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1. Bevezető 
 
A jelen szabályzat 2019. január 1.-től lépett hatályba. Ezen időponttól kezdve a témában kiadott 
minden más szöveg, szabályzat és minden más hivatalos dokumentum érvénytelen. 
 
A Magyar Lovastorna versenybírókra vonatkozó szabályzat jelen kiadása együtt érvényes a Magyar 
Lovassport Szövetség (továbbiakban MLSZ) által kiadott valamennyi ide vonatkozó egyéb 
szabályzattal. 
 
A hazai rendezésű nemzetközi versenyekre, valamint a nemzetközi szintű bírók képzésével és 
minősítési szintjével kapcsolatban a Nemzetközi Lovas Szövetség szabályai az irányadók. 
 
 

2. Fogalom meghatározások 
 
Asszisztens 
Az a személy, aki aspirál a gyakornoki bírói pozícióra, a hazai lovastorna versenyeken előre 
bejelentett igény szerint a vezető bíró által kijelölt bíró mellett, nem írnokként követi végig a 
versenyt azért, hogy bíráskodási gyakorlatot megismerhesse. 
Egyéb követelményeket lásd a 3.pontban. 
 
Időmérő 
Az a személy, aki a hazai lovastorna versenyen egy adott versenyszámban az „A” asztalnál ülő 
versenybíró kifejezett kérésére, és útmutatása szerint az időmérő órát kezeli. 
 
Írnok 
Az a személy, aki a hazai lovastorna versenyeken a vezető bíró által kijelölt bíró mellett, annak 
munkáját segítve, a bíró által diktált pontokat és egyéb megjegyzéseket pontosan, olvashatóan 
feljegyzi a pontozólapokra, írnokként követi végig a versenyt, a munkáját a versenyrendezőség is 
jóváhagyja (írnok lehet nem bírói státuszra aspiráló személy is, de annak az írnoknak a munkáját 
nyilván kell tartani, aki valamilyen minősítéssel rendelkező bíró, vagy aspiráns). 
Az írnoki tisztség betöltése képzést külön nem igényel.Az a bíró,aki mellett az írnok a verseny ideje 
alatt dolgozik, köteles az elvárásokról az írnokát tájékoztatni. 
 
Gyakorló bíró 
Az a személy, aki alapfokú lovastorna bíróképző tanfolyamon részt vett, a szabályismeretből sikeres 
vizsgát tett. A sikeres elméleti vizsga után legalább 1 hazai versenyen árnyékbíróként 
tevékenykedett, amely tevékenysége egyben gyakorlati vizsga is. Jelentkezését a gyakorló bírói 
minősítésre a Lovastorna Szakág Szakbizottsága és a szakág Vezetőbírója egyhangúan elfogadta. Az 
MLSZ bírói nyilvántartásában is szerepel és befizette az éves bírói licenszdíjat még az adott 
versenyévad első versenye előtt. 
Egyéb követelményeket lásd a 3.pontban. 
 
Lovastorna bíró 
Az a lovastorna bírói minősítéssel rendelkező személy, aki az MLSZ bírói nyilvántartásában is szerepel 
és befizette az éves bírói licenszdíjat még az adott versenyévad első versenye előtt. 
Egyéb követelményeket lásd a 3. pontban. 
 
Versenybíró 
A hazai lovastorna verseny versenybíróságának tagja, akit arra neveztek ki, hogy felügyeljen és 
értékeljen egy lovastorna versenyszámot, vagy lovastorna versenyt. A hazai lovastorna versenyekre 
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kijelölendő versenybírók számát a szakág szakbizottsága a különböző verseny típusokként határozta 
meg. Hazai lovastorna versenyekre a verseny rendezősége külföldi lovastorna bírót is meghívhat, de a 
külföldi bírók létszáma nem lehet magasabb a magyar bírók számánál. 
 
Verseny vezetőbírója 
Az adott verseny vezető bírója a versenyre kijelölt bírók közül csak a legmagasabb minősítéssel 
rendelkező magyar lovastorna bíró lehet. 
 
A lovastorna versenyek vezető bírójának a feladatai: 

- részt vesz a lovastorna versenyt megelőző állatorvosi szemlén  
- a pontozólapokat, formai és tartalmi állapotukat ellenőrzi 
- a verseny alatt a felmerülő vitás eseteket azonnal egyezteti a többi versenybíróval 
- a végeredményeket ellenőrzi még a nyilvánosságra hozatal és eredményhirdetés előtt, a 

végső eredménylistát ellenőrzés után aláírásával érvényesíti 
- ha a versenyen árnyékbíráskodás is volt, azt a mentorral és az árnyékbíróval értékeli 
- részt vesz az eredményhirdetésen / eredményhirdetéseken 
- óvás esetén a bírói kart összehívja és az óvást benyújtó edző/futószárazóval a vitás esetet 

megtárgyalja és az esetet lezárják még az utolsó végleges eredményhirdetés előtt. 
- amennyiben nincs más személy megbízva, úgy a verseny technikai felügyeletét is ő látja el 

 
A lovastorna versenyek technikai felügyelőjének a feladatai: 

- ellenőrzi a versenykiírás szerinti előírások betartását 
- A versenybírókkal együtt ellenőrzi a bemelegítés és versenyzés feltételeit, a pályák állapotát, 

a bírók részére a megfelelő berendezés meglétét, az istállók állapotát és az egészségügyi 
felügyeletet meglétét 

- a versenyirodai és stúdió munkát a versenyiroda és stúdió tagjaival és a bírókkal közösen 
egyezteti  

- a verseny alatt felügyeli és támogatja a versenyirodai és stúdió munkát 
- pontozás alapján a felmerülő vitás eseteket azonnal egyezteti a vezető bíróval  
- Óvás esetén a bírókkal és az óvást benyújtó edző/futószárazóval a vitás esetet megtárgyalja 

és együttesen a vezető bíróval az esetet lezárják. 
 
Árnyék-bíró 
Árnyék-bíróként résztvevő az a személy, aki a hazai lovastorna versenyeken előre bejelentett igény 
szerint a vezető bíró által kijelölt helyen a versenyen a szabályoknak megfelelően bírál.Az adott 
pontokat a részére átadott megkülönböztetett jellel ellátott pontozólapokon rögzíti úgy, hogy 
eredménye nem számít bele a versenyzők végeredményébe. Az árnyék-bíró pontozását a versenyen 
pontozó vezetőbíró, illetve mentor ellenőrzi, értékeli, az esetleges eltéréseket megvitatják. 
Egyéb követelményeket lásd a 3. pontban. 
 
Szakág Vezetőbírója 
Az a személy, akit a MLSZ Lovastorna Szakága a tisztújító ülésen erre a pozícióra, az MLSZ bírói 
nyilvántartásában szereplő lovastorna bírók közül kijelöl, és a jelölt beleegyezésével megválasztott. 
Feladatai: 

 Szabályváltozások követése 

 Módosítások átvezetése a magyar nyelvű szabályzatba a Bírói Testülettel közösen 

 Magyar Lovastorna Szabályzat módosítása a Szakbizottsággal és a Bírói Testülettel együttműködve 

 Éves hazai bíróképzés megszervezése és/vagy megtartása a nemzetközi bíróképzést követően 

 Beszámoló a szabálymódosításokról és a nemzetközi bíróképzésről (ez képezheti az éves hazai 

bíróképzés részét, de nyitott edzők, esetleg felnőtt versenyzők számára is) 

 Bíróképzés szervezése leendő bírók számára 

 Gyakorló bírók mentorálásának megszervezése, segítése a bíróvá válás folyamatában 
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 Árnyékbíráskodás felügyelete, egyeztetése a gyakorló bírókkal  

 Pontok jóváhagyása a versenyeken, kérdéses esetek jegyzőkönyvezése 

 Kérdéses esetek megvitatása a Bírói Testülettel, valamint az edzőkkel közösen (ehhez videófelvételek 

szükségesek a versenyekről) – évi egy fórum! 

 
Mentor 
Az a minimum I. osztályú magyar lovastorna bíró, aki közös megegyezés alapján segíti és ellenőrzi egy 
alacsonyabb minősítéssel rendelkező lovastorna bíró munkáját. I. osztályúnál alacsonyabb 
minősítéssel rendelkező bírónak választania kell egy mentort a szakmai fejlődés érdekében. 
 
 

3.Általános követelmények, bírói szintek és minősítési rendszer 
 
3.1 Általános követelmények 
 
Általános alapkövetelmények a lovastorna bírói listárakerüléshez, a lovastorna bírói képzéseken való 
részvételhez, a lovastorna bírói munkába való bekapcsolódáshoz: 
 

- betöltött 18. életév 
- minimum középfokú végzettség 
- egészségügyi alkalmasság 
- az alább felsorolt minősítési szintek elérése a megfelelő szabályok és követelmények szerint 
- gyakorló bírói vizsgára első jelentkezés legkésőbb abban a naptári évben, amikor a jelentkező 

a 60. életévét tölti be 
-  

Előny még, de nem feltétlenül követelmény: 
- idegen nyelv ismerete 
- sportszakirányú végzettség 
- lovastorna versenyzői múlt 
- egyéb lovas szakágban szerzett több éves tapasztalat (versenyzői, bírói, edzői)  

 
3.2 A lovastorna versenybírói minősítés szintjei, és a szint eléréséhez szükséges követelmények 
 
A minősítési szintek az asszisztenssel kezdődnek, bár ő még nem bíró. 
Az első szint a gyakorló bíró, utána a III. osztályú lovastorna bíró, majd II. osztályú lovastorna bíró, és 
végül az I. osztályú lovastorna bíró. 
Ennél magasabb szint a nemzetközi lovastorna bíró, aminek minősítési szintjeit a FEI mindenkori 
szabályai tartalmazzák. 
 
Asszisztens 
Az a személy, aki aspirál a lovastorna gyakorló bírói pozícióra.Hazai lovastorna versenyen egy bíró 
mellett, nem írnokként követi a versenyt azért, hogy bíráskodási gyakorlatot megismerhesse. 
Az asszisztens a 3.1 pontban meghatározott általános követelményeknek részben vagy egészen 
megfelel. Tanulja a lovastorna sport szabályait, megismeri az érvényes kategória szabályokat, a 
gyakorlatokat és azok értékelésének módját. Tanulja az érvényes bírálati szempontokat a lovak 
teljesítményét illetően, valamint a versenyrendezés alapvető ismérveit.  
Az asszisztens nem rendelkezik bírói tagsági könyvvel, még nem végzett el alapfokú lovastorna bírói 
tanfolyamot, nem tett lovastorna bírói vizsgát, nem regisztrált az MLSZ-ben és nem fizet éves bírói 
licenszdíjat. 
Az asszisztálást a versenyrendezőség és a versenybíróság jóváhagyja, asszisztálási szándékát 
legkésőbb a versenyt megelőző technikai értekezletig jeleznie kell. 
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Gyakorló bíró 
Az a személy, aki az alapfokú lovastorna bíróképző tanfolyamon részt vett, a szabályismeretből 
sikeres írásbeli és gyakorlati vizsgát tett (árnyék bíróként). A vezető bíró és a lovastorna szakág 
szakbizottsága támogatásával az MLSZ bírói nyilvántartásába bekerült, jelentkezését a gyakorló bírói 
minősítésre a Lovastorna szakág elnöke, Lovastorna Szakág Szakbizottsága és a lovastorna 
szakbizottság vezető bírója egyhangúan elfogadta. 
Gyakorló bírói szint eléréséhez nélkülözhetetlen a 3.1 pontban meghatározott alapvető feltételek 
teljesülése. 
A gyakorló lovastorna versenybíró ismeri és betartja a bírói viselkedés szabályait, a lovastorna 
szabályait munkája során alkalmazza. Bírálhat a hazai lovastorna versenyeken az Amatőr, Utánpótlás, 
D, B, és C kategóriákban, valamint a szabadidős, és műlovas versenyeken. Az általa adott pontok, a 
versenyen elért eredményekbe beleszámítanak. 
 
A gyakorló lovastorna bíró a lovastorna bírói vizsgát letette, az MLSZ-ben regisztrált és fizeti az éves 
bírói licenszdíjat, munkájáért tiszteletdíjban részesül. 
  
III. osztályú lovastorna bíró 
III. osztályú lovastorna versenybíró lehet az a személy, aki legalább két éven belül a hazai lovastorna 
versenyek közül legalább 3 alkalommal gyakorló bíróként, valamint az általa nem pontozott 
(magasabb) kategóriákban árnyék bíróként legalább 3 alkalommal is részt vett.  
Tevékenységének eredményét a mentora, és a lovastorna szakbizottság vezető bírója is értékelte, 
jelentkezését az átminősítésre a lovastorna szakág elnöke, a lovastorna szakbizottság tagjai és a 
lovastorna szakbizottság vezető bírója egyhangúan elfogadta. 
Bírálhat a hazai lovastorna versenyeken az Amatőr, Utánpótlás, D, B, és C kategóriákban, valamint a 
szabadidős, és műlovas versenyeken. Az általa adott pontok, a versenyen elért eredményekbe 
beleszámítanak. 
 
A III. osztályú lovastorna bíró az MLSZ-ben regisztrált és fizeti az éves bírói licenszdíjat, munkájáért 
tiszteletdíjban részesül. 
 
II. osztályú lovastorna bíró 
II. osztályú lovastorna versenybíró lehet az a személy, aki hazai lovastorna versenyeken két éven 
belül legalább 3 alkalommal III. osztályú bíróként, valamint az általa nem pontozott (Magasabb) 
kategóriákban árnyék bíróként is minimum 3 alkalommal részt vett. 
Tevékenységének eredményét a mentora, és a lovastorna szakbizottság vezető bírója is értékelte, 
jelentkezését az átminősítésre a lovastorna szakág elnöke, a lovastorna szakbizottság tagjai és a 
lovastorna szakbizottság vezető bírója egyhangúan elfogadta. 
Bírálhat a hazai lovastorna versenyeken valamennyi kategóriában, valamint a szabadidős 
versenyeken. Az általa adott pontok, a versenyen elért eredményekbe beleszámítanak. 
 
A II. osztályú lovastorna bíró az MLSZ-ben regisztrált és fizeti az éves bírói licenszdíjat, munkájáért 
tiszteletdíjban részesül. 
 
I. osztályú lovastorna bíró 
I. osztályú lovastorna versenybíró lehet az a személy, aki hazai lovastorna versenyeken két éven belül 
legalább 3 alkalommal II. osztályú bíróként, valamint az általa nem pontozott (magasabb) 
kategóriákban árnyék bíróként is részt vett. 
Tevékenységének eredményét a mentora, és a lovastorna szakbizottság vezető bírója is értékelte, 
jelentkezését az átminősítésre a lovastorna szakág elnöke, a lovastorna szakbizottság tagjai és a 
lovastorna szakbizottság vezető bírója egyhangúan elfogadta. 
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Bírálhat a hazai lovastorna versenyeken valamennyi kategóriában, valamint a szabadidős 
versenyeken. Az általa adott pontok, a versenyen elért eredményekbe beleszámítanak. 
A hazai lovastorna versenyen vezető bírói pozíciót is betölthet. 
 
Az I. osztályú lovastorna bíró az MLSZ-ben regisztrált és fizeti az éves bírói licenszdíjat, munkájáért 
tiszteletdíjban részesül. 
 
3.3 Bírói szintek megtartásának feltételei 
 
Amennyiben egy bíró egy versenyévadban nem vesz részt versenyen és nem pontoz, újabb bírói 
részvétele versenyeken csak úgy lehetséges, haaz éves bíróképzésen részt vesz, és minimum egy 
versenyen árnyék-bíróként minden kategóriábanpontoz. 
Amennyiben két évnél hosszabb idő kimarad a bírói munkájában, csak újabb írásbeli és gyakorlati 
vizsga sikeres letétele után folytathatja bírói munkáját. 
Az újbóli minősítése érvényességéről a Lovastorna Szakág elnöke a bírót értesíti, valamint ezzel egy 
időben intézkedik, hogy az MLSZ-ben nyilvántartott bírói listára visszakerüljön. Ezzel egy időben 
szükséges az éves bírói licensz befizetése is, amelyet az újraminősített bíró igazol. 
 
 

4. Képzések 
 
A Lovastorna Szakág Szakbizottsága minden évben legalább egy képzést szervez és hirdet meg képzés 
és továbbképzés céljából hazai lovastorna bírók részére.  
Aktív bíróknak minimum két évente egy képzésen való részvétel kötelező.  
A hazai lovastorna bíróképzések eredményéről a képzés vezetője jelentést készít a részvétel és a 
vizsga eredmények ismertetésével a szakág elnöke részére. A szakág elnöke jóváhagyja a javasolt 
minősítést és bejelenti az MLSZ felé. 
 
Vizsgák 
A vizsgabizottság legalább két személyből áll, elsősorban nemzetközi bíró és/vagy hazai I.osztályú 
lovastorna bíróból, de a bizottság egyik tagja lehet a szakág elnöke, vagy a szövetségi kapitány is. 
 
A vizsgán elért teljesítményt vizsgatárgyanként (elméleti, írásbeli és gyakorlati, pontozás) az alábbiak 
szerint kell értékelni: 
- megfelelt 
- nem felelt meg 
Az a jelölt, aki elméleti, írásbeli vizsgán „nem felelt meg" minősítést kapott, gyakorlati vizsgát már 
nem tehet, az elméleti vizsga megismétlése nélkül. Ha a jelölt a vizsga befejezése előtt visszalép vagy 
értesítés nélkül nem jelenik meg, a vizsga „nem felelt meg” -nek tekintendő. 
A jelölt a vizsga előtt kizárható, ha elmulasztja a vizsgadíj befizetését, csal vagy csalást kísérel meg. 
Ebben az esetben a vizsga „nem felelt meg” -nek tekintendő. 
Amennyiben az elmaradás vagy a visszalépés indoka elfogadható és azt a vizsgabizottság tudomásul 
vette, a jelölt a vizsgát egy későbbi időpontban a szabályozás szerint megismételheti. 
A vizsga egy éven belül ismételhető, de a megismételt vizsgáig minimum 2 hónapnak kell eltelnie, és 
a vizsga ismétlőjének legalább egy asszisztálást kell igazolni. 
 
Sikeres írásbeli vizsgának tekinthető, ha a vizsgázó az írásbeli feladatsor kérdéseire helyesen válaszol 
minimum 90%-ban. 
 
Sikeres gyakorlati vizsgának tekinthető, ha a jelölt a vizsgán kijelölt lovastorna versenyzők bírálatakor 
a viszonyítási alapnak tekintendő bírói pontokhoz képest, kategóriánként és versenyszámonként 
vizsgálva: 
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- maximum 2 alkalommal fordul elő, hogy a vizsgázó és a vizsgáztatók által adott pont között 
1,5 vagy nagyobb a különbség 

- az adott pont és a hozzáfűzött megjegyzés összhangban van egymással, a vizsgázó meg tudja 
indokolni az adott pontokat, levonásokat 

- a versenyprogram „tizedes pontosságú” összesített pont- eredményét vizsgálva, nincs olyan 
összesített eredmény, ahol 1,5 pontnál nagyobb a különbség a vizsgázó és vizsgáztatók 
bírálata között 

- a vizsgázó az első és utolsó helyezett között hasonló mértékű különbséget látott, mint a 
vizsgáztatók 

- gyakorlati vizsga speciális esetekben videoprogram alapján is elvégezhető. 
-  

5. Lovastorna Bírói Testület 
 
A Lovastorna Bírói Testület a tevékenysége során együttműködik a Lovastorna Szakág 
Szakbizottságával, és lovastorna bírói érdekvédelmi feladatokat lát el összhangban az MLSZ 
alapszabályával. Javaslatot tesz a bírói minősítésekkel kapcsolatban. 
Valamennyi minősítéssel rendelkező aktív lovastorna bíró (tagnévsor évente megadva) tagja a bírói 
testületnek. A testület elnöke a Lovastorna Szakág Szakbizottság bírói ügyekért felelős tagja, a 
szakbizottság vezető bírója. 
 
Lovastorna Bírói Testületből történő kizárás, törlés, bírói tevékenység szüneteltetése 
Kizárásra kerül a Lovastorna Bírói Testületből az a bíró, akit bírói tevékenységével kapcsolatos 
vétségben a Magyar Lovas Szövetség illetékes fegyelmi jogkörű Testülete elmarasztal. 
Törlésre kerül a névsorból az a bíró, aki 3 éven keresztül lovastorna bírói tevékenységet nem folytat, 
vagy többszöri alkalommal dokumentálható módon súlyos bírói hibákat vét.Ezzel egy időben sor 
kerül a lovastorna bírói minősítés érvénytelenítésére is.   
Lovastorna bírói tevékenység szüneteltetésre kerül sor, ha a bíró nem vesz részt minimum két évente 
egy képzésen, illetve egy vagy két évig bírói tevékenységet nem folytat. 
 
 

6. Díjak és költségtérítések 
 
Hazai lovastorna bírói licence díj 
Minden minősítéssel rendelkező lovastorna bíró évente befizeti a Magyar Lovas Szövetségnek a bírói 
licenszdíjat. Lovastorna bírói licenszdíj összege évente kerül meghatározásra, az MLSZ honlapján 
megtalálható. 
 
A hazai tanfolyamok költségei 
A Lovastorna Szakág Szakbizottsága által szervezett hazai bíró képzések részvételi díját a tanfolyam 
szervezője határozza meg. 
 
Lovastorna bírói díjak, egyéb juttatások 
A bírói díjakat a Lovastorna Szakág Szakbizottsága a verseny helyszínek ismeretében együttesen a 
versenyrendezőkkel minden versenyévad elején egyezteti. 
A verseny során minden bíró minősítésétől függetlenül azonos díjazásban részesül. Az asszisztens 
tiszteletdíjat nem kap, részvétele ingyenes a hazai lovastorna versenyeken. 
A Magyarországon megrendezett nemzetközi lovastorna versenyeken a külföldi és hazai lovastorna 
bírók azonos díjazásban részesülnek, a díjazás mértékéről a versenyrendezőség dönt (a FEI szabályai 
alapján). 
A napidíjon kívül a bírók útiköltség térítésben is részesülnek. Útiköltségként csak a lakóhely és a 
verseny színhelye közötti távolság számolható el. 
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A versenyrendező, több napos versenyek esetében a verseny helyszínén vagy közelében a bírók 
részére köteles biztosítani szállást, napi háromszori étkezést. 
 
 

7. Etikai elvárások 
 
A Lovastorna Szakág Szakbizottsága, a Lovastorna Bírói Testület az etikai elvárásokat azzal a céllal 
fogalmazta meg, hogy a lovastorna versenyen és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó területeken a 
lovastorna sportban résztvevők számára irányt mutasson etikai kérdésekben és egy elvárt erkölcsi és 
viselkedési színvonalat határozzon meg.Az etikai elvárások a hosszú idő alatt kialakult, társadalmi 
közmegegyezésen alapuló igényeket, elvárásokat fogalmazza meg, amelyekre a jog szabályai, illetve 
szankciói nem terjednek ki, és amelyek a szakágon belüli, valamint a külső társadalmi szereplőkkel 
folytatott együttműködést könnyítik meg, teszik eredményesebbé. 
Nem jelent etikus magatartást, sőt etikai vétségnek tekinthető, ha valaki – szándékosan, vagy 
gondatlanságból – megszegi az etikai elvárásokban megfogalmazottokat.Az etikai vétség olyan, a 
lovastornával összefüggésbe hozható visszás cselekmény, magatartás, viselkedés, vélemény-
nyilvánítás, amely nem tartozik büntető-, szabálysértési-, polgári vagy fegyelmi eljárás körébe.  
Az itt megfogalmazott etikai elvárások hatálya kiterjed a lovastorna sportágban tevékenykedő 
sportolókra, tisztségviselőkre, sportszakemberekre, a sportágban bármely minőségben közvetlen 
vagy közvetett módon tevékenykedő természetes vagy jogi személyekre, a verseny és bemelegítő 
pályákon megjelenő személyekre és kísérőikre. 
 
Etikai elvárások a lovastorna bírókkal szemben: 

- A lovastorna bíró folyamatosan fejlessze tudását, naprakészen ismerje a rá vonatkozó, 
megjelenő új jogszabályokat, lovastorna sportra vonatkozó hazai és nemzetközi szabályokat 
és az irányadó lovastorna bírói gyakorlatot. 

- A lovastorna bíró versenyeken tevékenysége során hivatása hagyományainak megfelelően 
érintkezzék bírótársaival, a verseny egyéb hivatalos szereplőivel, a versenyek résztvevőivel, a 
hatóságok tagjaival, adja meg a kellő megbecsülést és tiszteletet, melyet saját magával 
szemben is várjon el. 

- A lovastorna bíró a szakág többi szereplőjével szemben fokozott igényességgel teljesítse 
kötelezettségeit jó kollegiális kapcsolatot tartson fenn, s ennek körében a kölcsönös bizalmon 
alapuló udvariasság jellemezze munkáját. 

- A lovastorna bíró személyes megjelenésével, fellépésével juttassa érvényre bírói hivatása 
súlyát, tekintélyét. Versenyeken a versenyiroda támogatásával olyan irodatechnikai 
eszközöket is használjon, amely lehetőséget ad arra, hogy az elkészült dokumentumok 
(pontozólapok) megjelenésükben méltók legyenek a lovastorna bírói hivatáshoz, a 
versenyhez. 

- A lovastorna bíró kiemelt figyelmet tanúsítson annak érdekében, hogy munkája során az 
összeférhetetlenség bármilyen formájának még a látszata se merülhessen fel. 

- Versenyeken a lovastorna bíró az általános megjelenési és magatartási követelményeknek 
meg kell, hogy feleljen. Alkoholos befolyásoltság alatt nem állhat, tilos az alkohol fogyasztása 
a verseny ideje alatt. 

- Tiszta ruházata tekintetében a tradicionális szabályok érvényesek, amely szabályok eltérnek 
az egyéb lovassportok öltözködési szabályaitól.  

- Ha a lovastorna bíróknak versenyen hivatásuk gyakorlása során egymással nézeteltérésük, 
vitájuk támad, törekedniük kell a vita békés eszközökkel történő rendezésére. Szükség esetén 
vegyék igénybe a versenyrendezőség képviselőjének és a verseny technikai felügyeletét 
gyakorló személynek az egyeztető megbeszélésen a részvételét. A verseny alatt kerülni kell 
minden temperamentumos megnyilvánulást szóban és tettben egyaránt.  

- A tisztaságra ügyelni kell, dohányozni csak a kijelölt helyen megengedett. A lovastorna 
verseny ideje alatt célszerű a mobiltelefonokat lehalkítani vagy kikapcsolni. 
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Jelen elvárások a Magyar Lovassport Szövetség Etikai És Gyermekvédelmi Szabályzatával együttesen 
érvényes. 
 
Az etikai elvárások nem egy lezárt, befejezett előírás, hanem a Lovastorna szakág tagsága eseti 
döntéseivel folyamatosan bővülő iránymutatás, amely elősegíti a lovastorna versenyeken a megfelelő 
viselkedést. 
 
 
 
 

8. Bírói összeférhetetlenség 
 
Mivel a lovastorna bíróknak munkájuk során pártatlanul kell a versenyzők teljesítményét megítélniük, 
ezért az adott lovastorna versenybíró nem bírálhat olyan versenyszámban, melyekben az alábbiak 
értelmében érintve van. 
 
Az aktív lovastorna bírónak minden versenyévad kezdete előtt nyilatkoznia kell arról, hogy: 

- van-e a tulajdonában vagy résztulajdonában olyan ló, amely lovastorna versenyen indul 
- indul-e olyan ló lovastorna versenyen, amelynek eladásában anyagi juttatás fejében az elmúlt 

egy évben részt vett 
- indul-e olyan versenyző bármely kategóriában, csapat, egyéni vagy páros versenyszámban a 

hazai lovastorna versenyen, akit az adott versenyévadban rendszeresen– évente több mint 
három alkalommal –edzésen segít 

- van-e rokoni kapcsolata lovastorna versenyen induló versenyzővel vagy futószárazójával 
- van-e kapcsolata a versenyrendező helyszín tulajdonosával, esetleg részben vagy teljesen 

tulajdonos-e 
- van-e anyagi érdekeltsége ló, edző-futószárazó vagy versenyző felé 

 
A nyilatkozat bármikor kiegészíthető.  


