
LOVASTORNA SZABÁLYZAT  9. kiadás, érvényes 2015. január 1-től 

   

  1 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

LOVASTORNA SZABÁLYZAT 
9. kiadás, érvényes 2015. január 1-től 
frissítve 2016. január 1-től 

 
 

 

 

Printed in Switzerland  

Copyright © 2015 Fédération Equestre Internationale  

Reproduction strictly reserved  

 

 

Nemzetközi Lovas Szövetség 

HM King Hussein I Building       t +41 21 310 47 47  

Chemin de la Joliette 8       f +41 21 310 47 60  

1006 Lausanne        e info@fei.org  

Svájc          www.fei.org 

 

http://www.fei.org/


LOVASTORNA SZABÁLYZAT  9. kiadás, érvényes 2015. január 1-től 

   

  2 

BEVEZETÉS…………………………………………………………………………………………. 4 
 FEI MAGATARTÁSI KÓDEX A LÓ JÓLÉTE ÉRDEKÉBEN…..…………………. 5 
1. FEJEZET - LOVASTORNA VERSENY……………..…………………………… 8 
 700. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK…………………………………………………………… 8 
 701. VERSENYKATEGÓRIÁK………………………………………………….…………… 8 
 702. INDULÁSI JOGOSULTSÁG…………………………………………………………. 12 
 703. MINŐSÜLÉSI FOLYAMAT ÉS IGAZOLÁSI KÉPESSÉG………………… 12 
 704. MEGHÍVÁSOK……………………………………………………………………………… 13 
 705. NEVEZÉSEK………………………………………………………………………………… 13 
 706. INDULÓJELENTÉS………………………………………………………………………. 15 
 707. HELYETTESÍTÉSEK…………………………………………………………………….. 15 

708. INDULÁSI SORREND KISORSOLÁSA………………………………………… 16 
709. FUTÓSZÁRAZÓ………………………………………………………………………….. 17 
710. CHEF D‘EQUIPE/CSAPATVEZETŐ…………………………………………….. 17 

2. FEJEZET - A VERSENY………………………………………………………….. 18 
711. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK…………………………………………………………. 18 

 712. VERSENYSZÁMOK……………………………………………………………………. 18 
 713. ELŐÍRT RUHÁZAT……………………………………………………………………. 19 
 714. KÖSZÖNÉS………………………………………………………………………………. 20 
 715. VERSENYPÁLYA……………………………………………………………………….. 20 
 716. IDŐMÉRÉS/CSENGŐ……………………………………………………………….. 22 
3. FEJEZET - A VOLTIZSLÓ…………………………………………………...... 23 

 717.  LOVAK KORA……………………………………………………………………….. 23 

 718. FEI LÓÚTLEVÉL……………………………………………………………………. 23 

 719.  A LÓ FELSZERELÉSE……………………………………………………………. 23 

  720.  LÓVAL SZEMBENI VISSZAÉLÉSEK GYÓGYSZERES KEZELÉS 

ÉS DOPPING ELLENES TEVÉKNYSÉG……………..………………….. 25 

  721. ISTÁLLÓ BIZTONSÁG…………………………………………………………….. 25 

 722. ÁLLATORVOSI VIZSGÁLAT…………………………………………………….. 25 

4. FEJEZET - HIVATALOS SZEMÉLYEK LOVASTORNA VERSENYEN… 26 

 723. HIVATALOS SZEMÉLYEK……………………………………………………….. 26 

5. FEJEZET – CEREMÓNIÁK, DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK……………………. 30 

724. KÖLTSÉGEK ÉS JOGOSULTSÁGOK……………………………………………. 30 

 725. DÍJAZÁS………………………………………………………………………………… 30 

 726. DÍJÁTADÓ CEREMÓNIA………………………………………………………… 30 

6. FEJEZET – SZANKCIÓK………………………………………………………. 32 

 727. SÁRGA LAP……………………………………………………………………………. 32 

 728. ILLETÉKTELEN SEGÍTSÉGNYÚJTÁS……………………………………… 32 

729. KIZÁRÁSOK………………………………………………………………………….. 32 

 730. DISZKVALIFIKÁCIÓ…………………………………………………………….. 33 

7. FEJEZET - PONTOZÁS………………………………………………………. 34 

 731. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK……………………………………………………… 34 

 732. PONTOK……………………………………………………………………………….. 34 

 733. A LÓ PONT……………………………………………………………………………. 34 

 734. GYAKORLAT PONTOK…………………………………………………………… 35 

 735. TECHNIKAI PONTSZÁM……………………………………………………….. 35 

 736. MŰVÉSZI HATÁS PONTSZÁM………………………………………………. 35 

 737. PONTOZÓ LAPOK………………………………………………………………… . 35 

8. FEJEZET - CSAPATVERSENY………………………………………………. 37 

 738. FORDULÓK……………………………………………………………………………. 37 

 739. CSAPAT KÖTELEZŐ GYAKORLATOK…………………………………….. 37 

 740. CSAPAT KŰR GYAKORLATOK……………………………………………….. 38 

 741. A CSAPATVERSENY PONTOZÁSA…………………………………………. 39 

 742. CSAPAT KŰR ÖSSZPONTSZÁMA………………………………………….. 40 

9. FEJEZET - EGYÉNI VERSENY……………………………………………… 41 

 743. FORDULÓK……………………………………………………………………………. 41 

 744. EGYÉNI KÖTELEZŐ GYAKORLATOK…………………………………….. 42 

 745. EGYÉNI KŰR GYAKORLATOK……………………………………………….. 43 

 746. EGYÉNI TECHNIKAI KŰR………………………………………………………. 43 



LOVASTORNA SZABÁLYZAT  9. kiadás, érvényes 2015. január 1-től 

   

  3 

 747. EGYÉNI VERSENY PONTOZÁSA……………………………………………. 43 

 748. ÖSSZPONTSZÁM – EGYÉNI VERSENY…………………………………. 45 

10. FEJEZET - PAS-DE-DEUX VERSENYSZÁM……………………………… 46 

 749. FORDULÓK………………………………………………………………………….  46 

 750. EGYÉNI KÖTELEZŐ GYAKORLATOK PAS-DE-DEUX  

1*-OS VERSENYEN………………………………………………………….  47 

 751. PAS-DE-DEUX KŰR…………………………………………………………….  47 

 752. PAS-DE-DEUX VERSENY PONTOZÁSA……………………………….  47 

 753. VÉGSŐ PONTSZÁM - PAS-DE-DEUX VERSENYSZÁM………….... 48 
FÜGGELÉKEK………………………………………………………………………….  49 

 1.  FÜGGELÉK      ENGEDÉLYEZETT ZABLÁK……………………………. 49 

 2.  FÜGGELÉK     KANTÁROK…………….………………………………… 50 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEVEZETÉS  
 



LOVASTORNA SZABÁLYZAT  9. kiadás, érvényes 2015. január 1-től 

   

  4 

Jelen Szabályzat lovastorna versenyekre a 9. kiadás, 2015. január 1-től hatályos.  
 
Minden más ugyanilyen témában korábban kiadott leirat hatályát vesztette. 
 
Bár ez a kiadvány részletesen ismerteti a szabályokat a FEI által irányított Nemzetközi 
Lovastorna versenyekre, mégis együtt érvényes az Alapszabállyal, az Általános 
Szabályzattal, az Állatorvosi Szabályozással és az „Irányelvek/Kézikönyv Bírók részére”, 
és minden más FEI Szabályzattal és Szabályozással.  
 
Ez a szabályozás nem terjedhet ki minden eshetőségre. Jelen szabályzatot kiegészítik az 
„Irányelvek”, és/vagy „Útmutató feljegyzések” amelyek közzétételre és folyamatos 
frissítésre kerülnek a FEI weboldalán. A szabályok megfelelő értelmezéséhez az 
„Irányelvek” és „Útmutató feljegyzések” dokumentumokat is figyelembe kell venni. 
 
Minden előre nem látható, vagy rendkívüli körülmény esetén a Bírói Testület feladata a 
józan észen és fairplayen alapuló döntéshozás, így tükrözve a lehető legpontosabban a 
jelen Szabályzatot, valamint az Általános Szabályzatot, és minden más FEI Szabályzatot 
és Szabályozást.  
 
A nagybetűvel jelzett kifejezések definiálva vannak a Lovastorna Szabályzatban, az 
Általános Szabályzatban vagy az Alapszabályban. 
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FEI MAGATARTÁSI KÓDEX A LÓ JÓLÉTE ÉRDEKÉBEN 
 
A FEI előírja minden, a nemzetközi lovassportban érintett számára, hogy ragaszkodjanak 
a FEI Magatartási Kódexéhez, tudomásul vegyék és elfogadják, hogy mindenkor a ló 
jóléte az elsődleges fontosságú, és ezt sohasem szabad alárendelni a verseny vagy 
gazdasági érdekeknek. Az alábbi szempontokat különös pontossággal kell betartani: 
 
1.  Általános jólét: 

 
  
a, Megfelelő lótartás 

 
Az istállózásnak, takarmányozásnak és képzésnek összhangban kell lennie a 
megfelelő lótartással. Tiszta és jó minőségű takarmánynak, tápnak és víznek 
mindig elérhetőnek kell lennie a ló számára.    
 
b) Képzési metódus  
  
A lovakat csak olyan kiképzésnek lehet alávetni, amely megfelel fizikai 
képességeiknek és érettségüknek a szakágukban. Nem szabad kitenni őket olyan 
képzési módszernek, amely károsak számukra, vagy félelmet okoznak, vagy nem 
megfelelően előkészítettek.  
  
c) Patkolás és szögelés 
 
A pataszabályozásnak és patkolásnak magas színvonalúnak kell lennie. A 
patkószögeket úgy kell elhelyezni és beütni, hogy elkerülhető legyen a fájdalom 
vagy sérülés. 
 
d) Szállítás 
 
A lovakat a szállítás során teljes mértékben védeni kell a sérülésektől és más 
egészségügyi kockázatoktól. A szállító eszköznek biztonságosnak, megfelelően 
szellőzőnek kell lennie, amely megfelel magas minőségi követelményeknek, 
rendszeresen fertőtlenített, és megfelelően képzett személy vezeti. Lovakhoz értő 
segítő személyzetnek mindig rendelkezésre kell állnia.  
 
e) Utazás  
 
Minden utazást gondosan meg kell tervezni, a lovak számára rendszeres 
időközönként pihenő időszakot beiktatni, amikor takarmányhoz és vízhez 
hozzáférnek, összhangban az érvényes FEI irányelvekkel.  

 
2.  Versenyzésre alkalmas állapot:  
 
  

a) Egészség és felkészültség  
 
A versenyen való részvételt megfelelően képzett lovakra és lovasokra kell 
korlátozni. A lovaknak biztosítani kell a megfelelő pihenőidőszakot a versenyek és 
az edzések között, és további pihenőidőt biztosítani számukra az a következő 
utazás előtt.   
 
b) Egészségi állapot  
 
Minden olyan kétség felmerülés esetén, amikor a ló alkalmatlannak látszik a 
versenyzésre, vagy a versenyzés folytatására, állatorvos tanácsát kell kérni.  
 
c) Dopping és gyógyszeres kezelés  
 
A doppinggal és gyógyszeres kezelésekkel való visszaélés komoly jóléti kérdés, és 
nem tolerálható. Bármilyen állatorvosi kezelést követően, elegendő időt kell 
biztosítani a ló számára a felépülésre, mielőtt az versenyen indulna. 
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d) Sebészeti eljárások 
 
Minden olyan sebészeti eljárást, amely veszélyezteti a versenyző ló jólétét vagy 
más lovak és/vagy versenyzők biztonságát, nem szabad engedélyezni. 
 
e) Vemhes/csikós kancák 
 
Kancák nem versenyezhetnek a vemhesség negyedik hónapját követően, vagy 
amíg csikót nevelnek. 
 
f) Segítségadásokkal való visszaélések  
 
A természetes vagy mesterséges segítségadásokkal (pl: ostor, sarkantyú, stb.) 
való visszaélések nem megengedettek. 
 

3.  A versenyek nem sérthetik a ló jólétét. 
 

a) Verseny terület  
 
A lovakat edzeni és velük versenyezni csak arra alkalmas és biztonságos területen 
szabad. Minden akadályt úgy kell megtervezni, hogy az a lovak biztonságát tartsa 
szem előtt. 
 
b) Talaj  
 
Minden felületet, ahol a lovak sétálnak, edzenek vagy versenyeznek úgy kell 
megtervezni és karbantartani, hogy minimálisra csökkentsék a sérülések 
lehetőségét.  
 
c) Extrém időjárás  
 
Extrém időjárás viszonyok között, ha a ló jóléte vagy biztonsága sérülhet, nem 
rendezhető verseny. Gondoskodni kell a lovak hűtéséhez szükséges eszközökről 
és berendezésekről.  
 
d) Istállózás a versenyeken  
 
Az istállóknak biztonságosnak, higiénikusnak, kényelmesnek, jól szellőzőnek és a 
ló számára alkalmasnak és megfelelő méretűnek kell lennie. Tiszta ivóvíznek és a 
lovak fürdetésére alkalmas víznek mindig rendelkezésre kell állnia. 
 

4.  Lovakkal szembeni emberséges bánásmód: 
 

a) Állatorvosi kezelés  
 
Állatorvosi felügyeletnek mindig rendelkezésre kell állnia egy versenyen. Ha egy ló 
megsérül, vagy kimerül verseny közben, a sportolónak le kell szállnia és az 
állatorvosnak meg kell vizsgálnia a lovat.  
 
b) Állatorvosi központ 
 
Amikor szükséges, a lovat mentőbe kell rakni és beszállítani a legközelebbi 
állatorvosi központba további vizsgálatokra és kezelésre. A megsérült lovak 
számára meg kell adni minden segítséget a szállítás előtt.   
 
c) Versenysérülések 
  
A verseny során előforduló sérüléseket figyelemmel kell kísérni. A verseny 
talajának állapotát, a versenyek gyakoriságát és minden már kockázati tényezőt 
alaposan meg kell vizsgálni ahhoz, hogy a sérülések előfordulását minimálisra 
csökkenthessük.  
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d, Euthanázia 
 
Ha egy sérülés nagyon súlyos, a lovat az állatorvos általi euthanáziában kell 
részesíteni, amilyen hamar csak lehetséges, humánus okokból és, hogy 
szenvedését minimálisra csökkentsük.  
 
e, Nyugdíjazás  
 
Minden erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, hogy a lovat megértően és 
humánus módon kezeljék, ha az visszavonul a versenyzéstől.  
 

5.  Oktatás:  
 

A FEI sürgeti az összes érintett lovassportot, hogy saját területükön megvalósítsák 
a legmagasabb szintű oktatást, a ló megfelelő gondozása és kezelése területén. 

 
Ez a Magatartási Kódex a ló jólétére időről időre módosítható, és mindenki 
véleményét várják. Különös figyelmet kell fordítani a legújabb kutatási 
eredményeknek, és a FEI támogatja és finanszírozza a jólétre vonatkozó további 
tanulmányokat.  
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1. FEJEZET.   LOVASTORNA VERSENY 
 
 
700. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 
 
A nemzetközi lovastorna sport folyamatos fejlődése szükségessé tette a Nemzetközi 
Lovastorna Szabályzat jelentős kiigazítását. Ezek célja, hogy egységesítsék a lovastorna 
szakágat, biztosítsák a ló megfelelően jó közérzetét, és megkönnyítsék a lovastorna 
versenyek professzionális megrendezését, ezáltal versenyképessé téve a lovastornát a 
lovassportok között. 
 
A lovastornában külön versenyt rendeznek Felnőttek és Juniorok/Gyermekek számára. 
Tekintettel a szakág összetettségére azonban, kiskorúak gyakran vesznek részt Felnőtt 
Csapat (Squad)–ban Felnőttek számára rendezett versenyen. Bár sem minimum, sem 
maximum életkor nincs meghatározva az ilyen szerepléseknél, a Nemzeti 
Szövetségeknek be kell tartania az Általános Szabályzat életkorra vonatkozó fejezeteit, 
úgymint Állampolgárság megváltoztatása, Személyi felelősségek és egyebek. 
 
 
701. RENDEZVÉNYEK ÉS VERSENYSZÁMOK 
 
1.  Általános 
 
1.1. A résztvevő idegen nemzetek száma nem korlátozott. 
 
1.2.   A férfi és női egyéni lovastornászokat külön kell értékelni. 
 
1.3.   A lónak bal kézre kell vágtáznia, kivéve a CVI1* és CVIJ/CH1* versenyeket, ahol 
          bal-és jobb kézre is vágtázhat. 
 
1.4.  A csapat (Squad) állhat női és férfi lovastornászokból vegyesen. 
 
1.5.   Egyazon Párosnak (Pas-De-Deux-nak) tagja lehet női és férfilovastornász is. 
 

 
2.  CVIJ/CH 1* 
 

CVIJ/CH 1* versenyen a következő versenyszámokat lehet kiírni: 
 
Junior 1* Csapat (Squad) lovastorna verseny  
Junior 1* Fiú egyéni lovastorna verseny 
Junior 1* Leány egyéni lovastorna verseny 
Junior 1* Páros lovastorna verseny 
Gyermek 1* Fiú egyéni lovastorna verseny 
Gyermek 1* Leány egyéni lovastorna verseny 

 
 
3.  CVIJ/CH 2* 
 

CVIJ/CH 2* versenyen a következő versenyszámokat lehet kiírni: 
 
Junior 2* Csapat (Squad) lovastorna verseny  
Junior 2* Fiú egyéni lovastorna verseny 
Junior 2* Leány egyéni lovastorna verseny 
Junior 2* Páros lovastorna verseny 
Gyermek 2* Fiú egyéni lovastorna verseny 
Gyermek 2* Leány egyéni lovastorna verseny 

 
 
4.  CVI1* 
 

CVI 1* versenyen a következő versenyszámokat lehet kiírni: 
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Felnőtt 1* Csapat (Squad) lovastorna verseny  
Felnőtt 1* Férfi egyéni lovastorna verseny 
Felnőtt 1* Női egyéni lovastorna verseny 
Felnőtt 1* Páros lovastorna verseny 

 
5.  CVI2* 
 

CVI 2* versenyen a következő versenyszámokat kötelező kiírni: 
 

Felnőtt 2* Férfi egyéni lovastorna verseny 
Felnőtt 2* Női egyéni lovastorna verseny 
 

A következő versenyszámok kiírhatóak kiegészítőleg: 
 

Felnőtt 2* Csapat (Squad) lovastorna verseny 
Felnőtt 2* Páros lovastorna verseny 

 
6.  CVI3* 
 

CVI 3* versenyen a következő versenyszámokat kötelező kiírni: 
 

Felnőtt 3* Csapat (Squad) lovastorna verseny  
Felnőtt 3* Férfi egyéni lovastorna verseny 
Felnőtt 3* Női egyéni lovastorna verseny 
Felnőtt 3* Páros lovastorna verseny 

 
7.  CVI- W 
 

Azokat a versenyeket, ahol FEI VilágkupaTM minősítő verseny kerül 
megrendezésre, egy kiegészítő „W” betűvel kell jelezni. Lásd még a FEI 
VilágkupaTM  Lovastorna Szabályzatot. 

 
8.  CVI - MASTER CLASS 
 

8.1.  A FEI lovastorna Master Class verseny egy olyan CVI verseny, amely  
együtt kerül megrendezésre CI vagy CIO kategóriájú versennyel. 

 
8.2.  Master Class versenyen a következő versenyszámokat lehet kiírni: 
 

Felnőtt 3* Férfi egyéni lovastorna verseny 
Felnőtt 3* Női egyéni lovastorna verseny 
Felnőtt 3* Páros lovastorna verseny 
Csapat 3* (Squad) lovastorna verseny 
  
Csak a szabadon választott TESZT-ek rendezhetők, egy vagy két   

         fordulóban. 
 

8.3.  Master Class versenyre a versenyrendezőség hívhat meg olyan 
versenyzőket, akik részt vettek akár nemzeti, akár nemzetközi              
Lovastorna Bajnokság döntőjében az elmúlt két évben. 

         Minden meghívott nemzet számára azonos számú indulási jogot kell  
   biztosítani. 

 
8.4.  A fentieken kívül a versenyrendezőségnek joga van személyesen meghívni  

két plusz hazai versenyzőt. 
 

9.   CVIO 4* 
 

9.1.  CVIO versenyeket az Általános Szabályzattal összhangban kell 
megrendezni. 
 

9.2.  A CVIO versenyeken bármely olyan nemzet sportolója részt vehet, amely 
Hivatalos Csapatot indít az adott versenyen. 
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9.3. A Hivatalos Csapat versenyszámot kötelező kiírni. Az együtteseknek 

maximum  öt, minimum három versenyző egységből kell állnia, melyből az 
egyiknek vagy csapatnak (Squad), vagy Pas-de-deux-nak kell lennie (Férfi, 
női egyéni versenyző, Csapat (Squad), Pas-de-deux). A versenyrendezőnek 
előre meg kell adnia a versenykiírásban a Hivatalos Csapatok összeállítását 
és a Hivatalos csapatban szerepeltethető egyéni versenyzők maximális 
látszámát (maximum négy). Tartalék összeállítás nem megengedett. 

 
9.4.  A legjobb három eredmény számít bele a Hivatalos Csapat kvalifikációba (2 

egyéni versenyző, és 1 Csapat (Squad) vagy Pas-de-deux, a versenykiírás 
szerint).  

 
9.5. A következő formátumok megengedettek CVIO versenyeken: 
 
10.  CVIO4* formátum – Csapat (Squad) résztvevővel: 

 

1. forduló 

Kvalifikáció  

a 2. fordulóra 

2. forduló 

  

Nemz

etek 

Díja 

verse

ny 

CVIO 

Nemzetek 

Díja 

eredmény 

1. 

Teszt 

2. 

Teszt 
3.Teszt 

Férfi 

egyéni 

Minden 

versen

yző 

Minden 

versen

yző 

Szabály/Verseny

kiírás szerint 

Kvalifikáló

dott 

egyéni 

versenyző

k 

CVI 

eredmén

yek 

Nemzet

ek 

Hivatalo

s csapat 

jelentés

e 

4. 

Teszt 

2 Férfi/Női 

egyéni 

versenyző 

és 1 Csapat 

(Squad) 

nemzetenk

ént 

Női 

egyéni 

Minden 

versen

yző 

Minden 

versen

yző 

Szabály/Verseny

kiírás szerint 

Kvalifikáló

dott 

egyéni 

versenyző

k 

4. 

Teszt 

Csapat

ok 

(Squa

ds) 

Minden 

csapat 

(Squad

) 

Minden 

csapat 

(Squad

) 

Hivatalos 

Csapatban 

résztvevő 

csapatok 

(Squad) 

 

NINCS 

3. 

Teszt 

   

Hivatalos 

Csapatban nem 

résztvevő 

csapatok 

(Squad) 

Vigaszvers

eny a 

Hivatalos 

Csapatban 

nem 

résztvevő 

csapatokn

ak 

(Squad) 

    

 

 10.1. CVIO4* - Pas-de-deux résztvevővel: 
 

 

1. forduló 

Kvalifikáció  

a 2. fordulóra 

2. forduló 

  

Nemz

etek 

Díja 

verse

ny 

CVIO 

Nemzetek 

Díja 

eredmény 

1. 

Teszt 

2. 

Teszt 
3.Teszt 

Férfi 

egyéni 

Minden 

versen

yző 

Minden 

versen

yző 

Szabály/Verseny

kiírás szerint 

Kvalifikáló

dott 

egyéni 

versenyző

k 

CVI 

eredmén

yek 

(egyéni 

versenyz

őknek) 

Nemzet

ek 

Hivatalo

s csapat 

jelentés

e 

4. 

Teszt 

2 Férfi/Női 

egyéni 

versenyző 

és 1 Pas-

de-deux 

nemzetenk

ént 

Női 

egyéni 

Minden 

versen

yző 

Minden 

versen

yző 

Szabály/Verseny

kiírás szerint 

Kvalifikáló

dott 

egyéni 

versenyző

k 

4. 

Teszt 
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Pas-

de-

deux 

Minden 

Pas-de-

deux 

Nincs 

Hivatalos 

Csapatban 

résztvevő Pas-

de-deux-ok 

 

NINCS 

3. 

Teszt 

   

Hivatalos 

csapatban nem 

résztvevő Pas-

de-deux-ok 

Vigaszvers

eny a 

Hivatalos 

csapatokb

an nem 

résztvevő 

Pas-de-

deux-ok 

számára 

   

CVI eremény 

a pas-de-

deux-nek 

 
 
11.  FELNŐTT BAJNOKSÁG (CH-V) 
 
11.1.  FEI Felnőtt Világbajnokság 
 
  - Csapatok (Squads) 
  - Férfi és női egyéni lovastornászok 
  - Pas-de-Deux 
  -  számára FEI Világbajnokságot rendeznek minden páros évben. 
 
11.2 FEI Felnőtt Kontinentális Bajnokság 
 
-  Csapatok (Squads) 
-  Férfi és női egyéni lovastornászok 
-  Pas-de-Deux 
-   részére Felnőtt Kontinentális Bajnokságot rendeznek minden páratlan évben. 
 
11.3  FEI Felnőtt Regionális Bajnokság 
 
-  FEI Regionális Bajnokság (például Mediterrán, Balkán, Dunai, stb.) évente rendezhető. 
-  Minden szinten (CVI1*-CVI3*-ig) rendezhető.  
 
12.   JUNIOR BAJNOKSÁG (CH-V-J) 
 
12.1.  FEI Junior Világbajnokság 
 
-  Junior Csapatok (Squads) 
-  Junior fiú és leány egyéni lovastornászok 
-  Junior Pas-de-Deux 
-  A Bajnokságot minden páratlan évben rendezik meg.  
 
12.2.  FEI Junior Kontinens bajnokság 
 
-  Junior Csapatok (Squads) 
-  Junior fiú és leány egyéni lovastornászok 
-  Junior Pas-de-Deux 
-  A Bajnokságot minden páros évben rendezik meg. 

 
12.3.  FEI Junior Regionális Bajnokság 
 
-  FEI Regionális Bajnokság (például Mediterrán, Balkán, Dunai, stb.) évente 

rendezhető. 
-  Minden szinten (CVIJ1*-CVIJ2*-ig) rendezhető.  
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702. INDULÁSI JOGOSULTSÁG 
 
1. A lovastornászok kora 
 
 

Senior 
Egyéni verseny 16 éves kortól 
Pas-de-deux 16 éves kortól 
Csapat (Squad) verseny Nincs életkori megkötés 

Junior 
Egyéni verseny 14-18 
Pas-de-deux 14-18 
Csapat (Squad) verseny 18 éves korig 

Gyermek Egyéni verseny 12-14 
 
A lovastornászok életkorát a személyazonosító igazolvány alapján a FEI Hivatalos 
személyek bármikor ellenőrizhetik. Szabálytalanság, jogsértés észlelése azonnali kizárást 
eredményez. 
 
2.  Indulási lehetőségek 
 
2.1.  Egy lovastornász egy versenyen csak egy egyéni versenyszámban indulhat. 
 
2.2.  Egy lovastornász egy versenyen csak egy csapatban (squad) szerepelhet. 

 
2.3.  Egy lovastornász egy versenyen csak egy Pas-De-Deux tagja lehet. 

 
2.4.  Egy lovastornász egy naptári évben vagy csak Felnőtt bajnokságon vagy csak  

Junior bajnokságon vehet részt. 
 

2.5.  Felnőtt Bajnokságon egy lovastornász minden versenyszámban indulhat. 
 

2.6.  Junior Bajnokságon egy lovastornász maximum két versenyszámban indulhat. 
 
2.7.  Egyazon versenyszámban nem engedélyezett, hogy egy sportoló versenyzőként és  

futószárazóként is részt vegyen. 
 
3.  Regisztráció 
 

Minden lónak, lovastornásznak és futószárazónak, aki nemzetközi versenyen 
szerepel, rendelkeznie kell FEI regisztrációs számmal.  A regisztráció bizonyítását 
a Hivatalos személyek bármely versenyen kérhetik. 

 
4.  Sport nemzetiség 
 
4.1. Az Általános Szabályzatot kell alkalmazni, kivéve a következőt:  

CVI versenyen: A csapatok (Squads) és Párosok különböző sport nemzetiségű
 lovastornászokból állhatnak. 
 
 
703. MINŐSÜLÉSI FOLYAMAT ÉS IGAZOLÁSI KÉPESSÉG 
 
1.  Minősülés FEI Bajnokságokra 
 

A Nemzeti Szövetségek felelősek azért, hogy az egyéni és Pas-De-Deux 
versenyzőik megfelelnek az alább vázolt minősülési feltételeknek. 
Igazolási képesség: A minősülés igazolását minden Nemzeti Szövetségnek meg 
kell küldenie a FEI számára, nem később, mint a név szerinti nevezés végső 
határideje.  

 
1.1.   FEI Felnőtt Világbajnokság (CH-M-V) & Felnőtt Kontinens Bajnokságok 

(CH- EU-V)  
 

Az adott bajnokságot legalább 12 hónappal megelőzően a FEI Bajnokságok 
minősülési feltételeit közzé kell tenni a FEI honlapján. 
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A minősülési pontszámokat az adott FEI Bajnokságot megelőző év január 1. és a 
név szerinti nevezés végső határideje közötti időszakban kell elérni. 

 
Nincs minősülési feltétel a csapatoknak (Squads). 

 
1.2.    FEI Junior Világ (CH-M-V J) & Junior Kontinens Bajnokság (CH-EU-J-V) 
 

Az adott bajnokságot legalább 12 hónappal megelőzően a FEI Bajnokságok 
minősülési feltételeit közzé kell tenni a FEI honlapján. 
 
A minősülési pontszámokat az adott FEI Bajnokságot megelőző év január 1. és a 
név szerinti nevezés végső határideje közötti időszakban kell elérni.  
 
Nincs minősülési feltétel a csapatoknak (Squads). 

 
2.  Kvalifikáció CVI-kre 
 

Az egyéni és páros 2* és 3*-s versenyekre vonatkozó minősülési kritériumok 
évente közzétételre kerülnek a FEI honlapján. 
 

3.       Kvalifikáció CVI Master Class versenyre 
 

A meghívott lovastornászoknak CVI3*-os szintre kvalifikáltnak kell lennie.  
 
704.  MEGHÍVÁSOK 
 
1.       A meghívásokat el kell juttatni a megfelelő Nemzeti Szövetségekbe. Az előzetes 

kiírásnak tartalmaznia kell a meghívott Nemzeti Szövetségek listáját. 
 
2.  CVI3*-os verseny kiírása esetén minimum 6 Nemzeti Szövetséget kell meghívni. 
 
 
705.  NEVEZÉSEK 
 
A nevezhető lovak és versenyzők számát a versenykiírással összhangban kell megadni. 
 
1.       Minden meghívott vagy nevezett versenyzőnek, aki nemzetközi versenyen vesz 

                  részt, a saját Nemzeti Szövetségének kell beneveznie. Minden külföldi versenyzőt,  
akit a Nemzeti Szövetsége kiválasztott, a Versenyrendezőségnek el  kell fogadnia. 
A versenyrendező más nevezést nem fogadhat el.  

 
2.    Amennyiben a Nemzeti Szövetség több versenyzőt/lovat küld, mint amennyi a 

nevezésben szerepelhet, a Versenyrendező nem köteles engedélyezni azok 
indulását a versenyen. 

 
3.  Amennyiben a Nemzeti Szövetség versenyzőt és lovat nevezett egy versenyre, és 

úgy látja, hogy azok nem fognak részt venni, akkor erről haladéktalanul 
tájékoztatnia kell a Versenyrendezőséget.  

 
4.  Azokat a sportolókat, csapatokat (squad) és lovakat, akik a Nemzeti Szövetségük 

végleges nevezésében szerepeltek bármely versenyen, és azon nem vettek részt 
érvényes lemondás nélkül, az adott verseny Idegen Bírójának/Technikai 
Küldöttjének jelentenie kell a FEI felé.  

 
5.  Azok a sportolók, akik a végleges nevezés után lépnek vissza, vagy nem jelzik 

visszalépési szándékukat, kötelesek megtéríteni a Versenyrendező pénzügyi 
veszteségét (pl. istállózási költségek, hotel díjak), amely a késői visszalépésből, 
vagy a nem jelzett visszalépésből adódik. 

 
6.  Nevezés Bajnokságokra 
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A nevezéseket a Nemzeti Szövetségek kell elkészíteniük, a három alábbi fázis 
alapján: 

 
6.1.  Elvi nevezés 
 

Az elvi nevezésnek a versenykiírásban meghatározott dátumig (általában legalább 
nyolc héttel a verseny kezdetét megelőzően) meg kell érkeznie a 
Versenyrendezőhöz. Az elvi nevezés azt jelenti, hogy egy adott Nemzeti 
Szövetségnek határozott szándéka az, hogy sportolókat küldjön az adott 
versenyre.  Közölnie kell, hogy Csapatokat (Squads), egyéni versenyzőket vagy 
Pas-De-Deux-kat szándékozik delegálni az adott versenyre. 
 

6.2  Név szerinti nevezés 
 

A név szerinti nevezésnek a versenykiírásban meghatározott dátumig – általában 
a versenyt megelőzően legalább négy héttel – meg kell érkeznie a 
Versenyrendezőhöz. A név szerinti nevezés egy olyan lista, amely azon lehetséges 
versenyzők és lovak nevét tartalmazza, akik a végleges nevezésben 
szerepelhetnek majd, ide értve a tartalék versenyzőket is, valamint a delegálni 
kívánt versenyzők és lovak számát határozza meg. A név szerinti nevezésben 
maximum kétszer annyi versenyző és ló szerepelhet, mint amennyire a 
versenykiírás lehetőséget ad.  A név szerinti nevezésben megadottnál több 
versenyzőt és/vagy lovat a Nemzeti Szövetség nem küldhet, csak kevesebbet.  

 
6.3.  Végleges nevezés 
 

A végleges nevezésnek a versenykiírásban meghatározott dátumig – általában 
legkésőbb a versenyt megelőző negyedik napig - meg kell érkeznie a 
versenyrendezőhöz. Ebben az utolsó kiválasztásban szereplő versenyzők és lovak 
utazhatnak a versenyre. A végleges nevezések száma nem haladhatja meg a 
lehetséges számot, és a véglegesen nevezetteket ki kell tudni választani a név 
szerinti nevezésben megadott listából. Miután a végleges nevezés elküldésre 
került, a lovak és/vagy versenyzők és/vagy futószárazók cseréje csak a 
versenyrendezőség kifejezett engedélyével hajtható végre (csak a név szerinti 
nevezésben megadott listából választható helyettesítő). 

  
6.4  Minden Nemzeti Szövetség a következőket szerepeltetheti a végleges 

nevezésben Felnőtt és Junior Bajnokságokon: 
 

 Csapat (Squad) – a csapatok (Squadok) név szerinti nevezési listájából 
kiválasztva 

o 1 csapat (squad) hat lovasztornásszal, 1 futószárazóval és 1 
lóval, 

o plusz 2 tartalék lovastornász, 1 tartalék ló és 1 tartalék 
futószárazó  

 
 Egyéni versenyzők – az egyéni versenyzők név szerinti nevezési 

listájából kiválasztva 
o 3 női egyéni lovastornász, lovastornászonként 1 lóval és 1 

futószárazóval, 
o plusz 1 tartalék női lovastornász, 1 tartalék ló és 1 tartalék 

futószárazó  
o 3 férfi egyéni lovastornász, lovastornászonként 1 lóval és 1 

futószárazóval,  
o plusz 1 tartalék férfi lovastornász, 1 tartalék ló és 1 tartalék 

futószárazó  
 

 Pas-de-Deux – a Pas-de-deux versenyzők név szerinti nevezési listájából 
kiválasztva 

 
o 2 Pas-de-Deux 2 lovastornásszal 1 lóval és 1 futószárazóval - 

párosonként (Pas-De-Deux) plusz 1 tartalék ló és 1 tartalék 
futószárazó nevezhető. 
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6.5 Nemzeti Szövetségenként a Bajnokságokra a következő személyek meghívottak: 
 

- 1 Csapatvezető (Chef d'Equipe) 
- 1 Válogatott edző (National Trainer) 
- 1 Állatorvos (Veterinarian) 
- 3 Kísérő (Attendants) 
- 1 Lovász (Groom) minden megkezdett három lóra 
 
6.6  Azoknál a lovaknál, amelyek egynél több nemzet színeiben indulnak, a név szerinti 

nevezésben fel kell tüntetni minden egyes nemzetet, amelynek színeiben indul, 
világosan megjelölve azt a Nemzeti Szövetséget, amely felelős a lóért. Ez azt 
jelenti, hogy a végleges nevezésben a Nemzeti Szövetségek csak olyan 
lovastornászokat, futószárazókat és lovakat nevezhetnek, amelyek szerepeltek a 
Név Szerinti Nevezésben. 
Amikor egy lovon több mint egy nemzet indul, akkor mindegyik Nemzeti 
Szövetségnek neveznie kell a lovat, amíg ismét kiderül, hogy melyik nemzet a 
felelős a lóért.  

  
706.  INDULÓJELENTÉS 
 
1. Bajnokságokon és CVIO-kon a csapatvezetőnek, egyéb más versenyen a 

csapatvezetőnek vagy a futószárazónak kell lejelentenie a csapat (squad) hat 
tagjának nevét, az egyéni versenyzőket, a páros (Pas-De-Deux) versenyzőket, 
lovakat, futószárazókat és a Hivatalos Csapat (Official Team) összeállítását CVIO-
kon, az állatorvosi vizsgálatot követően és nem később, mint a versenyrendező 
által meghatározott időpont.  

 
707.  HELYETTESÍTÉSEK 
 
1. Bajnokságokon maximum két lovastornász helyettesíthető a csapatból (Squad), a 

benevezett tartalék csapat (Squad) versenyzők közül, maximum egy órával a 
versenyszám első TESZT-jének kezdete előtt.  

 
2. Bajnokságokon az egyéni női és/vagy férfi lovasztornászok helyesttesíthetők a 

benevezett tartalék lovastornásszal, maximum egy órával a versenyszám első 
TESZT-jének kezdete előtt.  

 
3. Bajnokságokon, a futószárazó és/vagy a ló (feltéve, ha az átment az Állatorvosi 

Vizsgálaton) cserélhető maximum egy órával a versenyszám kezdete előtt; 
feltéve, ha a név szerinti nevezésben az adott Nemzeti 
Szövetségnél/Szövetségeknél szerepeltek.  

 
4. Minden ilyen helyettesítést (helyettesítéseket) azonnal jelenteni kell a 

Versenyrendező felé, akinek jóvá kell hagyni a változtatást.  
 
 
 
 
708.  INDULÁSI SORREND KISORSOLÁSA 

 
Az indulási sorrend kisorsolása az alábbiak szerint történik: 

 
1.  Csapat (Squad) versenyszám 
 

Az induló Csapat (Squad) lovak neveit elhelyezik egy tartályban (A). Az induló 
lovak számával megegyező számokat elhelyeznek egy második tartályban (B).  A 
csapat (Squad) ló nevét kisorsolják az ’A’ tartályból, és a starthelyét a pedig a 
másik tartályból (B).  Aztán egy másik csapat (Squad) ló nevét is kihúzzák az ’A’ 
tartályból és a starthelyét pedig a ’B’ tartályból, és így tovább minden csapat 
(Squad)  ló esetében. 
Abban az esetben, ha különböző csapat (Squad) lovakat ugyanazon futószárazó 
futószáraz, legalább három lónak kell lennie a két lova között. Ez sorsolással dől 
el, és a többszörös startolókat kell először sorsolni.  
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2.  Egyéni és Pas-de-Deux versenyszám 
 

A versenyszámok sorsolásának megkezdése előtt meg kell határozni az 
ugyanazon lovon induló versenyzők lovon belüli sorrendjét.  Abban az esetben, ha 
egy ló egy versenyszámban több mint egyszer vesz részt, annyiszor kell a lovat 
kisorsolni, ahányszor startol.  A tartályban elhelyezett lovak neveinek számának 
meg kell egyeznie a lovak összes startjainak számával. Azokat lovak, amelyek 
egynél többször startolnak, és azokat a futószárazókat, akik több lovat 
futószáraznak egy versenyszámban, először kell kisorsolni.  Ezután minden lovat 
ugyanúgy kell sorsolni, mint a csapatverseny esetén.  Abban az esetben, ha egy ló 
többször startol, vagy egy futószárazó több lovat futószáraz, egyéni versenyben 
legalább hat, páros versenyben legalább három lónak kell lennie a két bemenetel 
között. Ezt sorsolással döntik el.  

 
3.  A második forduló rajtsorrendje 
 
Bajnokságokon:  
 
   3.1.  A második forduló (döntő) rajtsorrendjét az első forduló sorrendje határozza meg 

(fordított sorrend). 
 

  3.1.1. A második fordulóban csak egy egyéni versenyző vagy Páros indulhat egy 
lovon, egy befutás alkalmával. 

 
  3.1.2. Abban az esetben, ha egy ló többször startol, vagy egy futószárazó több lovat 

futószáraz, legalább egy lónak kellene lennie a két befutás között. Ezt 
sorsolással döntik el. 

 
3.2  CVI-ken: Két lehetőség van, amelyek közül az egyik meg kell jelölni a         

versenykiírásban.  
      3.2.1.  1. Opció: 
         CVI-ken a második forduló rajtsorrendje sorsolással dől el.  

A lovak száma az egyes csoportokban a kvalifikálódott lovak számától  függ. 
 

Kvalifikálódott lovak 
száma 

1-7 6-8 9-24 >24 

Csoportok száma 1 2 3 4 
 

Az utolsóként induló csoportnak mindig maximális lólétszámúnak kell lennie. 
 
Abban az esetben, ha női és férfi lovastornászok együtt indulnak, a 
versenyirodának az első fordulós pontszámok alapján kell kombinált listát 
készítenie. A három legjobb női és férfi lovastornásznak minden esetben az utolsó 
csoportban kell indulnia. A sorsolás ekkor nagyobb csoporttal zajlik. 
 
Ha egy csoporton belül kettő vagy több egyéni lovastornász vagy páros indul 
egyazon lovon, ők versenyezhetnek együtt (egy befutással). A lovon belüli 
sorrend megegyezik az első fordulós sorrenddel.  
 
Abban az esetben, ha egy ló több mint egyszer startol, vagy egy futószárazó 
egynél több lovat futószáraz egy csoportban, legalább egy lónak kell lennie a két 
befutás között. Ez sorsolással dől el.  
 

       3.2.2. 2. Opció: 
CVI-ken a rajtsorrend az utolsó befutásnál (második forduló) a megelőző Teszt 
vagy a Forduló eredménye alapján felállított fordított sorrend.  
 

3.2.2.1. A második fordulóban csak egy egyéni versenyző vagy Páros indulhat egy 
lovon, egy befutás alkalmával. 
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3.2.2.2. Abban az esetben, ha egy ló többször startol, vagy egy futószárazó több lovat 
futószáraz, legalább egy lónak kellene lennie a két befutás között. Ezt 
sorsolással döntik el. 

 
 
3.3. CVI Masters Class & CVIO Nemzetek Díja: A rajtsorrend az utolsó befutás 

alkalmával a megelőző Teszt vagy a Forduló eredménye alapján felállított fordított 
sorrend.  

 
 

709.  FUTÓSZÁRAZÓ 
 
1.  Lovastorna versenyen a futószárazó, a ló és a lovastornász alkot versenyző
 egységet.  
  
2.  A futószárazónak legalább 18 évesnek kell lennie, hogy részt vehessen 

nemzetközi versenyen. Felső korhatár nincsen.  
 
3.  Az Általános Szabályzattal ellentétben, a következő vonatkozik rá: A futószárazó 

lehet különböző nemzetiségű, mint a lovastornász, csapat (squad) vagy Pas-De-
Deux. 

 
 
710.  CHEF D‘EQUIPE/CSAPATVEZETŐ 
 
1.  A csapatvezetőnek legalább 18 évesnek kell lennie. 
 
2.  Egy futószárazó, szövetségi kapitány vagy versenyző lehet egyúttal Csapatvezető  
 is. 
 
3.  A csapatvezetők felelősek a sportolóik viselkedéséért az egész versenyen.  Ők és a 

Nemzeti Szövetségeik a felelősek valamennyi okozott kárért.  
 
4.  A Csapatvezetőnek vagy a megbízottjának azonos helyen kell laknia, ahol a junior 

és gyermekkorú sportolók laknak.  
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2. FEJEZET – A VERSENY 
 
711.  ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 
 
1.  A versenyen a ló minimum 15 m átmérőjű (ajánlottan nagyobb) körön vágtázik.  
 
2. Minden versenyszámban a lónak a helyes lábon kell vágtáznia (nem 

ellenvágtában).  
 
3. Minden forduló minden versenyszámát ugyanazon lovon és futószárazóval kell 

bemutatni. Ha a verseny elkezdődött, a ló vagy a futószárazó nem cserélhető, 
változtatható.  

 
4.  Ugyanazon a lovon egy versenynap maximum egy csapat és két egyéni versenyző 

indulhat. Ebből a szempontból négy egyéni versenyző megfelel egy csapatnak, 
illetve egy pas-de-deux két egyéni versenyzőnek számít.  

 
5.  A TESZT-eket egyes versenyszámokon belül legalább 30 perces szünettel kell  

elválasztani egymástól.  
 
6.  A kötelező gyakorlatok során a lovastornásznak meghatározott gyakorlatokat kell 

bemutatnia (lásd. Irányelvek/Kézikönyv). 
 
7.  A kűr során a lovastornászok lehetőséget kapnak, hogy bemutassák művészi 

képességeiket. Sajátos, eredeti programjukban számot adnak képességeikről, 
ötleteikről és egyedi, jellegzetes kűr gyakorlataikról. (részleteket lásd. 
Irányelvek/Kézikönyv.) 

 
8.  A technikai kűr technikai gyakorlatokból és hozzáadott kűr gyakorlatokból áll, amit 

a lovastornász szabadon választhat meg.  
 
9.  A kötelező gyakorlatokat javasolt zenei aláfestéssel bemutatni.  
 
10.  A kűrt és technikai kűrt zenei aláfestéssel kell bemutatni. 
 
11.  A zenét a versenykiírásban meghatározott formátumban kell biztosítani a 

versenyrendező felé.  
 
12. A gyakorlatok végrehajtási helye a ló, ezért a földön végzett gyakorlatok, táncos 

mozdulatok nem megengedettek. Ennek a szabálynak a figyelmen kívül hagyása 
Figyelmeztetést von maga után.  
 

712.  VERSENYSZÁMOK 
 
1.  Csapatverseny 
 
1.1.  A Lovastorna Csapat a futószárazóból, a lóból és hat lovastornászból áll.  
 
1.2.  Mind a hat lovastornász részt vesz minden TESZT-ben. Ha hatnál            

kevesebb lovastornász mutatja be a Kötelező gyakorlatokat, minden hiányzó, nem 
bemutatott gyakorlat 0 pontot kap.  A kűrben minden lovastornászért, aki nem 
mutat be gyakorlatot, levonás jár. (lásd. Irányelvek/Kézikönyv) 

 
1.3.   A Lovastorna Csapatverseny különböző TESZT-ekből áll, egy vagy két fordulóban. 
  
1.4.    A részleteket lásd. a 8. fejezetben. 
 
2.  Egyéni lovastorna verseny 
 
2.1.   Az egyéni lovastornász kizárólag a lóval és a futószárazóval alkot együttest.  
 
2.2.   Az egyéni lovastorna verseny különböző TESZT-ekből áll, egy vagy két fordulóban. 
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2.3.   A részleteket lásd. A 9. fejezetben.  
 

3. Pas-de-Deux versenyszám 
 
3.1.  A Pas-De-Deux versenyszámban két lovastornász, a futószárazó és a ló alkot 

együttest.  
 
3.2.  A Pas-De-Deux versenyszám különböző Tesztekből áll, egy vagy két fordulóban. 
 
3.3.  A Pas-De-Deux versenyszámban bármilyen nemi kombináció megengedett.  
 
3.4.  Részleteket lásd a 10. fejezetben. 
 
4. Hivatalos Csapat versenyszám 
 
4.1. A Hivatalos Csapat versenyszám egy Kűr Tesztből áll. 
 
4.2.  A végeredménybe minden Hivatalos Csapat három legjobb egységének pontszáma 
számít, amelyben egy csapatnak vagy Pas-de-deuxnak szerepelnie kell – a versenykiírás 
szerint. és egy Csapat (Squad) pontszáma számít (lásd. 701.9.5).  
 
713.  ELŐÍRT RUHÁZAT 
 
1.  Állatorvosi vizsgálat: 
 

Bajnokságokon a felvezetőknek az általuk képviselt Nemzeti Szövetség hivatalos 
ruházatát kell viselniük, CVI-ken pedig a Nemzeti Szövetség, vagy Klub színeit.  
 

2. Verseny: 
 
2.1. Az egyéni lovastornászoknak a versenyrendező által biztosított startszámot kell 

viselniük a jobb karon vagy lábon. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, az 
Figyelmeztetést von maga után. 

 
2.2.  A csapattagok 1-6-ig terjedő számokat kötelesek viselni a jobb karukon vagy 

lábukon, vagy a hátukon.  Minden startszám 10-12 cm magas, olvasható és jól 
látható kell legyen. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, az Figyelmeztetést 
von maga után. 

 
2.3.  A csapat, az egyéni versenyzők és a Pas-De-Deux voltizsálók ruházata nem 

rejtheti el a versenyzők mozgását, vagy a biztonságos kapcsolatot a 
lovastornászok között az előadás során. A dressz semmilyen módon nem 
veszélyeztetheti a ló vagy a versenyző biztonságát.  

 
2.4.  A ruha nem rejtheti el a lovastornász testének vonalát és formáit a gyakorlatok 

alatt, akadályozva a bírók számára a gyakorlatok megítélését.  
 
2.5.  A ruha nem keltheti meztelenség hatását.  A Gyermek versenyszámokban a 

dressz nem tartalmazhat bőr színű vagy áttetsző anyagot, kivéve a karok és a 
lábak területét, ahol ez megengedett. 

 
2.6.  A ruhának testhez állónak kell lennie, és minden ruhadarabnak és kiegészítőnek 

kapcsolatban kell lennie a lovastornász testével egész idő alatt. Dekorációs 
kiegészítők (többek között ideértve az öveket, maszkokat, ékszereket) és kellékek 
(többek között ideértve a kalapokat, köpenyeket, pálcákat) használata szigorúan 
tilos a versenypályán. 

 
2.7.  Csak puha talpú cipő használata engedélyezett. 
 
2.8.  A nadrágot rögzíteni kell a cipőhöz, és szoknya csak harisnya vagy nadrág felett 

viselhető.  
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2.9. A 713.2.3.-713.2.8 pontokban foglalt szabályozás megszegése Sárga Lap-pal 
szakcionálható. 

 
2.10.  A futószárazó ruházatának harmóniában kell lennie a lovastornászokéval. 
 
2.11.  A csapat lovastornászok ruházatának egységes hatásúnak kell lennie. 
 

 
3.  Eredményhirdetés: 
 

Az eredményhirdetésre a versenyzőknek és futószárazóknak a Nemzeti 
Szövetségre utaló ruházatban kell megjelennie Bajnokságokon, CVI-ken pedig a 
Nemzeti Szövetség vagy a Klub színeiben. Megfelelő, zárt orrú cipő viselése 
kötelező minden eredményhirdetésen. Amikor a lovak is részt vesznek az 
Eredményhirdetésen, a lovak felszerelésének összehangban kell lennie a 
szabályzat 719.2 pontjával.  
 

714.  KÖSZÖNÉS 
 
1.  Minden TESZT kezdetén és végén, minden lovastornásznak és futószárazónak 

tisztelete jeléül köszöntenie kell az A bírót, összhangban az Általános 
Szabályzattal.  

 
2.  A köszöntés elmulasztása az A bíró döntése alapján kizárással járhat.  
 
3.  Az A bíró köteles fogadni és viszonozni a köszöntést.  
 
4.  A bevonulás, kivonulás és köszöntés ideje alatt a lovastornászoknak a nemzetközi 

verseny előírásainak megfelelően, méltóságteljesen kell viselkedniük.  
 
5. A versenypálya elhagyását követően azonnal ki kell kapcsolni a kikötőket. Ennek 

elmulasztása a lóval szembeni visszaélésnek minősül, és Figyelmeztetést vonhat 
maga után.  

 
715.  VERSENYPÁLYA 
 
1.  A talajnak puha, rugalmas anyagból kell állnia. Zárt térben rendezett versenynél a 

mennyezet magassága minimum 5 méter. A közönségnek legalább 11 méterre 
kell lennie a futószáras kör középpontjából (Bajnokságokon minimum 14 
méterre). 

 
2.  Melegítőpálya kötelező, amelyre a fenti bekezdésben foglaltak vonatkoznak. 

Három, vagy több melegítő pálya ajánlott. Bajnokságokon legalább három fedett 
melegítő pályának kell lennie, legalább 19 méter átmérővel. Ha a versenyt fedett 
helyen tartják, a fedett helyen történő melegítést/gyakorlást lehetővé kell tenni a 
versenyzők számára.  

 
3.  Biztosítani kell legalább egy lovaglásra alkalmas területet, a 

verseny/gyakorlópálya közelében, amelyek abban az időben elérhetőek, amikor a 
lovastorna pályák nyitottak a versenyzők számára gyakorlásra és bemelegítésre.  

 
4. A bírók négy emelvényen helyezkednek el, körülbelül 50-60 cm magasságban a 

versenypályára való jobb rálátás érdekében. 
 
5.  CVI-ken A bírói asztaloknak legalább 11 méterre kell lenniük a futószárazó kör 

középpontjától. Bajnokságokon a bírói asztaloknak legalább 14 méter távolságba 
kell lenniük a kör középpontjától. A közönségnek megfelelő távolságban kell 
lenniük a bíróktól.  

 
6.  Az A bíró kérhet egy időmérő személyt, akinek legalább 18 évesnek kell lennie, és 

az A Bíró mellett kell elhelyezkednie. 
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716.  IDŐMÉRÉS/CSENGŐ 
 
1.  A pályára hívó csengő elhangzását követő 30 másodpercen belül a 

lovastornászoknak és a futószárazónak köszönteni kell a bírókat.  
 
2.  A gyakorlat kezdete előtt az A bíró csengőjeléig a lónak ügetnie kell a körön. 

Legkésőbb harminc másodperccel az ügetést követő csengőjel után a 
lovastornásznak meg kell kezdeni a gyakorlatát.  

 
3.  Az időmérés onnan indul, amikor az első lovastornász megérinti a hevedert, az 

alátétet vagy a lovat, és az időhatár lejártával ér véget. A bíráskodás akkor ér 
véget, amikor az utolsó lovastornász a talajhoz ér az utolsó leugrást követően. 

  
 Csak az időkorlát lejáratakor már megkezdett gyakorlatot (statikus vagy dinamikus 

gyakorlat, vagy leugrás) lehet befejezni, és ez fog beleszámítani a Technikai és a 
Művészi hatás pontozásába. 

 
 Minden más ezt követő gyakorlat vagy leugrás, amit az időkorlát lejárta után kezd 

meg a lovastornász, a Kiviteli pontszámban lesz figyelembe véve, beleértve az 
esésért járó levonásokat, de nem számítanak bele a Nehézségi fok és a Művészi 
hatás értékelésébe. 

 
4. Az egyes TESZT-ekre meghatározott időkorlátok a 8-10. fejezetben vannak 

felsorolva.  
 
5.  A csengőt az A bíró használja, hogy jelezzen a versenyzőknek. A bíró a 

következőesetekben használja a csengőt:  
 
5.1  jelt ad a pályára lépésre; 
 
5.2  jelt ad a gyakorlat megkezdésére. Kötelező gyakorlatoknál, ugyanazon lovon 

induló több versenyző esetén, a következő lovastornász csengőjel nélkül, rögtön 
elkezdheti a gyakorlatát, ahogy az előző versenyző leugrott a lóról.   

 
5.3  megszakítja a Tesztet, ha valamilyen probléma adódna a zenével (a zene nem  

indul el, stb.) 
 
5.4  jelzi az idő lejártát; 
 
5.5  jelt ad az idő és a zene leállítására a lovastornász esése esetén, ha az rögtön nem 

tudja folytatni a gyakorlatot. A TESZT-et 30 másodpercen belül az újabb 
csengőjelet követően folytatni kell. 

 
5.6  jelt ad a versenyző vagy a gyakorlat leállítására, abban az esetben, ha a ló 

bármely jelét mutatja sántaságnak, vagy rendellenességnek, vagy a futószárazó 
irányításán kívül kerül, vagy veszélyessé válik a lovastornászra nézve.  

 
5.7  jelt ad a lovastornász vagy a gyakorlat megállítására előre nem látható 

események estén, mint pl. felszerelés igazítás vagy javítás, vagy bármi más 
azonnali figyelmet igénylő esemény bekövetkezése esetén. Az időmérés és a zene 
leáll ilyenkor. A TESZT-et 30 másodpercen belül folytatni kell a folytatásra szólító 
csengőjel után. 

 
5.8 a megszakítást követően az időmérés akkor indul újra, amikor a lovastornász 

megérinti a hevedert, az alátétet, vagy a lovat. 
 
6.  Bizonytalan esetben az A bíró és/vagy a futószárazó/lovastornász 

kommunikálhatnak egymással.  
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3. FEJEZET – A VOLTIZSLÓ 
 

717.  LOVAK KORA 

 

1.  Nemzetközi versenyen legalább 7 éves lovak indulhatnak. 

 

718. FEI LÓÚTLEVÉL 

 

1. A FEI Általános Szabályzat és Állatorvosi szabályzat szerint. 

 

719.  A LÓ FELSZERELÉSE 

 

1.  Minden felszerelést gyári állapotának megfelelően (rendeltetésszerűen) kell 

használni. Bármely más felszerelés használata az itt leírtakon kívül kizárást von 

maga után.  

 

2.  A ló felszerelése a versenypályán a következőkből állhat: 

 

2.1. Kantár orrszíjjal és egyszerű csikózablával, amely maximum kétszer tört lehet. 

Zablagumi használata engedélyezett. Ha merev (megtörés nélküli) gumizablát 

használunk, a zablának rugalmasnak kell lennie. (lásd. 1. és 2. melléklet). A zabla 

megengedett minimális vastagsága 14 mm. 

 

2.2.  Kétoldali kikötő (Csúszó és segéd kikötő használata nem megengedett) 

 

2.3.  Voltizsheveder alátéttel és összekötő hevederrel. Az összekötő heveder alatt egy 

alátét és/vagy egy darab bárányszőr használható a ló bőrének védelmére. A 

hevedernek felszereltnek kell lennie két erős kapaszkodóval (füllel), és mindkét 

oldalon egy-egy lábtartó hurokkal. A heveder két fix kapaszkodója között 

engedélyezett egy rövid, bőrből készült extra fogantyú használata.  

 

 
1. Külső oldal  2. Bőr alsó rész  3. Heveder felrántó szíjak  4. Lábtartó hurok  5. 

Kikötő karikák  6. A kikötő karikák bőr védőborítása  7. Kapaszkodók (a 

kapaszkodók formája nem szabályozott) 8. Segéd kapaszkodó 9. Összekötő 

heveder 

 

2.4. Futószár és futószárazó ostor. 
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2.5.  A futószárat kizárólag a belső zablakarikába, vagy a kapicánra lehet csatolni. (A 

tarkón átvezetni és a külső zablakarikába csatolni nem megengedett.)  

 

2.6.  Fáslik, ín/bokavédők, pataharang használata engedélyezett. 

 

2.7.  Fülvédők és füldugók használata engedélyezett. 

 

2.8.  A ló hátát védő alátét használata kötelező, és olyan anyagból kell készülnie, amely 

hozzáidomul a ló hátához, és csökkenti a külső behatásokból érkező erőket 

(lovastornász). Gél pad használata engedélyezett az alátét kiegészítéséhez. 

 

2.9.  A ló hátát védő alátét (amit a Steward vagy/és bírók bármikor ellenőrizhetnek a 

lovon) a következő méretekkel rendelkezhet:   

 Max. 80 cm lehet a hevedertől az alátét végéig a far irányában, a ló 

gerincvonalában mérve 

 Max. 30 cm lehet az alátét nyaki része a hevedertől mérve 

 Max. 90 cm lehet az alátét a két legmélyebb pontjától a legmélyebb 

pontjáig, keresztbe mérve.  

 Lovon mérve 3 cm tolerancia megengedett, így a maximális hossz 93 cm.  

 Max. 3 cm vastag lehet huzattal együtt. 

 Teljes hossza maximum 110 cm, úgy, hogy a nyaki részen a heveder előtt 

maximum 30 cm lehet. 

 

2.10.  Kapicán használata megengedett zablával vagy zabla nélkül. 

 

2.11.  A heveder és alátét versenyszámról versenyszámra cserélhető. 

 

3.   A steward felhatalmazással rendelkezik arra, hogy ellenőrizze a zablát, amint a ló 

elhagyta a versenypályát, és szabálytalan zabla használata esetén azonnali 

kizárásról dönthet. 

 

4. A ló felszerelése a bemelegítő pályán megegyezik a 719.2 pontban leírtakkal, a 

következő kiegészítéssel: 

 

o Segéd kikötők használata megengedett. 

o Nagykantár használata megengedett lovaglásnál. 

o A kikötőszárakat nem szabad túl hosszú ideig bekapcsolva tartani. 

Minden bekapcsolt időszak után lehetővé kell tenni egy ideig a 

lónak, hogy a kikötő szárak nélkül, szabadon mozoghasson, mielőtt 

újra bekapcsolnánk azokat.  

 

5.  A Nemzeti delegáció bármely tagja lovagolhat a felnyergelt lovon. Amikor a ló 

lovagláshoz van felszerszámozva, a lovas számára lovaglásra alkalmas lábbeli és 

három ponton rögzített biztonsági fejvédő használata kötelező. 

  

 5.1. A biztonsági fejvédő használatának elmulasztása valamely hivatalos személy 

részéről Sárga Lappal szankcionálható, amelyet a kapcsolódó versenyző kap meg. 

 

6.  Startszám/Azonosító szám 

 

Minden ló köteles ugyanazon azonosító számot használni egész verseny alatt, amit 

a versenyszervezőtől a versenyre érkezést követően kapott.  

Ezt az azonosító számot kötelező a lónak viselnie versenyzés közben és bármikor, 

amikor a bemelegítő és gyakorló pályán tartózkodik, valamint kézen sétál (a 

versenyre érkezéstől a verseny végéig). Ezáltal azonosíthatóvá válik bármely 

hivatalos személy számára, beleértve a verseny Steward-ját. Az azonosító szám 
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nem viselése első esetben figyelmeztetéssel jár, másodszorra a futószárazó Sárga 

Lap-al büntetendő a verseny Bírói Testülete vagy a Chief Steward által. 

 

720.  LÓVAL SZEMBENI VISSZAÉLÉSEK, GYÓGYSZERES KEZELÉS ÉS DOPPING  

    ELLENES TEVÉKENYSÉG 

 

1.  Az Általános Szabályzat, az Állatorvosi Szabályzat, az „Equine Anti-Doping and 

Controlled Medication Regulations (“EADCMR“) and the Anti-Doping Regulations 

for Human Athletes (“ADRHA“)“ szabályai vonatkozóak.  

 

721. ISTÁLLÓ BIZTONSÁG 

 

1.  Az Állatorvosi Szabályzatban foglalt minimális istálló biztonság vonatkozik 

valamennyi nemzetközi lovastorna versenyre.  

 

722.  ÁLLATORVOSI VIZSGÁLAT 

 

1.  Az első versenyszám előtt, az Állatorvosi Küldött (Bajnokságokon az Állatorvosi 

Bizottság) és a Bírói testület tagjai – különösen a főbíró – az Állatorvosi 

Szabályzatnak megfelelően szemrevételezik a lovat.   

 

2.  Az Nemzeti Szövetség által leadott végleges nevezésben szereplő bármely 

személy felvezetheti a lovat.  

 

3. A verseny folyamán, az A bírónak lehetősége van, hogy megvizsgálja vagy kizárja 

a lovat, amennyiben az sánta, vagy rossz állapotban van, a saját csengőjelét 

követően. 

 

4.  Amennyiben egy ló kizárásra került egy adott versenyszámban, de aznap, vagy 

valamely következő napon résztvevő egy másik versenyszámban is, a következő 

versenyszám előtt a megbízott állatorvosnak a Bírói Testület egy tagjának – 

lehetőség szerint a főbíró – jelenlétében újra kell vizsgálnia a lovat. Ha a ló 

megfelelt az újbóli vizsgálaton, részt vehet a versenyszámban.  

 

5 . Az Állatorvosi Megbízottnak és/vagy a Chief Steward-nak jelentenie kell a Bírói 

Testület elnökének és az A bírónak (ha az a Teszt ideje alatt történik) felé 

bármilyen, a lónak a melegítő pályán mutatott rendellenességét. 

 

6.  Elviekben az Állatorvosi Vizsgálatnak azonos minőségű talajon kell történnie, 

amilyen a versenypálya talaja. 
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4. FEJEZET – HIVATALOS SZEMÉLYEK  

 
723. HIVATALOS SZEMÉLYEK  
 
1. Bírói Testület 

 

1.1. Minden nemzetközi lovastorna versenyeken a Bírói Testületnek minimum négy 

főből kell állnia. Kivéve a CVI1*-CVIJ/CH1*-os versenyeket, ahol a Bírói 

Testületnek minimum két főből kell állnia. A bírókat a versenyrendezőség jelöli ki.  

 

1.2.  Bajnokságokon a bírókat a FEI jelöli ki. 

 

1.3.  A bírók csillagos besorolása: 

 FEI 4*-os bíró  

 FEI 3*-os bíró  

 FEI 2*-os bíró  

 

1.4. Minimum követelmények: 

CVI 1* CVI 2* 
CVI 3*-4*/ 

Masterclass 

Felnőtt 

Bajnokságok 

CVI J 1* 

CVI CH 1* 

 

CVI J 2* 

CVI CH 2* 

 

 
Junior 

Bajnokságok 

1 vagy 3 Nemzeti  

vagy FEI bíró, 

és 

1 FEI 3*-os bíró 

 

Európán kívüli CVI-k 

esetében: 

A FEI 3*-os bírónak 

külföldinek kell 

lennie 

1 Nemzeti 

vagy FEI bíró, 

és 

két FEI 2*-os bíró, 

és 

egy FEI 3*-os bíró 

(Bírói Testület 

elnöke-főbíró) 

 

A FEI 3*-os bírónak 

külföldinek kell 

lennie 

1 FEI 2*-os bíró,  

és 

2 FEI 3*-os bíró,  

és 

1 FEI 4*-os bíró 

(Bírói Testület 

elnöke-főbíró) 

 

Európai CVI-k 

esetében: 

Két FEI 3*-os 

bírónak és/vagy a 

FEI 4*-os bírónak 

külföldinek kell 

lennie 

 

Európán kívüli CVI-k 

esetében:  

Csak a FEI 4*-os 

bírónak kell 

külföldinek lennie. 

Kontinentális 

Bajnokságok: 

6 vagy 8 bíró: 

3 FEI 3*-os bíró,  

és 

3 FEI 4*-os bíró 

(Bírói Testület 

elnöke-főbíró) 

 

vagy 

 

5 FEI 3*-os bíró és 

3 FEI 4*-os bíró 

 

Világbajnokságok: 

8 bíró: 

5 (vagy több) FEI 

3*-os bíró, 

és 

minimum 3 FEI 4*-

os bíró (Bírói 

Testület elnöke-

főbíró) a FEI által 

kijelölve 

 

maximum kettő bíró 

lehet egyazon 

országból, 

minimum hat 

országból kell 

bíróknak érkeznie 
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1.5.  Minden bíró munkáját írnokkal kell segíteni, aki beszél és ír ugyanazon a hivatalos 

nyelven, mint a bíró (vagy angol vagy francia nyelven).  

 

1.6.  Tartalékbíró: Bajnokságokon egy tartalék bírót kell kijelölni arra az esetre, ha egy 

tag nem tudna részt venni a versenyen.  A tartalék bírónak lehetőség szerint jelen 

kell lennie a versenyen. 

 

1.7.  A Bírói Testület elnöke (főbíró) (Bajnokságokon közösen a Technikai Küldöttel) jelöli 

ki a bírók elhelyezkedését. (Lásd. Irányelvek/Kézikönyv) A bírói asztalokat A-tól H-

ig jelölik.  

 

1.8.  Az A asztalnál elhelyezkedő bíró egyéb feladatait lásd: a 729. pontban. 

 

 

2.  Idegen bíró 

 

2.1.  Bajnokságokon az Idegen Bírót a FEI jelöli ki, és az FEI nevében jár el.  

 

2.2.  A Bírók Testület elnöke, vagy egy tagja akkor számít Idegen Bírónak, ha más 

nemzetiségű, mint ahol a nemzetközi verseny megrendezésre kerül. Az Idegen 

Bíró szerepe, hogy a FEI nevében eljárva biztosítsa, hogy a verseny a FEI 

szabályzatának megfelelően folyjon, és megfeleljen a jóváhagyott 

versenykiírásnak.  

 

3.  Idegen Technikai Küldött 

 

3.1.  Bajnokságokon a FEI jelöl ki Idegen Technikai Küldöttet. 

 

3.2.  A Technikai Küldöttnek jóvá kell hagynia a verseny technikai és adminisztratív 

körülményeit; a verseny és bemelegítő pályákat, az állatorvosi vizsgálatokat és 

ellenőrzéseket, a lovak és a versenyzők, valamint a versenytitkárság (stewarding) 

elhelyezését, szállását. 

 

3.3.  Amíg a Technikai Küldött nem jelenti a Bírói Testületnek, hogy valamennyi 

feltétellel elégedett, addig a Technikai Küldött felelőssége korlátlan. Ezután a 

Technikai Küldött továbbra is felügyeli a verseny technikai és adminisztratív 

lebonyolítását, és tanácsokkal látja el és segíti a Bírói Testület, az Állatorvosi 

Bizottság és a Rendező Bizottság munkáját. 

 

 

4.  Állatorvosi Bizottság és FEI Állatorvosi Küldött 

 

4.1.  Bajnokságokra a FEI jelöl ki Idegen Állatorvosi Küldöttet, aki az Állatorvosi 

Bizottság tagja egyúttal.  A Bizottság többi tagját a versenyrendező ország 

Nemzeti Szövetsége/Versenyrendező jelöli ki. 

 

4.2.  Minden egyéb lovastorna versenyre az Állatorvosi Küldöttet a rendező ország 

Nemzeti Szövetsége/Versenyrendező jelöli ki. 

 

5. Chief Steward 

 

5.1.  A Chief Steward az egész rendezvény felelős rendezője. 

 

5.2.  A Chief Stewardnak gondoskodnia arról, hogy az istálló őrzés megfelelő legyen a 

verseny szintjének és megfelelő számú Steward álljon rendelkezésre. 
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5.3.  A Chief Steward segíti a Rendező Bizottság, a Bírói Bizottság és a Technikai 

küldött munkáját az összes verseny alatt zajló esemény – úgy, mint záró és nyitó 

ceremónia, és minden egyéb rendezvény – zavartalan lebonyolítása végett. 

 

5.4.  Bajnokságokra a FEI jelöl ki Level III szintű Chief Stewardot.  Mellé két Level I 

szintű Stewardot kell kineveznie a Versenyrendezőségnek. 

 

5.5.  CVI 3*-os versenyen egy Level II (Chief Steward) és egy Level I szintű Stewardot 

kell kineveznie a Versenyrendezőnek.  

 

5.6.  CVI 2*-os és CVI1*-os versenyen egy Level II szintű (Chief) Stewardot kell 

kineveznie a Versenyrendezőnek. 

 

5.7.  CVIO 4*-os versenyen egy Level III szintű Stewardot (Chief Steward) és két Level 

I szintű Stewardot kell kineveznie a Versenyrendezőnek. 

 

5.8. Stewardok 

 A rendezvény méretétől (versenyszámok mennyisége egy rendezvényen) és 

típusától függően elengedő számű Stewardot kell kijelölnie a Versenyrendezőnek, 

egyeztetve a Chief Stewarddal. 

 Nemzetközi rendezvényeket minden Stewardnak minimum I-es, vagy II-es 

szintűnek kellene lennie. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor minden, a 

rendezvényen ilyen szerepkört ellátó személynek oktatásban kell részesülnie a 

rendezvény Chief Steward-ja által. 

 

6. Fellebbviteli Bizottság (Appeal Comittee) 

 

6.1.  Minden CVI-n Fellebbviteli Bizottság választható, és a Versenyrendező jelölheti ki 

a tagjait.  

 

6.2.  FEI Bajnokságokon a FEI jelöli ki az Fellebbviteli Bizottság elnökét.  

 

7.  Díjazások 

 

7.1. A versenyrendező felelőssége a Bírói Bizottság, a Fellebbviteli Bizottság, az 

Állatorvosi Bizottság és a FEI Állatorvosi Küldött, a Technikai Küldött és a FEI 

Chief Steward utazási, étkezési és szállásköltségeinek fedezése (lásd. Általános 

Szabályzat 131. pontja). 

 

7.2. A 723. pontban felsorolt FEI Hivatalos Személyeknek napidíjat kell felajánlani a 

versenyeken (az ajánlott összeg minimum 100 EUR/nap). A FEI Állatorvosi 

Bizottságának/Küldöttnek ajánlott összegért lásd a FEI Állatorvosi Szabályzatát.  

 

8.  Utaztatás a versenyek alatt 

 

8.1. Ha ez szükséges, a Bírói Testület és a Főbíró, a Fellebbviteli Bizottság, az 

Állatorvosi Bizottság, és a Technikai Küldött utaztatását a verseny ideje alatt a 

Versenyrendezőnek kell biztosítania. 

 

9.  Összeférhetetlenség definíciója – Általános 

 

 Lásd: FEI Általános Szabályzat 158. pontját. 

 

 A FEI hivatalos személy általi bármely edzést vagy edzősködést kerülni kell, attól 

a pillanattól kezdve, hogy azok megérkeztek a versenyhelyszínre. 
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5. FEJEZET – CEREMÓNIÁK, DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK 

 

724. KÖLTSÉGEK ÉS JOGOSULTSÁGOK 

 

1. CVI-k 

 

Az Általános Szabályok elfogadottak. 

 

2. FEI Bajnokságok 

 

2.1.  A Nemzeti Szövetségek a felelősek a Csapatvezetőik (Chef d’Equipe), a sportolóik, 

lovászaik és lovaik, futószárazóik, segítőik, válogatott edzőjük, és a csapat 

állatorvos Bajnokságokra történő oda-és visszautazási költségeinek 

megtérítéséért.   

 

2.2. A Rendező Bizottságra ugyanúgy vonatkoznak a 724.1 fejezetben leírtak, de a 

következő minimum követelményekkel:  

 

 Istállózás és takarmányozás a lovak számára 

 Biztosítani kell a lovászok számára, hogy a lovak közelében 

maradhassanak 

 Biztosítani kell minden nevezett személy számára étkezési lehetőséget a 

verseny helyszínén, vagy annak közvetlen közelében.  

 Megfelelő szálláslehetőségeket kell megszervezni és felajánlani. 

 Tömegszállás (pl. közösségi kollégium) nem elfogadott.  

 Ha ezek nem ingyenesek, akkor a versenykiírásban pontosan szerepeltetni 

kell ezek költségeit. Erősen ajánlottak a megfizethető árak.  

 

2.3.  A jogosultságok érvényesek a versenyt megelőző naptól a versenyt követő napig. 

Minden sportolónak ugyanazon jogokat, előnyöket és kiváltságokat kell biztosítani. 

 
3.  Díjak és jogosultságok 
 

A Világ-és Kontinens Bajnokságok szervező bizottsága vállalhatja a felelősséget 
annak, hogy a meghívott sportolók, lovak, lovászok és a csapatok hivatalos 
személyeinek (Chef d’Equipek és Állatorvosok) az utazási és szállásköltségét a 
szabályok szerint az első állatorvosi vizsgálatot megelőző naptól a Bajnokság 
utolsó napját követő napig megtéríti. Ezt a versenykiírásban kell kiírni.  
 
A Világjátékok szervező bizottságának vállallnia kell a felelősséget annak, hogy a 
meghívott sportolók, lovak, lovászok és a csapatok hivatalos személyeinek (Chef 
d’Equipek és Állatorvosok) az utazási és szállásköltségét a szabályok szerint az 
első állatorvosi vizsgálatot megelőző naptól a Bajnokság utolsó napját követő 
napig megtéríti. Ezt a versenykiírásban kell kiírni.  
 

 

725. DÍJAZÁS 

 

1. Minden versenyen díjazni kell a Csapatokat (Squad) és/vagy egyéni versenyzőket 

és/vagy Pas-de-Deux-kat és a futószárazóikat minden megkezdett négy 

versenyző után (Ahány megkezdett négy versenyző van, minimum annyi 

versenyzőt kell díjazni), de legalább öt díjat kell kiosztani.  Minden 

lovastornásznak valamilyen kis ajándékot kell adni.  

 

2. Bajnokságok: 

 

2.1. Bajnokságokon FEI érmeket kell átadni az első, második és harmadik helyett: 
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 Férfi egyéni voltizsálóknak és futószárazóiknak 

 Női egyéni voltizsálóknak és futószárazóiknak 

 Csapattagoknak (Squad) és futószárazóiknak 

 Pas-de-Deux lovastornászoknak és futószárazóiknak 

 

 

2.2.  Emellett a versenyrendezőnek díjakat és rozettákat kell biztosítani, legalább 

minden megkezdett négyes csoport (futószárazók és versenyzők) utáni 

mennyiségben.  

 

726. DÍJÁTADÓ CEREMÓNIA 

 

1. A díjátadó ceremóniának megfelelő hangsúlyt kell kapnia, és a versenypályán kell 

megrendezni a legnagyobb ünnepélyességgel. 

 

2.  A helyezett sportolóknak kötelező részt vennie a díjátadó ceremónián.  Ennek 

elmulasztása maga után vonja a díjazás elvesztését (rozetta, plakett, pénz vagy 

természetbeni nyeremény).  Ez alól a szabály alól csak a Bírói Testület 

elnöke/Idegen Technikai Küldött és/vagy az adott versenyszám A bírója adhat 

felmentést.  

 

3.  A versenyzők ruházatát és a lovak felszerelésének szabályait lásd a 713. pont 

alatt.  

 

4.  A győztes lovak a díjátadás alatt takarót viselhetnek.  

 

5.  A rozettákat az eredményhirdetés előtt kell a lovak kantárjára feltűzni.  

 

6.  A Bírói Testület Elnökének vagy az A bírónak jelen kell lennie a Díjátadó 

Ceremónia alatt és jóváhagynia minden fent leírt kivételt, amennyiben szükséges. 

  

7.  Gondatlanság, vagy felelőtlen magatartás maga után vonhatja Sárga Lap 

kiosztását.  Nagyfokú gondatlanság miatt bekövetkezett balesetek jelenteni kell a 

FEI Jogi Irodájának a további lépések végett.  Lásd. Általános Szabályok.  
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6. FEJEZET – SZANKCIÓK 

 
 

727. SÁRGA LAP 

 

1.  A Bírói Testület Elnöke, a Fellebbviteli Bizottság elnöke, vagy a FEI Chief Steward 

az Általános Szabályzatban leírt jogi eljárás megindítására Sárga Lapot adhat azon 

személyeknek, akik a lovakkal szemben visszaélést követnek el, vagy a verseny 

Hivatalos Személyeivel vagy bármely más résztvevővel szemben helytelenül 

viselkednek. Lásd. Általános Szabályok 

 

2. Biztonsági fejvédő és/vagy lovaglásra alkalmas lábbeli használata nélküli 

lovaglásért Sárga Lap jár, amelyet a kapcsoló versenyző kap meg, abban az 

esetben is, ha a szabálytalanságot a delegáció egy tagja követte el. 

 

3. A 713.2.3.-713.2.8 pontokban foglalt szabályozás megszegése Sárga Lap-pal 

szakcionálható. 

 

4.  Az eredményhirdetésen tanúsított gondatlan vagy felelőtlen magatartásért 

(hivatkozva a 726.7. pontra) szintén Sárga Lap adható. 

 

728. ILLETÉKTELEN SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

 

1. Minden fizikai beavatkozás harmadik személy által, aki nem tartozik a versenyző 

egységhez, a pályára való belépés pillanatától annak elhagyásáig, akár kérte azt a 

versenyző egység, akár nem, azzal a céllal, hogy segítséget nyújtson a 

sportolóknak vagy a lónak, illetéktelen segítségnyújtásnak minősül.   

 

2.  A gyakorlatok kivitelezése során a futószárazót kivéve semmilyen más személy 

nem tartózkodhat a versenykörben. A következő versenyző csak akkor léphet a 

körbe, amikor az előző versenyző az utolsó leugráshoz készül. Korábbi befutás 

illetéktelen segítségnyújtásnak minősül. 

 

729. KIZÁRÁSOK 

 

1. A szabályzat, vagy a verseny feltételeinek eltérő rendelkezésének hiányában a 

kizárás azt jelenti, hogy a versenyző vagy a ló nem folytathatja az adott versenyt. 

 

Az alábbi bekezdések tartalmazzák a sportolók kizárásának okait minden lovastorna 

versenyen; 

 

2.  A verseny alatt az A Bírónak a következő esetekben kell alkalmaznia 

kizárást: 

 

2.1.  Csengőjel előtti kezdés, heveder, az alátét vagy a ló megérintése; 

 

2.2.  Bármely más felszerelés alkalmazása, mint ami a 719. fejezetben szerepel. 

 

2.3.  A versenyző a megszakítást követően a bíró által a megszakításra adott csengőjel 

elhangzása után újabb csengőjel elhangzása nélkül ugrik fel a lóra; 

 

2.4.  A versenyző és/vagy a ló elhagyja a versenypályát az A Bíró engedélye nélkül, 

akár a gyakorlat megkezdése előtt is; 

 

2.5.  A versenyző vagy a ló olyan balesete, amely megakadályozza a verseny 

befejezését. Kivéve: egy csapattag balesete (Squad); 
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3.  A következő esetekben a kizárás az A Bíró döntésére van bízva:  

 

3.1.  A versenyzőegység elmulasztja a köszönést; 

 

3.2  A csengő elhangzását követő 30 másodpercen belül nem lép pályára a versenyző  

egység; 

 

3.3.  Több mint 30 másodperc telik el az ügetést követő csengőjel elhangzásától az első 

gyakorlat megkezdéséig; 

3.4. Minden fizikai jogosulatlan segítségnyújtás; 

 

3.5.  A versenyző nem áll meg, a TESZT közbeni csengőjelre; 

 

3.6.  A ló engedetlen viselkedése a gyakorlat végrehajtás alatt – az éppen a lovon 

dolgozó lovastornász/lovastornászok kizárásával jár. 

 

3.7.  A ló engedetlen viselkedése a gyakorlatok végrehajtása előtt vagy után – minden 

olyan lovastornász kizárásával jár, amelyek azon a lovon versenyeznek, és a 

versenykörben tartózkodnak.  

 

3.8.  Több mint harminc másodperc telik el a gyakorlat folytatásáig olyan esést 

követően, amikor az összes lovastornász elveszíti a kapcsolatot a lóval (lásd. 

716.5.7. pont) 

 

3.9.  Előre nem látható esemény miatti megszakítást követően adott csengőjelet 

követően több mint 30 másodperc telik a gyakorlat folytatásáig. (lásd: 716.5.6); 

 

3.10.  Ha az A Bíró úgy érzi, hogy bármilyen okból a ló vagy a sportoló nem 

képes/alkalmatlan a verseny folytatására.  

 

3.11.  Kétes esetekben, az A bíró konzultálhat a Bírói Testülettel, miután megszakította  

a versenyt.  

 

730. DISZKVALIFIKÁCIÓ 

 

1.  A diszkvalifikáció azt jelenti, hogy egy versenyzőt és a lovát vagy lovait 

diszkvalifikálják az adott versenyszámból vagy az egész versenyről. A 

diszkvalifikáció lehet visszamenőleges hatályú is.  

 

2.  A Bírói Testület diszkvalifikálhatja a sportolót és/vagy a lovat a 

következő esetekben: 

 

2.1.  A versenypályán történő gyakorlás a Bírói Testület engedélye nélkül; 

 

2.2.  A Bírói Bizottság vagy a Fellebbviteli Bizottság egy tagja, vagy a Steward által 

jelentett bármely visszaélés és/vagy bántalmazás esetén.  

  

2.3.  Minden, az Állatorvosi Szabályozásban leírt okok esetén; 

 

2.4. Nem regisztált Sportoló, Futószárazó és/vagy Ló a versenyző egység kizárását 

eredményezi (Lásd. Általános Szabályzat 113. pontja). 

 

3.  Az A Bíró diszkvalifikálhatja a sportolót és/vagy a lovat a következő 

esetekben: 

 

3.1.  Ha a ló vérzik az oldalán, száján, vagy orrán, vagy indokolatlan ostorhasználat 

jeleit mutatja bármely testrészén (a vér kisebb jelei esetén, például ha úgy tűnik, 
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hogy a ló elharapta a nyelvét vagy az ajkát – a Hivatalos Személyek 

engedélyezhetik a futószárazó számára a ló szájának kiöblítését és letörlését, ha 

ezek után is jelentkezik a vérzés a szájban, az kizáráshoz vezet.); 
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7. FEJEZET  - PONTOZÁS 
 

731.  ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK  

 

1. Minden TESZT négy pontszámot kap, melyek egyenlő arányban számítanak a 

pontszámba, eloszlásuk az adott TESZT lényegétől függ. 

 

2.  Kötelező TESZT-ek 

 

Pont  Arány 

A Lópontszám 25 % 

B Gyakorlat 25 % 

C Gyakorlat 25 % 

D Gyakorlat 25 % 

 

3.  Kűrök 

 

Pont  Arány 

A Lópontszám 25 % 

B Technikai pontszám  25 % 

C Művészi hatás 25 % 

D Technikai pontszám 25 % 

 

4.  Technikai kűr 

 

Pont  Arány 

A Lópontszám 25 % 

B Gyakorlatok 25 % 

C Művészi hatás 25 % 

D Gyakorlatok 25 % 

 

5.  Ha a Bírói Testület négy bíróból áll, minden bíró egy pontszámot ad. 

 

6.  Ha a Bírói Testület több mint négy bíróból áll, akkor valamely pontszámból kétszer 

fog kapni a versenyző. A két pontszám átlaga fog szerepelni az eredménylapon. A 

bírák elosztását nagyobb Bírói Testület esetén a Bírói Irányelvek dokumentum 

tartalmazza. 

 

732.  PONTOZÁS 

 

1.  A maximális pontszám 10, tizedes pontok megengedettek.  

 

2.  Az alábbi pontokat kell alkalmazni minden pontozásnál: 

10 tökéletes    4 elégtelen 

9 nagyon jó     3 meglehetősen rossz 

8 jó     2 rossz 

7 nagyon jó    1 nagyon rossz 

6 kielégítő  0 nem végrehajtott, vagy „a levonások 

5 elégséges     eredményeképpen” 

   

3.   Minden számított köztes és végeredménye kerekíteni kell három tizedes jegyre. 

(0.0011-0.0014 lefelé; 0.0015-0.0019 felfelé). 

 

733.  A LÓ PONT 

 

1.  A ló pontozás a versenypályára való belépéstől az utolsó leugrásig tart.  
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2.  Ha több mint egy egyéni lovastornász vagy Pas-De-Deux indul ugyanazon a lovon, 

a bevonulás, köszönés és az ügető kör összbenyomását minden voltizsálónál 

figyelembe kell venni, aki az adott lovon indul.  

 

3.  A lópontozás kritériumait lásd: Bírói Irányelvek. 

 

734.   GYAKORLAT PONTOK 

 

1.  A kötelező TESZT-ben minden előírt gyakorlat pontot kap. 

 

2.  A Technikai TESZT-ben az előírt technikai gyakorlatok pontot kapnak. A kiegészítő 

kűr gyakorlatok kivitelezése külön kerül pontozásra. 

 A Kivitel bíráskodása abban a pillanatban kezdődik, amikor a lovastornász 

megérinti a hevedert, az alátétet vagy a lovat, és akkor végződik, amikor a 

lovastornász az utolsó leugrást követően talajt ér. Lásd. 716.3 pont 

 

3. A gyakorlatok pontozásának kritériumait lásd: Bírói Irányelvek. 

 

735.   TECHNIKAI PONTSZÁM 

 

1.  A Technikai pontszámban a nehézségi fok (ha megkövetelt a TESZT-ben) és a 

kűrgyakorlatok minősége (KIVITEL) pontozódik.  

 

2. A Nehézségi fok pontozása abban a pillanatban kezdődik, amikor az első 

lovastornász megérinti a hevedert, az alátétet, vagy a lovat, és akkor végződik, 

amikor az időkorlát lejár. 

 

3.  A Kivitel pontozása abban a pillanatban kezdődik, amikor az első lovastornász 

megérinti a hevedert, az alátétet, vagy a lovat, és akkor végződik, amikor az 

utolsó lovastornász az utolsó leugrást követően talajt ér. Lásd. 716.3 pont. 

 

4.  A Technikai pontozás kritériumait lásd: Bírói Irányelvek. 

 

736.  MŰVÉSZI HATÁS PONTSZÁM 

 

1.  A művészi hatás a kűr összeállítását és koreográfiáját értékeli.  

 

2.  A Művészi Hatás pontozása abban a pillanatban kezdődik, amikor az első 

lovastornász megérinti a hevedert, az alátétet, vagy a lovat, és akkor végződik, 

amikor az időkorlát lejár. 

 

3.  A Művészi hatás pontozásának kritériumait lásd: Bírói Irányelvek.  

 

737.   PONTOZÓ LAPOK 

 

1.  A bírói a pontozó lap alapján adja a pontszámait. 

 

2.  Minden javított pontszámot annak bírónak kell kézjegyével ellátni, aki a javítást 

megtette. A pontszámokat tintával kell írni. 

 

3.  A megjegyzés rovatban, amennyire lehetséges a bíró kifejti pontszámainak okait. 

Különösen ajánlott megjegyzés írása 5 és az alatti pontszámok esetén. 

 

4.  Az eredeti pontozólapokat a versenyzők kezébe kell adni a versenyt követően.  

 

5.  A versenyirodának másolatot kell készíteni a pontozó lapokról, és elérhetővé tenni 

őket egy éven át. 
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 6.  Minden FEI pontozólap és eredménylap letölthető a FEI honlapjáról.  
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8. FEJEZET– CSAPATVERSENY 

 
738.   FORDULÓK 

 

1.  A csapatverseny két fordulóból áll.  CVI 1*-os versenyeken a második forduló 

megrendezése választható. Az első forduló a kvalifikációs forduló, a második 

forduló a döntő.   

 

2.     A csapatverseny a következő részekből áll: 

 

 
1. forduló 

Kvalifikáció 

a második 

fordulóra 

2. forduló 

 

1. TESZT 2. TESZT 3. TESZT 

SENIOR 

CVI 1* 

Csapatverseny 

Felnőtt 1* 

Csapat 

kötelező 

1. TESZT 

Csapat kűr 

1. TESZT 

2. forduló 

választható 

Csapat kűr 

1. TESZT 

CVI 2* 

Csapatverseny 

Felnőtt 2* 

Csapat 

kötelező 

2. TESZT 

Csapat kűr 

 

2. TESZT 

Kiírástól 

függően 

Csapat kűr 

 

2. TESZT 

CVI 3* 

Csapatverseny 

Felnőtt 3* 

Csapat 

kötelező 

 

3. TESZT 

Csapat kűr 

 

2. TESZT  

Kiírástól 

függően 

Csapat kűr 

 

2. TESZT 

Bajnokságok 

Felnőtt csapat 

verseny 

Csapat 

kötelező 

 

3. TESZT 

Csapat kűr 

 

2. TESZT 

A 12 legjobb 

csapat 

indulhat * 

Csapat kűr 

 

2. TESZT 

JUNIOR 

CVIJ 1* 

Csapatverseny 

Junior 1* 

Csapat 

kötelező 

1. TESZT 

Csapat kűr 

1. TESZT 

2. forduló 

választható 

Csapat kűr 

1. TESZT 

CVIJ 2* 

Csapatverseny 

Junior 2* 

Csapat 

kötelező 

2. TESZT 

Csapat kűr 

 

1. TESZT 

Kiírástól 

függően 

Csapat kűr 

 

1. TESZT 

Bajnokságok 

Junior 

Csapatverseny 

Csapat 

kötelező 

2. TESZT 

Csapat kűr 

 

1. TESZT 

A 12 legjobb 

csapat 

indulhat * 

Csapat kűr 

 

1. TESZT 

 

*) A legjobb 12 csapat indulhat az első forduló után, de a Bírói Testület döntése alapján 

számuk növelhető. 

 

739.  CSAPAT KÖTELEZŐ GYAKORLATOK 

 

1. A csapat kötelező gyakorlatok, a fel –és leugrások leírása a Bírói Irányelvek c. 

dokumentumban található. 

 

A lovastornászok számozása 1-el kezdődik, 2-vel folytatódik, stb.  

 

Időkorlát: 6 perc 

 

2.  Csapat kötelező 1. TESZT 

 

A következő gyakorlatokat kell bemutatni: 

 

1. Felugrás 

2. Alapülés 

3. Zászló 
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4. Állás  

5. Lebegőtámasz előre felé (zárt lábakkal) 

6. Fél malom 

7. Hátsó lebegőtámasz (terpesztett lábbal), lecsúszással befejezve a ló 

    belső oldalán 

 

3.  Csapat kötelező 2. TESZT 

 

A következő gyakorlatokat kell bemutatni: 

 

1. Felugrás 

2. Alapülés 

3. Zászló 

4. Malom  

5. Olló első fele 

6. Olló második fele 

7. Állás 

8. Leugrás befelé 

 

4.  Csapat kötelező 3. TESZT 

 

A következő gyakorlatokat kell bemutatni: 

 

1. Felugrás 

2. Zászló 

3. Malom  

4. Olló első fele 

5. Olló második fele 

6. Állás 

7. Lengés első fele (megérkezést követően lábátvétellel lovaglóülésbe) 

8. Leugrás kifelé lovaglóülésből 

 

740. CSAPAT KŰR GYAKORLATOK 

 

1.  Minden lovastornásznak legalább egy gyakorlatot be kell mutatni a kűr folyamán. 

 

Egy időben háromnál több lovastornász nem tartózkodhat a lovon. Legalább két 

lovastornásznak kapcsolatban kell lennie a lóval, különben a gyakorlat nem 

értékelhető.  

 

A kűr statikus és dinamikus gyakorlatokból áll. A statikus gyakorlatokat legalább 

három vágtaugráson keresztül ki kell tartani.  

 

A dinamikus gyakorlatok csak abban az esetben vehetők figyelembe a nehézségi 

fok értékelésében, ha a lovastornász gravitációs középpontja a gravitációs erővel 

ellentétes irányba mozog.  

 

Földről segített fel-és leugrás nem értékelhető.  

 

2. Időkorlát: 4 perc 

 

3. CSAPAT KŰR 1. TESZT 

 

A csapat kűr 1. TESZT állhat egyes, kettes és hármas gyakorlatokból, de 

maximum hat statikus hármas gyakorlatot tartalmazhat. 20 gyakorlat számít a 

pontozásba. 
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4.   CSAPAT KŰR 2. TESZT  

 

A csapat kűr 2. TESZT állhat egyes, kettes és hármas gyakorlatokból. 25 

gyakorlat számít a pontozásba. 

 

741. A CSAPATVERSENY PONTOZÁSA 

 

1.  Csapat kötelező gyakorlatok 

 

1. Egy pontszám a „LÓ”-ra 

2. Három pontszám a „GYAKORLATOK”-ra 

 

A hat lovastornász minden gyakorlatára kapott pontok összeadódnak és osztódnak 

hattal.  

 

Ezeknek a pontoknak az össszegét osztani kell a gyakorlatok számával.  

 

2. Csapat kűr 

 

1. Egy pontszám a „LÓ”-ra 

2. Két pontszám a „TECHNIKÁ”-ra 

3. Egy pontszám a „MŰVÉSZI HATÁS”-ra 

 

3. Technikai pontok 

 

3.1.  A CVI1*-os versenyeken (Junior és Senior) a Technikai pontszám csak a kűr 

 gyakorlatok kivitelét takarja.   

 

3.2.  CVI2*-os és magasabb szintű versenyeken (Junior és Senior) a Technikai 

pontszám 70%-ban a Kiviteli pontszámból és 30%-ban a Nehézségi fok 

pontszámából áll.  

 

3.3.  Kiviteli pontszám: 

 

- A gyakorlatokra és átkötésekre adott levonások átlagát kell levonni a maximális 

10 pontból.  

- Az esésekért járó levonásokat a Kiviteli pontszám végső pontszámból vonják le 

(nem átlagolódik). 

- A pontozás alapelveit lásd. Bírói Irányelvek 

 

3.4. Nehézségi fok – CSAPAT KŰR 1. TESZT   

 

- A gyakorlatok azok nehézségi foka alapján három csoportra oszthatók.   

- Csak a 20 legmagasabb nehézségi fokú gyakorlat számítható bele a nehézségi 

fok pontszámba, az alábbiak szerint: 

 

Nehéz gyakorlatok (D) 0.5 pont 

Közepes gyakorlatok (M) 0.3 pont 

Könnyű gyakorlatok (E) 0.1 pont 

 

- A pontozás kritériumai lásd: Bírói Irányelvek c. dokumentumban. 

 

3.5. NEHÉZSÉGI FOK – CSAPAT KŰR 2. TESZT  

 

- A gyakorlatok azok nehézségi foka alapján három csoportra oszthatók.   

- Csak a 25 legmagasabb nehézségi fokú gyakorlat számítható bele a nehézségi 

fok pontszámba, az alábbiak szerint: 
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Nehéz gyakorlatok (D) 0.4 pont 

Közepes gyakorlatok (M) 0.3 pont  

Könnyű gyakorlatok (E) 0.1 pont 

 

- A pontozás kritériumai lásd: Bírói Irányelvek c. dokumentumban. 

 

4. Művészi pontszám 

 

- A művész pontszám a kűrben két részből tevődik össze, 50%-ot tesz ki az 

Összeállítás és 50%-ot a Koreográfia.   

 

- A pontozás kritériumai lásd: Bírói Irányelvek c. dokumentumban. 

 

742.   CSAPAT KŰR ÖSSZPONTSZÁMA 

 

1.  A három teszt pontszáma összeadva és osztva hárommal, adja az 

összpontszámot.   

 

2.  Azoknak a csapatoknak, akik nem kvalifikálódnak a második fordulóra, a 

bemutatott két teszt pontszámát összeadva és kettővel osztva adja az 

összpontszámot.   

 

3.  Pontegyenlőség esetén, az 1. tesztben kapott magasabb pontszám a döntő.   
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9. FEJEZET – EGYÉNI LOVASTORNA VERSENY 
 

743.   FORDULÓK 

 

1.  Az egyéni lovastorna verseny két fordulóból áll. CVI*-os versenyen a második 

forduló megtartása nem kötelező. Az első forduló kvalifikációs forduló, a második 

forduló a döntő. CVI3*-os versenyen a versenyrendező kétféle formátum közül 

választhat (A és B – lásd. 743.2. pont) 

 

2.  Az egyéni lovastorna verseny az alábbi feladatrészekből áll:  

 

 1. forduló  Kvalifikáció 

a második 

fordulóra 

2. forduló 

1. Teszt 2. Teszt  3. Teszt 4. Teszt 

F
e
ln

ő
tt

 

CVI* 

Egyéni 

verseny 

Felnőtt 1* 

Egyéni 

kötelező 

1. TESZT 

Egyéni kűr 

A második 

forduló 

megtartása 

választható 

Egyéni 

kötelező 

1. TESZT 

Egyéni 

kűr 

CVI 2* 

Egyéni 

verseny  

Felnőtt 2* 

Egyéni 

kötelező 

2. TESZT 

Egyéni kűr 

A 

versenykiírást

ól függően 

Egyéni kűr Nincs 

CVI 3* 
A formátum 

Egyéni 

verseny 

Felnőtt 3* 

Egyéni 

kötelező 

3. TESZT 

Technikai 

kűr 
 Egyéni kűr nincs 

CVI 3* 
B formátum 

Egyéni 

verseny 

Felnőtt 3* 

Egyéni 

kötelező 

3. TESZT 

Egyéni kűr  
Technikai 

kűr 
nincs 

Bajnokságo

k 

Egyéni 

verseny 

Felnőtt  

Egyéni 

kötelező 

3. TESZT 

Egyéni kűr 
A legjobb 15 

lovastornász  

Technikai 

kűr 

Egyéni 

kűr 

 

 

 1. forduló  Kvalifikáció 

a második 

fordulóra 

2. forduló 

1. Teszt 2. Teszt  3. Teszt 4. Teszt 

J
u

n
io

r
 

CVIJ 1* 

Egyéni 

verseny 

Junior 1* 

Egyéni 

kötelező 

1. TESZT 

Egyéni kűr 

A második 

forduló 

megtartása 

választható 

Egyéni 

kötelező 

1. TESZT 

Egyéni 

kűr 

CVIJ 2* 

Egyéni 

verseny 

Junior 2* 

Egyéni 

kötelező 

2. TESZT 

Egyéni kűr 

A 

versenykiírást

ól függően 

Egyéni 

kötelező 

2. TESZT 

Egyéni 

kűr 

Bajnokságo

k 

Egyéni 

verseny 

Junior 3* 

Egyéni 

kötelező 

2. TESZT 

Egyéni kűr 
A legjobb 15 

lovastornász  

Egyéni 

kötelező 

2. TESZT 

Egyéni 

kűr 
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 1. forduló  Kvalifikáció 

a második 

fordulóra 

2. forduló 

1. Teszt 2. Teszt  3. Teszt 4. Teszt 

G
y
e
r
e
k

 

CVICh 1* 

Egyéni 

verseny 

Gyerek 1* 

Egyéni 

kötelező 

1. TESZT 

Egyéni kűr 

A második 

forduló 

megtartása 

választható 

Egyéni 

kötelező 

1. TESZT 

Egyéni 

kűr 

CVICh 2* 

Egyéni 

verseny 

Gyerek 2* 

Egyéni 

kötelező 

2. TESZT 

Egyéni kűr 

 

A 

versenykiírást

ól függően 

Egyéni 

kötelező 

2. TESZT 

Egyéni 

kűr 

 

 

 

744.  EGYÉNI KÖTELEZŐ GYAKORLATOK 

 

1.  A kötelező gyakorlatok, a fel-és leugrás leírása az Irányelvek/Kézikönyv c. 

dokumentumban találhatók.  

 

Az azonos lovon versenyző lovastornászok együtt lépnek a versenypályára. Rajtuk 

kívül más személy nem léphet a versenypályára. A lovastornászok csengő jelzés 

nélkül, folyamatosan követik egymást a lovon. 

 

A kötelező gyakorlatok bemutatására időkorlát nincs.  

 

2.  Egyéni kötelező gyakorlatok 1. TESZT 

 

A gyakorlat a következőkből áll: 

1. Felugrás 

2. Alapülés 

3. Zászló 

4. Állás 

5. Lebegőtámasz előre felé (zárt lábbal) 

6. Fél malom 

7. Hátsó lebegőtámasz (nyitott lábakkal), lecsúszás belső ülésből 

 

3.  Egyéni kötelező gyakorlatok 2. TESZT 

 

A gyakorlat a következőkből áll: 

1. Felugrás 

2. Alapülés 

3. Zászló 

4. Malom 

5. Olló 1. fázisa 

6. Olló 2. fázisa 

7. Állás 

8. Leugrás befelé 

 

4. Egyéni kötelező gyakorlatok 3. TESZT 

 

A gyakorlat a következőkből áll: 

1. Felugrás 

2. Zászló 

3. Malom 
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4. Olló 1. fázisa 

5. Olló 2. fázisa 

6. Állás 

7. Lengés első része 

8. Lengés második része 

 

745.   EGYÉNI KŰR GYAKORLATOK 

 

1.  A kűr gyakorlat statikus és dinamikus gyakorlatokból épül fel. A statikus 

gyakorlatokat legalább három vágtaugrásig kell kitartani. 

 

Az azonos lovon versenyző lovastornászok együtt lépnek a versenypályára. Rajtuk 

kívül más személy nem léphet a versenypályára.  

 

Időkorlát: 1 perc 

 

746. EGYÉNI TECHNIKAI KŰR  

 

1.  Egyéni technikai kűr (Senior) 

 

A technikai kűr öt technikai elemből és kiegészítő szabadon választott 

gyakorlatokból áll, amit a lovastornász szabadon határoz meg. A technikai elemek 

bármilyen sorrendben bemutatóhatóak.  

 

A mindenkor érvényes öt technikai elemet a FEI Lovastorna Bizottsága választja 

ki, és teszi közzé a FEI honlapján. 

 

2.  A technikai elemek a következő motorikus képességeket hivatottak bemutatni: 

 

 Egyensúly 

 Időzítés/koordináció 

 Erő 

 Ugró erő/súlypontemelkedés 

 Hajlékonyság 

 

3.  A gyakorlatok leírása a Bírói Irányelvek c. dokumentumban találhatóak.  

 

4. A FEI Lovastorna Bizottsága új Technikai Gyakorlatokat vezethet be, amit 

minimum 6 hónappal korábban közzé kell tenni a FEI Weboldalán.  

 

5. Az azonos lovon versenyző lovastornászok együtt lépnek a versenypályára. Rajtuk 

kívül más személy nem léphet a versenypályára.  

 

6.  Időkorlát: 1 perc 
 
 

747.   EGYÉNI VERSENY PONTOZÁSA 

 

1.  Egyéni kötelező gyakorlatok 

 

 Egy pontszám a „LÓ”-ra 

 Három pontszám a „GYAKORLATOK”-ra 

 A kötelező gyakorlatra kapott pontok összeadódnak. A pontok összegét 

osztani kell a gyakorlatok számával.  
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2.  Egyéni kűr gyakorlatok 

 

 Egy pontszám a „LÓ”-ra 

 Két pontszám a „TECHNIKÁ”-ra 

 Egy pontszám a „MŰVÉSZI HATÁS”-ra 

 

3.  Egyéni technikai kűr gyakorlatok 

 

 Egy pontszám a „LÓ”-ra 

 Két pontszám a „GYAKORLATOK”-ra 

 A technikai elemek pontszámai (83,3%) és a kiegészítő kűr gyakorlatok 

kiviteli pontjai (16,7%) összeadódnak. Ezeknek a pontoknak az 

összegét hattal kell osztani. 

 Egy pontszám a „MŰVÉSZI HATÁS”-ra 

  

4.  Technikai pontok 

 

CVI1*-os versenyeken (Junior és Senior) a technikai pontszám kizárólag a kűr 

gyakorlatok kivitelét takarja.  

 

CVI2*-os és magasabb szintű versenyeken (Junior és Senior) a technikai 

pontszám a kivitel (70%) és a nehézségi fok (30%) pontokból adódik össze.  

 

5.  Kiviteli pontszám 

 

 Minden gyakorlatra és átkötésre adott levonás átlagát levonva a maximális 

10-ből adja az értéket.  

 Az esésekért járó levonásokat a Kiviteli pontszám végső eredményéből vonják 

le (nem átlagolódik). 

 A pontozás alapelveit lásd. a Bírói Irányelvek c. dokumentum. 

  

6.  Nehézségi fok  

 

 A gyakorlatok azok nehézségi foka szerint kerültek osztályzásra, ez alapján 

négy csoportot különbözetünk meg. 

 

 Csak a 10 legnehezebb gyakorlatot kell figyelembe venni a következők 

alapján: 

 

Rizikós gyakorlatok  (R)  1,3 pont 

Nehéz gyakorlatok  (D)  0.9 pont 

Közepes gyakorlat  (M)  0.4 pont 

Könnyű gyakorlat  (E) 0.0 pont 

 

 A pontozás kritériumai lásd: Bírói Irányelvek c. dokumentumban. 

 

7.  Művészi pontszám 

 

Egyéni kűr gyakorlat 

 

 A művészi pontszám két részből tevődik össze, 50% az összeállítás és 50% a 

koreogáfia.  

 

 A pontozás kritériumai lásd: Bírói Irányelvek c. dokumentumban. 
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748. ÖSSZPONTSZÁM – EGYÉNI VERSENY 

 

1.  A CVI1* és CVI2*-os versenyeken az első fordulóban az összpontszámot az első 

és második tesztre kapott pontszámok átlaga adja.  

A második fordulóban az összpontszámot a két teszt átlaga adja. A végső 

pontszámot a két forduló átlaga adja. 

 

2.  CVI3*-os versenyen, mindhárom TESZT pontszáma összeadódik, és osztódik 

hárommal.  

 

3.  Bajnokságokon az első fordulóban az összpontszámot a két TESZT átlaga adja. 

 A második forduló összpontszámát a második forduló két TESZT-jének átlaga 

adja. A végső pontszámot a két forduló összpontszámának átlaga adja. 

 

4.  Pontegyezőség esetén, az első forduló első TESZT-jére kapott magasabb 

pontszám a döntő CVI1* és CVI2* versenyeknél. CVI3*-os versenyszámnál a 

technikai TESZT-re kapott magasabb pontszám a döntő. 
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10. FEJEZET – PAS-DE-DEUX VERSENY 

 
749. FORDULÓK 

 

1.  CVI 1* és CVIJ1*-os versenyen a Pas-De-Deux versenyszám egy fordulóból áll, 
amely két Teszt-et foglal magába.  

2. Minden más CVI versenyen a Pas-De-Deux versenyszám kétfordulós. Az első 
forduló a kvalifikációs forduló, és a második a döntő.  

3. A Pas-De-Deux versenyszám a következő tesztekből áll:  

 

 1. Forduló Kvalifikáció a 

2. fordulóra 
2. Forduló 

1. TESZT 2. TESZT 2. TESZT 

FELNŐTT 

CVI 1* 

Pas-de-Deux 

verseny 

Felnőtt 1* 

PdD 

Kötelező 

TESZT 

PdD 

Kűr 2. TESZT 

Nincs második 

forduló 
Nincs 

CVI 2*  

Pas-de-Deux 

verseny 

Felnőtt 2* 

PdD 

Kűr 2. TESZT 
Nincs 

A 

versenykiírás 

szerint 

PdD  

Kűr 2. TESZT 

CVI 3*  

Pas-de-Deux 

verseny 

Felnőtt 3* 

PdD  

Kűr 2. TESZT 
Nincs 

A 

versenykiírás 

szerint 

PdD  

Kűr 2. TESZT 

Bajnokságok  

Pas-de-Deux 

verseny 

Felnőtt  

PdD  

Kűr 2. TESZT 
Nincs 

A 12 legjobb 

Pas-de-Deux 

PdD  

Kűr 2. TESZT 

JUNIOR 

CVIJ 1* 

Pas-de-Deux 

verseny 

Junior 1* 

PdD 

Kötelező 

TESZT 

PdD  

Kűr 1. TESZT 

Nincs második 

forduló 
Nincs 

CVIJ 2* 

Pas-de-Deux 

verseny 

Junior 2* 

PdD 

Kűr 1. TESZT 
Nincs 

A 

versenykiírás 

szerint 

PdD 

Kűr 1. TESZT 

Bajnokságok 

Pas-de-Deux 

verseny 

PdD 

Kűr 1. TESZT 
Nincs 

A 12 legjobb 

Pas-de-Deux 

PdD 

Kűr 1. TESZT 
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750.  EGYÉNI KÖTELEZŐ GYAKORLATOK PAS-DE-DEUX 1*-OS VERSENYEKEN 

 

1. Pas-de-Deux 1*-os versenyeken minkét lovastornásznak be kell mutatnia a Pas-de-

Deux kötelező Teszt-et az első fordulóban.  

 

A kötelező gyakorlatok, a ló megközelítése, a felugrás és leugrás leírása a Bírói 

Irányelvek c. dokumentumban találhatók.  

 

A Pas-de-Deux-ban részt vevő mindkét lovastornász együtt lép pályára. A második 

lovasztornásznak a kötelező gyakorlatokat azonnal, csengő jel elhangzása nélkül 

kell megkezdeni, az első lovasztornász után. 

 

A kötelező gyakorlatokra nincs időkorlát meghatározva.  

 

2. Pas de Deux Kötelező gyakorlatok  

 

A következő gyakorlatok kell bemutatni: 

1. Felugrás  

2. Alapülés  

3. Zászló 

4. Állás  

5. Lebegő támasz (zárt lábbal) 

6. Fél malom 

7. Hátsó lebegő támasz (nyitott lábakkal) lecsúszással a belső oldalra befejezve 

 

751.  PAS-DE-DEUX KŰR  

 

1. A kűr statikus és dinamikus gyakorlatokból épül fel. A statikus gyakorlatok legalább 

három vágtaugrásig kell kitartani. 

 

Minden lovastornász, aki ugyanazon a lovon versenyez, együtt lép a pályára. Rajtuk 

kívül senki más nem léphet a versenypályára. 

 

2.     Időkorlát:  

- Pas-de-Deux 1. Kűr TESZT – Junioroknak   1,5 perc 

- Pas-de-Deux 2. Kűr TESZT – Senioroknak  2 perc 

 

752.  PAS-DE-DEUX VERSENYSZÁM PONTOZÁSA 

 
1.  Pas-de-Deux kötelező gyakorlatok 

 Egy pontszám a „Ló”-ra  

 Három pontszám a „Gyakorlatra“  

 A kötelező gyakorlatokra adott pontok összeadódnak. Az összegüket el kell 
osztani a gyakorlatok számával. Az eredményt kettővel kell osztani. 

 
2.  Pas-de-Deux Kűr gyakorlatok 

 Egy pontszám a „Ló”-ra  

 Két pontszám a „Technikára“  

 Egy pontszám a „Művészi hatásra“  
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3.  Technikai pontszám  

 

CVI1*-os versenyeken (Junior és Senior) a Technikai pontszám kizárólag a kűr 

gyakorlatok Kivitelét takarja.  

 

CVI2*-os és magasabb kategóriájú versenyeken (Junior és Senior) a Technikai 

pontszám a Kivitel (70%) és a Nehézségi fok (30%) pontszámból tevődik össze. 

 

4. Kiviteli pontszám 

 Minden gyakorlatból és összekötésből adott levonás átlagát (összes levonás 

összege osztva a gyakorlatok számával) le kell vonni a maximális 10 pontból. 

 Az esésért járó levonásokat a Kiviteli Pontszám véső eredményéből kell levonni 

(nem átlagolódik). 

 A pontozás szempontjait lásd Bírói Irányelvek c. dokumentum. 

 

4.2. Nehézségi fok - Pas-de-Deux Kűr gyakorlat  

 

1.  A gyakorlatokat azok nehézségi foka alapján három nehézségi szintre osztjuk.  

2. Kűr 1. TESZT – Junioroknak 

Csak a 10 legnehezebb gyakorlat pontozódik az alábbiak szerint: 

  

 Nehéz gyakorlatok   (D) 1.0 pont 

 Közepes gyakorlatok  (M) 0.5 pont 

 Könnyű gyakorlatok   (E) 0.0 pont 

 

A pontozás szempontjait lásd Bírói Irányelvek c. dokumentum. 

 

3. Kűr 2. TESZT – Felnőtteknek 

 

Csak a 13 legmagasabb nehézségi fokú gyakorlat pontozódik az alábbiak szerint: 

Nehéz gyakorlatok  (D)  0.8 pont  

Közepes gyakorlatok  (M)  0.4 pont  

Könnyű gyakorlatok   (E)  0.0 pont 

A pontozás szempontjait lásd Irányelvek/Kézikönyv. 

 

5. Művészi hatás pontszám  

 

A művészi hatás a kűr gyakorlatban két részből tevődik össze. 50% az 
összeállítás, 50% a koreográfia.  

A pontozás szempontjait lásd Bírói Irányelvek c. dokumentum. 

 

753. VÉGSŐ PONTSZÁM - PAS-DE-DEUX VERSENYSZÁM 

 

1.  1*-os Pas-de-Deux versenyszám:  

 

A két tesztre adott pontszám összeadódik, és osztódik kettővel. 

 

2.  2* és magasabb szintű Pas-de-Deux Versenyszám:  

 

A két forduló összpontszáma összeadódik és osztódik kettővel. 

 

3.  Egyenlőség esetén, az első Teszt-re adott magasabb pontszám a döntő.  
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FÜGGELÉKEK 

1. Függelék  

Engedélyezett zablák 

Minden, az alábbiakban felsorolt zablát azok gyári állapotában kell használni.  

 

 

 

Megtöretlen gumizabla 

 

 

Oliv zabla 

a) pálcával  

b) pálca nélkül 

 

D zabla 

 

Csikózabla 

  

 

 

Kétszer tört csikózabla 

 

Zabla feszítő résszel 

 

Zabla forgó szájrésszel 

 

Kétszer tört zabla forgó szájrésszel 

 

 

A zabla megengedett minimális vastagsága 14 mm. 
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2. FÜGGELÉK 

Kantárok 

 

A kantár csikókantár lehet. 

Csak bőrből készült kantár engedélyezett.  Bőr, bárányszőr vagy hasonló anyag 

használható a kantár mindkét oldalán, de maximum 3 centiméter átmérőig a ló 

fejétől számítva. Mexikói kantárnál egy bárányszőrből készült kis korong 

használható az orrszíjak kereszteződésénél.  

 

  
Hannoveri kantár    Angol kantár 

 

  
 

Angol kantár orrszíjjal   Mexikói kantár 
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3. FÜGGELÉK: DEFINÍCIÓK 
 

Gyermek: Lásd: Általános Szabályozás A függelék – Definíciók 

Versenyszám (competition): Minden egyes olyan egyéni csoport, ahol a versenyzők 

helyezésre, rangsorolásra kerülnek, és díjak kerülnek kiosztásra. 

Nevezés (entry): Lovastornában a versenyzőegység a lovastornászból, a futószárazóból és a 

lóból áll.  

Rendezvény (event): Egy esemény összefoglaló neve, ami lehet „show”, „Bajnokság” vagy 

„Játékok”. A rendezvényt lehet egy vagy akár több szakág részvételével is rendezni. 

Junior: Lásd: Általános Szabályzat A függelék – Definíciók 

Versenyrendező (OC): Lásd: Általános Szabályzat 

Rendezvény dátuma (period of an Event): Lásd: Általános Szabályzat A függelék – 

Definiciók 

Versenykiírás (Schedule): A FEI által jóváhagyott hivatalos formában megadott leírás, 

amely az adott versenyre vonatkozó lényeges információkat tartalmazza, úgy mint, a 

dátumokat, helyszínt, a nevezési határidőket, a megrendezésre kerülő versenyszámokat, 

szakágakat, a verseny időbeosztását, a kategóriákat, a meghívott nemzeteket és minden egyéb 

fontos információt a meghívott versenyzőkkel és lovakkal kapcsolatban, istállózási és 

szálláslehetőségeket, a díjazást és annak eloszlását és minden egyéb fontos információt. 

Versenyhelyszín (Showgrounds): Minden olyan terület, amelyet a versenyzők használhatnak 

a verseny folyamán, úgy mint a gyakorló-és melegítőpályák, istállók és parkoló területek a 

szállítójárműveknek. 

Forduló (round): Egy forduló egy vagy két TESZT-ből áll. 

TESZT (TEST): Kötelező, kűr vagy technikai kűr, mindegyik TESZT négy pontszámot kap, 

az adott TESZT jellege szerint, amelyek egyenlő arányban számítanak az értékelésbe. 


