesnél idősebb heréltek
A bírálatok befejeztével mindegyik Kategória győztese (Champion) és versenyszám második
helyezettje (Reserve Champion) ismét felsorakozik a versenypályán oly módon, hogy az első
helyezettek az első sorba, a második helyezettek a második sorba kerülnek.
A bírónak a nemeknek megfelelően GRAND CHAMPION-t (abszolút bajnok) és RESERVE
CHAMPION-t (második abszolút bajnok) kell választania a 3 ugyan olyan nemű kategóriából.
A bíró a GRAND CHAMPION mént, kancát a megfelelő kategóriák első helyezettjei közül
választja.
Minden első helyezett ló pontszámot kap, amiket az évek során tovább lehet gyűjteni és az
összegyűjtött pontszámok összeadódnak. Ezeket a pontszámokat az AWV vezeti és megőrzi.
A GRAND CHAMPION és RESERVE CHAMPION mén, kanca vagy herélt csak abban az esetben
kaphat pontszámot, ha az összevetésben legalább három induló volt.

5. TEREP TRAIL (Csak AWV versenyszám)
OPCIONÁLISAN KIÍRANDÓ VERSENYSZÁM, nem bajnoki versenyszám!
Kikötőszárak, segédszárak, egyéb kényszerítő eszközök (pl. merev kikötő az orrszíj és a
heveder között, veiroter stb.) használata ebben a versenyszámban nem megengedett.
A lovon lehet lábvédő eszköz (boka- és ínvédők, pataharangok, fáslik, …stb.)
Ebben a versenyszámban a bírálat alapja az, hogy a ló milyen engedelmesen és bátran
teljesíti a különböző akadályokat, hangsúlyozottan figyelembe véve a ló idomítottságát,
segítségekre való reagálását, irányíthatóságát és jármódjai minőségét a nehezebb (ló
számára ijesztőbb) feladatokban is.
A terep trail versenyszámok pályái olyan akadálypályák, amelyek a tereplovaglások
akadályait szimbolizálják. Ezek a pályák elsősorban természetes akadályokból állnak, festett,
méretre, formára vágott mesterséges akadályok helyett. A trailtől eltérően itt például
megengedett a mozgó részekkel ellátott, akadályok használata is.
(Ajánlottak az amerikai EXCA és az Extreme Trail versenyszámok akadályai.)
De kitalálhatóak más, terepen, ranch munka közben adódó akadályok/feladatok is, annak
figyelembe vételével, hogy a legfontosabb szempont mindig is a ló és lovasa biztonsága kell,
hogy legyen. Valamint az, hogy a verseny dinamikussága, életszerűsége megmaradhasson.
Az akadályok lehetőleg a ló engedelmességét, bátorságát és a ló és lovasa képzettségét
mérjék fel.
A terep trail versenyszám akadályai hasonlóak a „Cowboy Race”, az ”Extreme Trail” és az
„EXCA” versenyek akadályaihoz. Némi eltérés inkább csak a szabályzatukban és pontozási
rendszerükben van.
A verseny történhet lovas pályán, vagy valóságos terepen.
A VERSENY LEÍRÁSA
A terep trail egy olyan ügyességi versenyszám, ahol a leküzdendő terep-akadályokat
dinamikusabban kell meglovagolni, mint a trail versenyszámban, úgy ahogy a valóságos
életben.
Ez azt jelenti, hogy a versenyző egy feladat megoldása során – pontosság és precízség
megtartása mellett - annál magasabb pontszámot érhet el, minél magasabb jármódban
közelíti meg és oldja meg a feladatot.
Tehát ahol csak tudja, illetve ahol ezt a feladat megengedi rövid-, munka-, vagy középvágta
jármódban javasolt az akadályt leküzdenie, és két akadály közötti összekötő útszakaszt
munka-, vagy középvágta jármódban javasolt megtennie. A nyújtott vágta (versenyvágta)
csak néhány esetben megengedett, illetve elvárt.
A nagyobb sebesség/magasabb jármód azonban nem mehet a precízség rovására.

Például ha az egyik versenyző a feladatot lépésben precízen megoldotta, a másik versenyző
ugyan azt a feladatot magasabb jármódban hibákkal és pontatlanul oldja meg, akkor a
lépésben, pontosan végrehajtott feladatmegoldás ér többet!
Az indokolatlan lassúság (például a feladat könnyebb megoldásáért), viszont pontcsökkenést
eredményez.
Ugyan így az indokolatlan gyorsaság (például nehéz, csúszós, vagy egyenetlen terepen
vágtában való haladás/átkelés nem jár plusz ponttal, sőt a veszélyeztetés és a pontatlanság
miatt szintén pontcsökkenést eredményez.
A pályabejárás során mindenkor a bíró határozza meg a terep, a talaj, az időjárás és az
akadály nehézségi foka és az adott kategória szerint, hogy mi a kívánatos jármód és
sebesség.
A VERSENY FELADATAI (NEM A TELJESSÉG IGÉNYÉVEL)
A versenyen bármilyen olyan akadály kérhető, ami nem veszélyezteti az átlagosnál jobban a
lovas és a ló testi épségét.
„Bátorságpróbák”, mint például vízen való átkelés, mélybe ugratás, mászatás, ugratás (max.
50 cm-en), áthaladás olyan függöny alatt, amin a ló nem lát keresztül, vagy ami libeg,
áthaladás libikókán vagy más ijesztő dolgokon, …stb.
Az idomítottság fokát mérő feladatok, mint például szűk fordulókban, járórudakon való
szabályos átkelés, ugrásváltások, összeszedettség, átengedőség megléte.
Főleg az engedelmességet mérő feladatok, mint például a helyben való nyugodt várakozás, le
és felszállás közben, speed kontrol (gyorsabb vágtából való könnyű felvehetőség),
Konkrét feladatok nem kizárólagos listája:
Például:
 Kötéllel, vagy merev részekkel felszerelt kapunyitás-csukás lóhátról
 „Kidőlt fák” (össze-visza fekvő) halmazán való áthaladás lépésben,
 Beléptetés, beugratás vizesgödörbe
 kb. 40-50 cm magas természetes akadályon (rönkön) való átugratás
 Fa ágára felakasztott kötél (lasszó) levétele, és az arra kötött faág, vagy gumi, ...stb.
húzása előremenetben, vagy hátrafelé
 Lelógó neoprém csövekből, vagy fólia csíkokból, vagy megtömött jutazsákokból álló
akadály alatt való áthaladás
 Mélybe ugratás, vagy mélybe mászatás
 Mélyből kimászatás, kiugratás
 Esőkabát felvétele-levétele lóháton
 Szlalom valami között, körül
 Gyorsasági szakasz, közben valami (pl. zászló, fólia vitele)
 Labirintus előre és hátra
 Palincs
 Keskeny, széles híd

 Egyenetlen terepen fel-, lemászatás
 Nagy aerobik labda gurítása két sor autógumi, vagy farúd között
 Egyéb ügyességi feladatok
A PONTOZÁS MENETE, IRÁNYELVEI
Ebben a versenyszámban a bírálat alapja az, hogy a ló a lovasát nem veszélyeztetve, milyen
engedelmesen és dinamikusan teljesíti a különböző akadályokat, hangsúlyozottan
figyelembe véve a ló idomítottságát, segítségekre való reagálását, irányíthatóságát és
jármódjai minőségét.
Minden akadályra a feladat végrehajtásának minősége alapján fél pontos léptékkel 1-től 10ig adhatók pontok (scorok). Ahol az 5 pont a korrekt, de különösebb „dinamika” nélküli
feladatmegoldást, lovaglást jelenti.
Az akadály megoldásának értékeléséhez hozzá tartozik az oda vezető úton való lovaglás
értékelése, valamint az akadály megközelítésének és elhagyásának értékelése is!
Szempontok a scoroknál
A pontozás során a bíró mind a lovast, mind a lovat figyeli:
5-nél több pontot kap a ló-lovas páros a feladata megoldására, ha a ló a feladat
végrehajtása közben:
 átengedően, engedelmesen reagál a lovas segítségeire, még a nehezebb akadályoknál
is
 természetes összeszedettséggel, egyensúlyban mozog,
 folyamatosan, felesleges késlekedés, ütem, illetve iramváltás nélkül küzdi le az
akadályokat (pl. megtorpanás, hezitálás, felesleges lassítás, vagy gyorsítás, megugrás,
kiugrás nélkül)
 ahol csak lehet, ott dinamikusan, de még a biztonságot és a pontosságot nem
veszélyeztető gyorsasággal veszi az akadályokat
 figyel az akadályra,
 képes önállóan egy feladatot megoldani, ha ezt az akadályok lehetővé teszi,
5-nél több pontot kap a ló-lovas páros a feladata megoldására, ha a lovas:
 nyugodtan és finoman adja a segítségeket,
 ahol a feladat engedi, mindvégig laza – de nem túlságosan laza - száron lovagol,
 a terep, illetve az akadály nehézségi szintje szerint választja meg a jármódot, illetve
sebességet
 az akadály leküzdése során segíti (nem akadályozza) lovát például a szár lazábbra
engedésével
 tervezetten hajtja végre a feladatot (ideális tempóban és/vagy úton közelíti meg az
akadályt, stb.
Értelem szerűen 5-nél kevesebb pontot kap a ló-lovas páros a feladata megoldására, ha a
fentiek nem teljesülnek.

Az adott feladat értékelésénél figyelembe kell venni - a feladatot megelőző úton és ahol
lehet, a feladat végrehajtása közben is - a feladatot végrehajtó ló mozgásának minőségét
(mozgása puhaságát, iramának és jármódjának egyenletességét, ütemességét).
Pontok/Score jelentése:
1 pont
= különösen rossz
2 pont
=nagyon rossz
3 pont
= rossz
4 pont
= közepes
5 pont
= korrekt, de különösebb „dinamika” nélküli feladatmegoldás
6-7 pont
= jó
8-9 pont
= nagyon jó
9-10 pont
= kiváló
Az 5-ös pontérték tehát egy korrekt, de nem különösebben dinamikus, és kiemelkedő
ügyességű lovaglást jelent.
BÜNTETŐPONTOK (PENALTY-K)
A büntetőpontok adása független a feladatokra adott pontoktól (Score-októl).
Az alábbiak miatt 0 pont (kizárás) jár a lovas teljesítményére:
Pályatévesztés (nem minősül pálya tévesztésnek ha a versenyző úgy hagy ki egy akadályt,
hogy előtte megpróbálta azt megoldani!)
Illegális felszerelés használata
3-ik ellenszegülés egy akadályon belül
5 büntetőpont adható a következő hibákért
Első, második ellenszegülés egy akadályon belül (a harmadik ellenszegülés után nincs mód
tovább próbálkozni)
A ló durva engedetlensége (kirúgás, bakolás, ágaskodás, csapás a mellső lábakkal)
A ló durván elragadja a lovasát, hosszabb rövidebb időre irányíthatatlanná válik
Leesés, vagy elesés esetén
3 büntetőpont adható a következő hibákért
Az akadályok durva feldöntése (letarolása)
Akadályból való durva kiugrás (ami a lovast veszélyezteti)
Olyan akadály megugrása, ahol az ugrás nélküli áthaladás van előírva
Vágta jármódban és íven: hamis vágta és/vagy keresztvágta

6. FÖLDRŐL IDOMÍTÁS (Csak AWV versenyszám)
OPCIONÁLISAN KIÍRANDÓ, nem bajnoki versenyszám!
Kötőfékben, vagy szabadon (libertyben) felvezetett lóval végrehajtott versenyszám.
A lovon nem lehet semmiféle lábvédő eszköz (boka- és ínvédők, pataharangok, fáslik, …stb.).
A versenyszám megrendezéséhez kategóriánként legalább három lovas részvétele szükséges.
A VERSENYSZÁM CÉLJA
A nyeregből történő munka, illetve versenyzés előkészítése.
Ez a versenyszám kiegészíti a lóhátról történő munkákat és javítja a ló-ember kapcsolatot.
Ezért ajánlott
 olyan kezdő lovasoknak, akik még nyeregből nem szeretnék/tudják magukat
megmérettetni
 azoknak a már versenyző lovasoknak, akik szeretnék lovuk földről való idomítottságát
is bemutatni
 azoknak a szabadidomítóknak, akik szeretnék magukat versenykeretek között is
megmérettetni
Ebben a versenyszámban mind a lovat, mind a felvezetőt értékelik.
A LÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE
Pozitív elbírálást kap az a ló, amely:
 A feladatok közben átengedő (készséges), nyugodt és elengedett, de ugyanakkor éber
és figyelmes. Látszik rajta, hogy nincs ellenére a munka, jól érzi magát a feladatban.
Engedelmesen reagál a felvezető segítségére, és elégedettséget, nyugodtságot sugall.
 Minden feladatot késedelem (megtorpanás, ellenállás) és elsietés nélkül
folyamatosan hajt végre nyugodt felső vonallal. Nem veti fel a fejét a gyakorlat
megkezdésekor, nem bólogat a fejével fel-le a gyakorlat közben. Nyaka mindvégig a
marja vonala alatt marad, illetve nem nagyon emelkedik fölé.
 Minden jármódban szabályosan, könnyedén, természetes összeszedettséggel mozog.
Ütemét, iramát (sebességét) megtartva.
 Küllemét tekintve a versenyre fel van készítve: tiszta, lábszőrei, tarkója le van nyírva
(nem kötelező, csak ajánlott!), farka, sörénye vége egyenesre levágva (nem jelent
teljesen egyenesre vágást, csak rendezett kinézetet!), patái ápoltak, nincsenek
túlnőve, sörénye, farka kifésülve, megfelelő kondícióban van, …stb.
Negatív elbírálást kap az a ló, amely
 A feladatokat ellenállással hajtja végre. Pl. a fejét felveti, elsiet.
 Szabálytalanul hajtja végre a feladatokat: Pl. hátralépéskor elferdül, oldallépésnél
hátul keresztez, fordulatoknál a külső lábon fordul, vagy a belső lábával ellépked.
 Irányváltáskor belefagy a mozdulatba, ugráskor lógatja lábait, feladat megkezdésekor
felveti a fejét, ...stb.

 Láthatóan nincs ínyére a feladat: sunyít, felveti a fejét, srégan, nem „őszintén” megy
előre, vagy hátra, idegesen csapkod a farkával, megálláskor eltopog, kapar, …stb.
 Küllemét tekintve a versenyre nincs felkészítve: koszos, ápolatlan, elhanyagolt,
sovány, letargikus.
A szabadon választott feladat bármilyen nem veszélyes feladat lehet.
Kizárást von maga után a ló 3. ellenszegülése (vagy libertyben* a második elszaladása).
*Liberty=szabadon végrehajtott, szár nélküli munka
A FELVEZETŐ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE
Pozitív elbírálást kap az a versenyző, aki:
 Lovát megfélemlítés nélkül, kicsi, vagy alig látható segítséggel irányítja.
 A gyakorlatokat precízen, szabályosan hajtatja végre.
 A versenyhez illő, tiszta öltözékben jelenik meg.
Negatív elbírálást kap az a versenyző, aki:
 Lovát megfélemlítéssel irányítja, bökdösi, ütögeti, erélyesen csapkod az ostorral,
...stb.
 Rendezetlen, koszos öltözékben jelenik meg. A gyakorlatokat pontatlanul hajtatja
végre.
RUHÁZAT
Lovasok számára nincs előírt ruházat!
Előírás azonban a rendezett, tiszta, alkalomhoz (versenyhez) és feladathoz illő öltözék.
Pl. farmer nadrág, vagy lovagló nadrág, póló, vagy ing. (Fürdőruha felső, kivágott felső nem
megengedett!) Lovagló cipő, vagy csizma, vagy más zárt lábbeli ajánlott. (Szandál, papucs
nem megengedett!) Western kalap, kobak hordható, de nem kötelező!
SEGÉDESZKÖZÖK
A gyakorlatok kezdő kategóriában 2-4 méteres vezető száron, haladó kategóriában 4-10
méteres száron, vagy szár nélkül (libertyben) mutathatóak be.
Répabotot, segédeszközöket lehet használni, de a lovat nem lehet velük megérinteni. Nem
lehet velük „fenyegetni”.
LÓ FELSZERELÉSE
kötőfék, show kötőfék, kantárfej (kantárszár nélkül), ha a biztonság miatt szükséges.
Nyereg nélkül, lábszárvédők nélkül.

A lovakon nyugodtan lehet díszítés (csillámpor, póthaj, ízléses festés, a kötőféken strassz,
...stb.), bármi, ami szép.
BÍRÁLAT
A bírálatokat a versenyen szereplő western bírók végzik.
A western bíróknak gyakorlata van abban, hogy meglássák, hogy egy ló átengedő-e, vagy
sem. Illetve, hogy egy gyakorlat milyen szabályosan van végrehajtva, függetlenül attól, hogy
a ló hátán ül a lovas, vagy a ló mellett megy.
A felvezetőket szintén a szerint bírálják majd el, mint a lovasokat: finom, szinte láthatatlan
segítségekkel dolgoznak-e, vagy a feladatok elvégeztetéséhez nagy mozdulatokra, kicsi
távolságra, a ló "fenyegetésére" van-e szükségük.
Megtervezett, precíz feladat végrehajtást mutatnak-e be, vagy esetlegesen, ahogy sikerül
úgy dolgoznak-e a lóval. Megtisztelik-e a versenyt azzal, hogy felkészítik lovukat és magukat
a versenyzésre, mind tudásban, mind külcsínben
A pontozás feladatonként 1-10-ig történik.
Büntetőpont (penalty) nincs.

