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A korábbi vizsgák melyik szintnek felelnek meg az új rendszerben?
Régen

Jelenleg

DRA I
DRA II
Mivel úgy találták, hogy a DRA II és a
DRA III között nagyon nagy a szint
különbség, így betettek a kettő közé egy új
vizsga szintet
DRA III
DRA IV
Bázis vizsga
Kleine Hufsein- Kispatkó vizsga gyerekeknek
Kleine Hufsein- Kispatkó vizsga gyerekeknek
Kleine Hufsein- Kispatkó vizsga gyerekeknek
Kleine Hufsein- Kispatkó vizsga gyerekeknek

RA arany
RA1
RA2
RA3

RA4
RA5
RA7 és RA6 Bázis vizsga, lóismeret
RA8
RA9
RA10

Az RA10- től az RA6-os szintig terjedő vizsgák megfelelnek a régi gyerekvizsgáknak,
melyeket Kispatkó, azaz Kleine Hufeisen vizsgáknak neveztek. Ez az anyag ezen vizsgák
követelményeit nem tartalmazza.
A korábbi Bázis vizsga jelenleg egyenértékű az RA6 illetve RA7 vizsgákkal.
A vizsgák letételét egyaránt meg lehet kezdeni az RA10 illetve Bázis vizsga (RA6, RA7)
szintjén is.
A lovasterapeuta képzésben részt vevő hallgatók a vizsgát a korábbiakhoz hasonlóan a
Bázis vizsgával (RA6, RA7-el ) kezdik.
A lovasterapeuta képzésben tanuló hallgató az 1. év után a Bázis vizsgát (RA6, RA7)
illetve az RA 5-ös alapvizsgát kell teljesíteni, ami megfelel a korábbi DRA IV-es
szintnek.
A képzés végén a kimenő vizsga RA4-es, ami a korábbi DRA III-as szintnek felel meg.

Lóismereti bázis vizsga
Aki RA5 vagy annál magasabb jelvényt (vizsgát) szeretne elérni, annak a vizsgára
jelentkezéshez teljesítenie kell a RA7 és RA6-os szintet azaz a lóismereti bázisvizsgát.
A vizsga két részből áll:

A gyakorlati részben meg kell mutatni, hogy biztosan bánik a lóval
- a ló megközelítése
- vezetés, elővezetés, a ló megkötése
- figyelem a többi lóra
- a ló elengedése legelőn vagy karámban
- lóápolás, beleértve a lábak védelmét
2

- a ló felszerelése, beleértve a nyergelés, kantározás
- ló viselkedésének felismerése és bizalomépítés
- a ló szállításának alaptechnikái (berakodás)
- boksz és karám ápolás

Az elméleti részben a következő témákat kell ismerni
- lóismeret
- bánásmód a lóval, etikai alapelvek
- takarmányozás és takarmányozási technika
- ló egészségügyi alapismeretek
- istálló berendezés, egyéb helyiségek és mozgás területek
Az értékeléshez figyelembe kell venni a lóval való bánásmóddal kapcsolatos tudást és
képességet. Így az alapismereteket a ló rúgási képességeiről.
Nincs osztályzat (csak megfelelt vagy nem felelt meg) értékelés.
Sikeres vizsgázó egy jelvényt- és egy oklevelet kap.
Sikertelen vizsga esetén a következő vizsga időpontban ismételhet.

Fordította: Bujdosóné Stefán Adrienn
Változások Bázis vizsgában

A Bázis vizsga többi része megegyezik a korábbiakkal, azokat a részeket emeltük ki,
amelyek a korábbiakhoz képest újdonságot, eltérést tartalmaznak.
5. fejezet: Vezetés, talajmunka és szállítás
Ló vezetés kötőfékkel
A lovakat naponta többször is vezetőszárral, kötőfékkel vezetjük a boxból ki-be, a jártató
géphez, a karámba, legelőre, patkoláshoz... Ahhoz, hogy a lovak vezetni hagyják magukat,
már csikó korukban hozzá kell szoktatni őket ahhoz, hogy mint „főnököt”, vezetőt
elfogadjanak bennünket. A ménesben szigorú rangsor uralkodik, a ló követi a felette állókat.
Ennek szellemében, mivel mi felettük állunk, tudnunk kell hátra és oldalra léptetni őket,
illetve követniük kell minket. A lóval szemben határozottan és nyugodtan kell fellépni, ha
irányítani akarod.
A helyes lóvezetési pozíció
A ló vezető baloldalon a ló válla előtt halad, a vezetőszárat kb. 40-50 centiméterrel a
karabiner alatt fogja, állított ököllel, a végét a másik kézben tartva, vagy csikókantárral
vezetve a szár végét is a vezető kézben tartva. Tartsd a könyöködet könnyedén, így könnyen
tudod mozgatni a karod, ha a ló közelít, el tudod terelni vele.
- mindig figyeld a ló fejét, mimikáját, füljátékát
- soha ne tekerd fel se az ujjaidra, se a csuklódra a vezetőszárat
Találkozás más lovakkal
Előfordulhat, hogy más lovakkal találkozol, így számolnod kell azzal, hogy kontaktust
akarnak létesíteni egymással. Soha nem hagyhatod, hogy összeszagoljanak, vagy egymást
megérintsék.
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A lovak nem biztos, hogy szimpatikusak egymásnak, egy konfliktus esetén közéjük
kerülhetsz, amit el kell kerülni.
- tarts a találkozásnál egy biztonságos távolságot
- szűk istállófolyosón ne vezesd a lovat másik ló mellett
- ha ló ki van kötve oldalra kell léptetni, hogy a másik elférjen mellette és legyen elég hely
közöttük
A kötőfék, helyes levétele
A munka után a boxba vagy a szabadba (karám, legelő) vezetjük a lovat. Mielőtt levennénk a
kötőféket szembe fordítjuk magunkkal a lovat, meggyőződünk róla, hogy van mögöttünk
legalább két lépés szabad terület.
- a fordítás mindig magunktól el (felé) történik, így nem tud ránk lépni
- ez a szabály akkor is érvényes, ha fedett lovardában engeded el a lovat
Kézen legeltetés
Csak jól nevelt, engedelmes lovakat szabad veszély nélkül kötőfékkel legeltetni. Nem
felejthetik el, hogy vezetéken vannak. Itt is figyelni kell a lovak közötti megfelelő távolságra.
Egymás közelében csak azok a lovak legelhetnek, akik jó barátságban vannak.
Talajmunka
Helyes felszerelés:
- a ló fejére jól illeszkedő kötőfék, vezetőszár karabinerrel (nem pánik karabiner)
- biztonságos, stabil cipő, kesztyű, pálca a ló előre hajtásához
Talajmunka alatt azt értjük, hogy a lovat nem lovagoljuk, hanem a földről idomítjuk.
Így a lónak és a vezetőnek meg kell tanulniuk megérteni egymást a talajról is.
A lónak követnie kell az utasításokat mind a jármódot, mind az iramot illetően.
Talajmunka gyakorlatok:
- lépésben meghatározott ponttól egy másik pontig, jobbról, balról vezetve
- a lovat mindig magunktól elfordítjuk
- befolyásolni a lépés iramát (rövidítés, nyújtás)
- átvezetni talajon fekvő rudakon
- átvezetni bóják között, szlalomban
- hátraléptetni
- patanyomfigurákon vezetni
Segítségek a talajmunkánál
A legfontosabb segítség a vezetési technikád és a testtartásod. A lónak igazodnia kell a
lépésedhez, ha már szabadon követ, a vezetőszár akár lóghat is egy kicsit.
A hangoddal tudod a lovadat élénkíteni vagy megnyugtatni, de semmiképpen ne húzd
folyamatosan a vezetőszárat. Ha a lovad nem reagál ezekre a segítségekre, használhatsz
pálcát. A pálcát a szabad kezedben kell fogni, - amelyikkel nem vezeted a lovat- és a pálcát
ott használd, ahol a vádlid fekszik a lovaglásnál. A pálca használatot sokat kell gyakorolni.
Vezetés minkét oldalról
A legtöbb ló kiskorában megszokta, hogy balról vezetik, ez onnan ered, hogy a legtöbb ember
jobbkezes. Történelmi okok között találjuk még, hogy a katonák baloldalon hordták a kardot.
Azonban nagyon fontos, hogy a lovat minkét oldalról tudjuk vezetni, hiszen gyakran
előfordul, hogy a ló jobb oldaláról kell elvégezni egy feladatot, pl.: szembe fordítás. Soha ne
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fordítsuk magunk felé a lovat, mert így a lábunkra léphet, a helyes az, ha mindig magunktól
elfelé fordítjuk.
Vezetés kantárral
Kantárral való vezetés estén a szárakat levesszük a ló nyakából és ugyanaz az eljárás, mint a
vezetőszárral. Mindig gondolj arra, hogy ilyenkor érzékenyen bánj a ló szájával. A ló testét és
a lábait irányítsd és ne a fejét. Ha a ló túl gyors lesz, egy kézmozdulattal lefékezheted. Emeld
fel a bal kezedet a bal szeme elé, magától le fog lassítani.
Lóbírálat háromszögben
Ló bírálat esetén a lovat egy felvezető háromszög körül vezetjük/ mutatjuk be
Első lépésben a lovat a rúddal párhozamosan, nyitott állásban megállítjuk, a lényeg, hogy
mind a négy lábát lássák. A vezető a lóval szemben kell, hogy álljon. Az első szakaszt
lépésben, a forduló után ügetésben majd a következő forduló után újra lépésben kell
teljesíteni. Végezetül az utolsó jobb forduló után úgy kell megállni nyitott állásban, hogy a
bírák a ló másik oldalát is láthassák.
Lószállítás
Minden lónak meg kell tanulnia felmenni és lejönni a lószállítóról. Erre szükség van, ha
versenyre, állatkórházba kell szállítani vagy istállót váltunk. A lószállításnál mindig egy
felnőtt jelenlétére van szükség. A lószállító vezetője felelős az autó és a lószállító műszaki
állapotáért.
A ló előkészítése a szállításra
A ló fel és lepakolása valamint szállítása nagyon balesetveszélyes, ezért kiemelt figyelmet
igényel. Legfontosabb a lábak megfelelő védelme. Hideg idő esetén takarjuk be a lovat.
- fontos a biztonságos cipő és kesztyű
- lóútlevél
Ki és bepakolás
Azt a lovat, amelyik könnyen felmegy a lószállítóra, vezessük egyenes vonalban a rámpához
és vezessük fel a szállítóra, bújjunk át a rúd alatt majd kérjük meg a segítőnket, hogy rakja fel
a ló mögött a hátsó rudat. Csak ezek után kössük meg a lovat. Lepakolásnál először
győződjünk meg arról, hogy a szállítóban minden rendben van. Először oldjuk el a lovat, majd
jelezzünk a segítőnknek, hogy nyissa le az ajtót és vegye le a rudat. A segítőnk figyeljen arra,
hogy a ló nehogy oldalt lépjen le a rámpáról.
Néhány ló nem szívesen megy fel a lószállítóra. Ebben az esetben próbáljunk meg előtte
felvezetni egy másik rutinos lovat, oldalra helyezzünk akadályokat folyosót képezve, és így
próbáljuk meg felvezetni. Legyen eszünkben, hogy erőszakkal úgysem fog menni, próbáljuk
inkább elnyerni a ló bizalmát, akár abrakos vödörrel is.
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6. Fejezet: RA 5-ös szint
(5-ös számú lovas jelvény)
/a korábbi DRA IV-es szintnek felel meg/
Az RA5-ös lovas vizsgára korhatár nélkül minden lovas jelentkezhet, aki az előírt előkészítő
tanfolyamon részt vett.
Előfeltételek lovasok és lovak részére
•
•
•
•

lovassport egyesületi tagság
a lóismereti bázisvizsga vagy a RA7 és RA6 teljesítésének igazolása
előkészítő tanfolyamon való részvétel
A vizsgán lovagolt lovak életkora legalább öt év legyen, és kiképzési szintje feleljen
meg a vizsgakövetelményeknek

Vizsgakövetelmények
A vizsga gyakorlati és elméleti rész vizsgákból áll.
1. Díjlovaglás részvizsga
• E (előkészítő) osztályú díjlovagló feladat támaszkodásban (egy vagy két lovas
egyszerre)
• segédszár elfogadott
• lovaglás kengyel nélkül minden jármódban Figyelem ez korábban nem volt!
2. Díjugratás részvizsga
• a lovas vizsgáztatása könnyített ülésben
• E (előkészítő) osztályú stílus pálya ugratása: elbírálásra kerül a lovas ülése,
befolyásolása, az adott feladat harmonikus végrehajtása, és az összbenyomás
Tereplovaglás részvizsga lebonyolítható akkor is, ha nem a díjugrató részvizsgát akarja
helyettesíteni. Követelmények: E (előkészítő) osztályú stílus tereplovaglás, vagy terep
versenypálya lovaglása.
3. Stáció részvizsga Figyelem ez korábban nem volt!
1. Állomás
• vizsgabeszélgetés saját gyakorlati részvizsgákról, lovaglás elmélet E osztályú szintnek
megfelelően
2. Állomás
• a versenysportba lépés ismeretei (a versenyzés feltételei)
3. Állomás
• baleset megelőzési ismeretek
4. Állomás
• talajmunka: felvezetés a háromszögben, edzés rudakkal (pl. megállás rúd fölött,
sokoldalú rúdkereszt, rúd labirintus) szisztematikus környezettudatosság
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Ki teljesíti a vizsgát?
A jelölteknek legalább hatos átlag osztályzatot (6.0) kell teljesíteni összességében. Egy
részvizsga részosztályzata sem lehet öt egész (5.0) alatt. Ha bármely részvizsgán nem éri el
ezt az osztályzatot akkor a vizsgát legkorábban három hónap múlva ismételheti meg. Az RA5
terep részvizsga teljesítésének, vagy nem teljesítésének nincs jelentősége, kivéve, ha az a
díjugratás részvizsgát helyettesíti.

6.1 RA 5 díjlovaglás (speciál)
Előfeltételek a ló és lovas részére
Azok a lovasok, akik az ötös számú speciális díjlovaglás lovas vizsgát teljesíteni akarják,
legalább 21 évesnek kell lenniük és rendelkezniük kell RA7 és RA6 vizsgával. Ez
megegyezik RA5 –ös vizsgánál (a 6-os pontban) leírtakkal.
Vizsgakövetelmény
Gyakorlati és elméleti részvizsgákból áll.
1. Díjlovaglás részvizsga
• A (alap) osztályú díjlovagló program a programfüzet alapján
• segédszár nem megengedett
2. Részvizsga: lovaglás könnyített ülésben és járóiskolán
3. Stáció részvizsga Figyelem ez korábban nem volt!
1. Állomás
- vizsgabeszélgetés a saját gyakorlati részvizsgákról, lovaglás elmélet a lovagolt
osztályú szintnek megfelelően
2. Állomás
- a versenysportba lépés ismeretei (a versenyzés feltételei)
3. Állomás
- baleset megelőzési ismeretek
4. Állomás
- talajmunka: felvezetés a háromszög körül, edzés rudakkal (pl. megállás rúd fölött,
sokoldalú rúdkereszt, rúd labirintus) szisztematikus környezettudatosság
Ki teljesíti a vizsgát?
A jelölteknek legalább hatos átlag osztályzatot (6.0) kell teljesíteni összességében. Egy
részvizsga részosztályzata sem lehet öt egész (5.0) alatt. Ha bármely részvizsgán nem éri el
ezt az osztályzatot, akkor a vizsgát legkorábban három hónap múlva ismételheti.

6.2 RA5 (díjugratás) speciál
Előfeltételek a ló és lovas részére
Azok a lovasok, akik az ötös számú speciális díjugratás lovas vizsgát teljesíteni akarják,
legalább 21 évesnek kell lenniük és rendelkezniük kell RA7 és RA6 vizsgával. Ez
megegyezik RA5 –ös szintnél (a 6-os pontban) leírtakkal.
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Vizsgakövetelmény
Gyakorlati és elméleti részvizsgákból áll.
1. Díjugratás részvizsga
• Lovas vizsgáztatása könnyített ülésben
• A (alap) osztályú stíluspálya ugratása standard követelmény szerint (min.1.00 m max.
1.10 m)
2. Díjlovaglás részvizsga
• Ugró lovak idomító kiképzési elemeinek lovaglása
3. Stáció részvizsgák Figyelem ez korábban nem volt!
1. Állomás
- vizsgabeszélgetés a saját gyakorlati részvizsgákról, lovaglás elmélet a lovagolt osztályú
szintnek megfelelően
2. Állomás
- a versenysportba lépés ismeretei (versenyzés feltételei)
3. Állomás
- baleset megelőzési ismeretek
4. Állomás
- talajmunka: felvezetés a háromszögben, edzés rudakkal (pl. megállás rúd fölött,
sokoldalú rúdkereszt, rúd labirintus) szisztematikus környezettudatosság
Ki teljesíti a vizsgát?
A jelölteknek a vizsgán legalább hatos átlag osztályzatot (6.0) kell teljesíteni összességében.
Egy részvizsga részosztályzata sem lehet öt egész (5.0) alatt. Ha bármely részvizsgán nem éri
el ezt az osztályzatot, akkor a vizsgát legkorábban három hónap múlva ismételheti.

Fordította: Bujdosóné Stefán Adrienn
Problémák az ugratásnál és a megoldásai
Félelem az ugratástól
Egy kis félelem az ugratástól természetes, hiszen az akadályok gyorsan következnek egymás
után és maga a tevékenység is nagyon lendületes. A lovasnak gyorsan kell reagálni és alig van
ideje korrigálni, mivel mindig jöhetnek előre nem látható szituációk. Teljesen normális, ha az
ember kicsit ideges egy ugrópálya lovaglása előtt, de csak ha kicsit. A nagyon komoly félelem
akadályoz téged az igazi tanulásban. Nem létezik nagy csodaszer a félelem ellen, de van sok
kicsi. A legfontosabb, hogy te magad gyűrd le a félelmeidet.

Tippek a félelem ellen
- az egyik jó ötlet, hogy segíts a pályaépítésnél és ugord át magad az akadályokat. Ami neked
így sikerül, az a lovadnak csak macskaugrás lesz és elhiheted magadnak, hogy ezt nyeregben
is túl fogod élni.
- nézd meg, hogy ugranak azok, akiknek egyértelműen sikerül és határozd el én is így akarom
csinálni.
- néha a félelemtől belénk szorul a levegő az ugrás fölött és ez nem jó, mert ha nem veszünk
levegőt, gyorsan feszessé válnak az izmaink. Próbáljatok ki például egy ugrás fölött beszélni,
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levegőt kell venni és nem tarthatod bent. Mondd pl.: előre és gondolj arra, hogy a felső tested
és a kezeid is előre
- egy másik jó ötlet a rálovaglás fázisában hangosan számolni a vágta ugrásokat.
Egyensúlyproblémák
Előfordulhat, hogy az akadály fölött nem találjuk meg a jó egyensúlyt, a mozgás elé vagy
mögé kerülünk. Ha sokszor a mozgás mögé kerülsz, az segíthet, ha egy kézzel
belekapaszkodsz a sörénybe, jobban fogod érezni az elugrást. Ha attól félsz, hogy a mozgás
elé kerülsz, meg kell tanulnod várni. Amikor a ló tényleg elugrik, gondold, hogy „most” és
csak akkor menj előre a felsőtesteddel. A legjobb segítséged az egyensúlyozáshoz a mélyen
leengedett sarok, a rálovaglásnál, az ugrás fölött és a talajfogásnál. Nagyon jó
egyensúlyiskolázás, ha kisebb akadályokon kengyel nélkül vagy akár szár nélkül is ugratunk.
Ez nehezebbnek hangzik, mint valójában, azonban edző nélkül ezt ne gyakorold.
Ellenszegülés
Lehetséges, hogy a ló az akadály mellé megy. Ez nem azt jelenti, hogy haragszik, csak
megpróbál kikerülni egy felesleges megerőltetést. Azonban ha sikerül jó tempóban az akadály
közepére lovagolni, meg fogja érteni, hogy nem kerülheti ki a munkát.
Előfordulhat, hogy a ló megáll vagy alácsúszik az akadálynak elugrás nélkül. Ez áltálában
lendület és a megfelelő segítségek hiánya. Ilyenkor a ló úgy érezheti, jobb, ha megáll,
minthogy elugorjon nagyobb veszélynek kitéve magát. Ebben az esetben az edződ segít a
helyes segítségek alkalmazásában.

6.3 RA 5-ös tereplovaglás speciál
Előfeltételek a ló és lovas részére
Azok a lovasok, akik az ötös számú speciális tereplovaglás lovas vizsgát teljesíteni akarják,
legalább 21 évesnek kell lenniük és rendelkezniük kell RA7 és RA6 vizsgával. Ez
megegyezik RA5-ös szintnél (a 6-os pontban) leírtakkal.
Vizsgakövetelmény
Gyakorlati és elméleti részvizsgákból áll.
1. Tereplovaglás részvizsga
• E (előkészítő)/A (alap) osztályú stílus tereplovaglás
2. Díjlovaglás részvizsga
• tereplovak idomító kiképzési elemeinek lovaglása
3. Stáció részvizsga
1.

Állomás
• vizsgabeszélgetés saját gyakorlati részvizsgákról, lovaglás elmélet a lovagolt osztályú
szintnek megfelelően
2.
Állomás
• a versenysportba lépés ismeretei (a versenyzés feltételei)
3.
Állomás
• baleset megelőzési ismeretek
4.
Állomás
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• talajmunka: felvezetés a háromszögben, edzés rudakkal (pl. megállás rúd fölött,
sokoldalú rúdkereszt, rúd labirintus) szisztematikus környezettudatosság
Ki teljesíti a vizsgát?
A jelölteknek vizsgán legalább hatos átlag osztályzatot (6.0) kell teljesíteni összességében.
Egy részvizsga részosztályzata sem lehet öt egész (5.0) alatt. Ha bármely részvizsgán nem éri
el ezt az osztályzatot, akkor a vizsgát legkorábban három hónap múlva ismételheti.

7. Fejezet RA 4- es szint
4-es számú lovas jelvény
/korábban a DRA III-as szintnek felet meg/
Előfeltételek
Az RA4-es vizsga teljesítése nincs korhatárhoz kötve
• lovassport egyesületi tagság
• RA 5-ös számú vizsga teljesítése és
• részvétel az előkészítő tanfolyamon
• a vizsgán lovagolt lovak életkora legalább öt év legyen, és kiképzési szintje feleljen
meg a vizsgakövetelményeknek
Vizsgakövetelmények
A vizsga gyakorlati és elméleti részvizsgákból áll
1. Díjlovagló részvizsga
• „A” (alap) osztályú program a programgyűjtemény szerint, amit egyesével vagy
kettesével lovagolhatnak, segédszár nem megengedett
2. Díjugratás részvizsga
• lovas vizsgáztatása könnyített ülésben
• „A” osztályú stílus pálya lovaglása standard követelmények szerint
Tereplovaglás részvizsga lebonyolítható akkor is, ha nem a díjugrató vizsgát akarja
helyettesíteni. Követelmények: „A” osztályú stílus, tereplovaglás, vagy terep versenypálya
lovaglása.
3. Stáció részvizsga Figyelem ez korábban nem volt!
1. Állomás
• vizsgabeszélgetés saját gyakorlati részvizsgákról, lovaglás elmélet A (alap) osztályú
szintnek megfelelően, kiképzési skála
2. Állomás
• a lovas kondicionális képességei
3. Állomás
• hátas ló alapfelszerelése
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Ki teljesíti a vizsgát?
A jelölteknek a vizsgán legalább hatos átlag osztályzatot (6.0) kell teljesíteni összességében.
Egy részvizsga részosztályzata sem lehet öt egész (5.0) alatt. Ha bármely részvizsgán nem éri
el ezt az osztályzatot akkor a vizsgát legkorábban három hónap múlva ismételheti.
Az RA4 terep részvizsga teljesítésének, vagy nem teljesítésének nincs jelentősége, kivéve, ha
az a díjugratás részvizsgát helyettesíti.

7.1 RA4 díjlovaglás speciál
Előfeltételek
Korhatár nélkül teljesíthető
• lovassport egyesületi tagság
• a lóismereti RA5 számú lovas jelvény vizsga teljesítése és részvétel az előkészítő
tanfolyamon
• a vizsgán lovagolt lovak életkora legalább öt év legyen, és kiképzési szintje feleljen
meg a vizsgakövetelményeknek

Vizsgakövetelmények
A vizsga gyakorlati és elméleti rész vizsgákból áll.
1. Díjlovagló részvizsga
• L (könnyű) osztályú program csikókantárral a programfüzet szerint
2. részvizsga: Lovaglás könnyített ülésben és járóiskolán
volt!

Figyelem ez korábban nem

3. Stáció részvizsga Figyelem ez korábban nem volt!
1. Állomás
• vizsgabeszélgetés saját gyakorlati részvizsgákról, lovaglás elmélet L (könnyű)
osztályú szintnek megfelelően, kiképzési skála
2. Állomás
• a lovas kondicionális képességei
3. Állomás
• hátas ló alapfelszerelése

Ki teljesíti a vizsgát?
A jelölteknek a vizsgán legalább hatos átlag (6.0) osztályzatot kell teljesíteni. Egy részvizsga
részosztályzata sem lehet öt egész (5.0) alatt. Bármely részvizsgán nem éri el ezt az
osztályzatot, akkor a vizsgát legkorábban három hónap múlva ismételheti.
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7.2 RA 4 díjugratás speciál
Előfeltételek
Korhatár nélkül teljesíthető
• lovassport egyesületi tagság
• a lóismereti ötös (5-ös) számú lovas jelvény vizsga teljesítése és részvétel az
előkészítő tanfolyamon
• a vizsgán lovagolt lovak életkora legalább öt év legyen, és kiképzési szintje feleljen
meg a vizsgakövetelményeknek

Vizsgakövetelmények
A vizsga gyakorlati és elméleti rész vizsgákból áll.
1. Díjugratás részvizsga
• A** osztályú stílus pálya lovaglása standard követelmények szerint (1.10m)
2. Díjlovaglás részvizsga Figyelem ez korábban nem volt!
• ugró lovak idomító kiképzési elemeinek lovaglása
3. Stáció részvizsga Figyelem ez korábban nem volt!
1. Állomás
• vizsgabeszélgetés saját gyakorlati részvizsgákról, lovaglás elmélet a lovagolt osztály
szintjének megfelelően, kiképzési skála
2. Állomás
• a lovas kondicionális képességei
3. Állomás
• hátas ló alapfelszerelése

Ki teljesíti a vizsgát?
A jelölteknek a vizsgán legalább hatos átlag osztályzatot (6.0) kell teljesíteni. Egy részvizsga
részosztályzata sem lehet öt egész (5.0) alatt. Bármely részvizsgán nem éri el ezt az
osztályzatot akkor a vizsgát legkorábban három hónap múlva ismételheti. Az RA5 terep
részvizsga teljesítésének, vagy nem teljesítésének nincs jelentősége, kivéve, ha az a díjugratás
részvizsgát helyettesíti.

7.3 RA 4 tereplovaglás speciál
Előfeltételek
A vizsga korhatár nélkül teljesíthető
• lovassport egyesületi tagság
• a lóismeretei ötös (5-ös) számú lovas jelvény vizsga teljesítése és részvétel az
előkészítő tanfolyamon
• a vizsgán lovagolt lovak életkora legalább öt év legyen, és kiképzési szintje feleljen
meg a vizsgakövetelményeknek
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Vizsgakövetelmények
A vizsga gyakorlati és elméleti rész vizsgákból áll.
1. Tereplovaglás részvizsga
• A (alap) osztályú stílus tereplovaglás
2. Díjlovaglás részvizsga
• tereplovak idomító kiképzési elemeinek lovaglása
3. Stáció részvizsga Figyelem ez korábban nem volt!
1. Állomás
• vizsgabeszélgetés saját gyakorlati részvizsgákról, lovaglás elmélet a lovagolt osztály
szintjének megfelelően, kiképzési skála
2. Állomás
• a lovas kondicionális képességei
3. Állomás
• hátas ló alapfelszerelése

Ki teljesíti a vizsgát?
A jelölteknek a vizsgán legalább hatos átlag osztályzatot (6.0) kell teljesíteni. Egy részvizsga
részosztályzata sem lehet öt egész (5.0) alatt. Ha bármely részvizsgán nem éri el ezt az
osztályzatot, akkor a vizsgát legkorábban három hónap múlva ismételheti.

8. Fejezet RA 3-as szint
Figyelem ez korábban ez a vizsgaszint nem volt!
3-as számú lovas jelvény

Előfeltételek
A vizsga korhatár nélkül teljesíthető
• lovassport egyesületi tagság
• RA 4-es vizsga teljesítése és
• részvétel az előkészítő tanfolyamon
• a vizsgán lovagolt lovak életkora legalább öt év legyen, és kiképzési szintje feleljen
meg a vizsgakövetelményeknek

Vizsgakövetelmények
A vizsga gyakorlati és elméleti rész vizsgákból áll.
1. Díjlovaglás részvizsga
• L (könnyű) osztályú díjlovagló program lovaglása csikókantárral programfüzet szerint
egyesével lovagolva
2. Díjugratás részvizsga
• A** osztályú stílus pálya lovaglása standard követelmények szerint (1.10m)
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Tereplovaglás részvizsga lebonyolítható akkor is, ha nem a díjugrató vizsgát helyettesíti.
Követelmények: A (alap) osztályú stílus tereplovaglás lovaglása.
3. Stáció részvizsga Figyelem ez korábban nem volt!
1. Állomás
• vizsgabeszélgetés saját gyakorlati részvizsgákról, lovaglás elmélet L (könnyű)
osztályú szintnek megfelelően, kiképzési skála
2. Állomás
• lovas sport etikai kódexe
3. Állomás
• edzéselmélet (kondíció, koordináció)

Ki teljesíti a vizsgát?
A jelölteknek a vizsgán legalább hatos átlag (6.0) osztályzatot kell teljesíteni. Egy részvizsga
részosztályzata sem lehet öt egész (5.0) alatt. Bármely részvizsgán nem éri el ezt az
osztályzatot, akkor a vizsgát legkorábban három hónap múlva ismételheti.
Az RA3 terep részvizsga teljesítésének, vagy nem teljesítésének nincs jelentősége, kivéve, ha
az a díjugratás részvizsgát helyettesíti.

8.1 RA 3 díjlovaglás speciál
Előfeltételek
Korhatár nélkül teljesíthető.
• lovassport egyesületi tagság
• a RA4 vizsga teljesítése
• részvétel az előkészítő tanfolyamon
• a vizsgán lovagolt lovak életkora legalább hat év legyen, és kiképzési szintje feleljen
meg a vizsgakövetelményeknek

Vizsgakövetelmények
A vizsga gyakorlati és elméleti részvizsgákból áll.
1. Díjlovaglás részvizsga
• L (könnyű) osztályú díjlovagló feladat lovaglása csikókantárral (a német
programgyűjteményből az L** feladatok közül)
2 . Stáció részvizsga Figyelem ez korábban nem volt!
1. Állomás
• vizsgabeszélgetés saját gyakorlati részvizsgákról, lovaglás elmélet L (könnyű)
osztályú szintnek megfelelően, kiképzési skála
2. Állomás
• lovas sport etikai kódexe
3. Állomás
• edzéselmélet (kondíció, koordináció)
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Ki teljesíti a vizsgát?
A jelölteknek a vizsgán legalább hatos átlag (6.0) osztályzatot kell teljesíteni összességében.
Egy részvizsga részosztályzata sem lehet öt egész (5.0) alatt. Bármely részvizsgán nem éri el
ezt az osztályzatot, akkor a vizsgát legkorábban három hónap múlva ismételheti.

8.2 RA3 díjugratás speciál
Előfeltételek
Korhatár nélkül teljesíthető
• lovassport egyesületi tagság
• a RA4 számú lovas jelvény vizsga teljesítése és
• részvétel az előkészítő tanfolyamon
• a vizsgán lovagolt lovak életkora legalább hat év legyen, és kiképzési szintje feleljen
meg a vizsgakövetelményeknek

Vizsgakövetelmények
A vizsga gyakorlati és elméleti részvizsgákból áll.
1. Díjugratás részvizsga
• L (könnyű) osztályú stíluspálya lovaglása a standard követelmények szerint (min.1.10
m, max. 1.20m)
2. Stáció részvizsga Figyelem ez korábban nem volt!
1. Állomás
• vizsgabeszélgetés saját gyakorlati részvizsgákról, lovaglás elmélet L (könnyű)
osztályú szintnek megfelelően, kiképzési skála
2. Állomás
• lovas sport etikai kódexe
3. Állomás
• edzéselmélet (kondíció, koordináció)

Ki teljesíti a vizsgát?
A jelölteknek a vizsgán legalább hatos átlag (6.0) osztályzatot kell teljesíteni összességében.
Egy részvizsga részosztályzata sem lehet öt egész (5.0) alatt. Ha bármely részvizsgán nem éri
el ezt az osztályzatot, akkor a vizsgát legkorábban három hónap múlva ismételheti.

8.3 RA3 tereplovaglás speciál
Előfeltételek
Korhatár nélkül teljesíthető
• lovassport egyesületi tagság
• a RA4 vizsga teljesítése és részvétel az előkészítő tanfolyamon
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•

a vizsgán lovagolt lovak életkora legalább hat év legyen, és kiképzési szintje feleljen
meg a vizsgakövetelményeknek

Vizsgakövetelmények
A vizsga gyakorlati és elméleti részvizsgákból áll.
1. Terep részvizsga
• L (könnyű) osztályú stílus tereppálya lovaglása
2. Stáció részvizsga Figyelem ez korábban nem volt!
1. Állomás
• vizsgabeszélgetés saját gyakorlati részvizsgákról, lovaglás elmélet L (könnyű)
osztályú szintnek megfelelően, kiképzési skála
2. Állomás
• lovas sport etikai kódexe
3. Állomás
• edzéselmélet (kondíció, koordináció)

Ki teljesíti a vizsgát?
A jelölteknek a vizsgán legalább hatos átlag (6.0) osztályzatot kell teljesíteni összességében.
Egy részvizsga részosztályzata sem lehet öt egész (5.0) alatt. Ha bármely részvizsgán nem éri
el ezt az osztályzatot, akkor a vizsgát legkorábban három hónap múlva ismételheti.

9. Fejezet RA 2-as szint
2-es számú lovas jelvény

Előfeltételek
A vizsga korhatár nélkül teljesíthető
• lovassport egyesületi tagság
• a RA3 vizsga teljesítése
• részvétel az előkészítő tanfolyamon
• a vizsgán lovagolt lovak életkora legalább öt év legyen, és kiképzési szintje feleljen
meg a vizsga követelményeknek

Vizsgakövetelmények
A vizsga gyakorlati és elméleti részvizsgákból áll.
1. Díjlovaglás részvizsga
• L (könnyű) osztályú díjlovagló program lovaglása nagykantárral programfüzet szerint
egyesével lovagolva
2. Díjugratás részvizsga
• L (könnyű) osztályú stílus pálya lovaglása standard követelmények szerint
(min.1.10 m max. 1.20 m)
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A tereplovaglás részvizsgát a többi részvizsga után lehet teljesíteni, függetlenül azok
eredményétől.
Követelmény: L (könnyű) osztályú stílus tereppálya lovaglása.
3. Stáció részvizsga Figyelem ez korábban nem volt!
1. Állomás
• vizsgabeszélgetés saját gyakorlati részvizsgákról, lovaglás elmélet L (könnyű)
osztályú szintnek megfelelően, kiképzési skála
2. Állomás
• a felszerelések helyes beállítása, különös tekintettel a nagykantárra és a zablákra
3. Állomás
• edzéselmélet, funkcionális anatómia és küllemtan

Ki teljesíti a vizsgát?
A jelölteknek a vizsgán legalább hatos (6.0) átlagosztályzatot kell teljesíteni. Egy részvizsga
részosztályzata sem lehet öt egész (5.0) alatt. Ha bármely részvizsgán nem éri el ezt az
osztályzatot, akkor a vizsgát legkorábban három hónap múlva ismételheti.

9.1 RA2 díjlovaglás speciál
Előfeltételek
Korhatár nélkül teljesíthető.
• lovassport egyesületi tagság
• a RA3 vizsga teljesítése
• részvétel az előkészítő tanfolyamon
• a vizsgán lovagolt lovak életkora legalább hat év legyen, és kiképzési szintje feleljen
meg a vizsgakövetelményeknek

Vizsgakövetelmények
A vizsga gyakorlati és elméleti részvizsgákból áll.
1. Díjlovaglás részvizsga
• M (közép) osztályú díjlovagló program lovaglása nagykantárral programfüzet szerint
2. Stáció részvizsga Figyelem ez korábban nem volt!
1. Állomás
• vizsgabeszélgetés saját gyakorlati részvizsgákról, lovaglás elmélet M (közép) osztályú
szintnek megfelelően, kiképzési skála
2. Állomás
• a felszerelések helyes beállítása, különös tekintettel a kantározásra és a zablákra
3. Állomás
• edzéselmélet, funkcionális anatómia és küllemtan
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Ki teljesítheti a vizsgát?
A jelölteknek minden részvizsgán legalább hatos átlagosztályzatot (6.0) kell teljesíteni. Egy
részvizsga részosztályzata sem lehet öt egész (5.0) alatt. Ha bármely részvizsgán nem éri el
ezt az osztályzatot, akkor a vizsgát legkorábban három hónap múlva ismételheti.

9.2 RA2 díjugratás speciál
A vizsgára jelentkezhetnek
Korhatár nélkül teljesíthető.
• lovassport egyesületi tagság
• a RA3 vizsga teljesítése
• részvétel az előkészítő tanfolyamon
• a vizsgán lovagolt lovak életkora legalább hat év legyen, és kiképzési szintje feleljen
meg a vizsgakövetelményeknek

Vizsgakövetelmények
A vizsga gyakorlati és elméleti részvizsgákból áll.
1. Díjugratás részvizsga
• M (közép) osztályú stíluspálya ugratása standard követelmények szerint (min. 1.20 m
max. 1.40 m)
2. Stáció részvizsga Figyelem ez korábban nem volt!
1. Állomás
• vizsgabeszélgetés saját gyakorlati részvizsgákról, lovaglás elmélet M (közép) osztályú
szintnek megfelelően, kiképzési skála
2. Állomás
• a felszerelések helyes beállítása, különös tekintettel a kantározásra és a zablákra
3. Állomás
• edzéselmélet, funkcionális anatómia és küllemtan

Ki teljesíti a vizsgát?
A jelölteknek a vizsgán legalább hatos átlagosztályzatot (6.0) kell teljesíteni összességében.
Egy részvizsga részosztályzata sem lehet öt egész (5.0) alatt. Ha bármely részvizsgán nem éri
el ezt az osztályzatot, akkor a vizsgát legkorábban három hónap múlva ismételheti.

9.3 RA2-es számú lovas jelvény (versenyeredmények alapján)
Értékelésre kerülnek a bel-, és külföldön (1973. 01. 01. óta) elért versenyeredmények (egyéni
eredmények). A külföldön elért eredmények csak olyan nemzetközi versenyekre vonatkoznak,
amelyekre az FN nevezte a lovasokat (Art. 121 RG). A külföldi lovasok versenyeredményei
csak akkor kerülnek beszámításra, ha a német FN azokat elfogadja.
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A következő eredmények kerülnek elfogadásra
a) 2 győzelem L (könnyű) osztályú díjlovaglásban vagy 2 M (közép) osztályú 1-5-ig
helyezés és
2 győzelem L (könnyű) osztályú díjugratásban vagy 2 M (közép) osztályú 1-5-ig
helyezés
vagy:
b) egyszer 1-5-ig helyezés GVL/CCI* kategóriában vagy 3 helyezés VL/CIC*
kategóriában vagy magasabb osztályban
vagy:
c) 3 győzelem M (közép) osztályú díjlovaglásban vagy 3 S (nehéz) osztályú helyezés 15-ig
vagy:
d) 3 győzelem M (közép) osztályú díjugratásban vagy 3 helyezés 1-5-ig nehézosztályú
díjugratásban

10. Fejezet RA 1-1s szint
1-es számú lovas jelvény

A vizsgára jelentkezhetnek
Korhatár nélkül teljesíthető.
• lovassport egyesületi tagság
• a RA2 vizsga teljesítése
• részvétel az előkészítő tanfolyamon
• a vizsgán lovagolt lovak életkora legalább hat év legyen, és kiképzési szintje feleljen
meg a vizsgakövetelményeknek

Vizsgakövetelmények
A vizsga gyakorlati és elméleti részvizsgákból áll.
1. Díjlovaglás részvizsga
• M (közép) osztályú díjlovagló program lovaglása nagykantárral, programfüzet szerint
2. Díjugratás részvizsga
• M* (közép) osztályú stíluspálya lovaglása standard követelmények szerint (1.40 m )
3. Stáció részvizsga Figyelem ez korábban nem volt!
1. Állomás
• vizsgabeszélgetés saját gyakorlati részvizsgákról, lovaglás elmélet M (közép) osztályú
szintnek megfelelően
2. Állomás
• edzéselmélet (okok/okozatok)
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Ki teljesíti a vizsgát?
A jelölteknek a vizsgán legalább hatos átlagosztályzatot (6.0) kell teljesíteni összességében.
Egy részvizsga részosztályzata sem lehet öt egész (5.0) alatt. ha bármely részvizsgán nem éri
el ezt az osztályzatot, akkor a vizsgát legkorábban három hónap múlva ismételheti.

10.1 RA1 díjlovaglás speciál
A vizsgára jelentkezhetnek
Korhatár nélkül teljeesíthető.
• lovassport egyesületi tagság
• a RA2 lovas vizsga teljesítése
• részvétel az előkészítő tanfolyamon
• a vizsgán lovagolt lovak életkora legalább hét év legyen, és kiképzési szintje feleljen
meg a vizsgakövetelményeknek

Vizsgakövetelmények
A vizsga gyakorlati és elméleti részvizsgákból áll.
1. Díjlovaglás részvizsga
• S* (nehéz) osztályú díjlovagló program lovaglása nagykantárral, programfüzet szerint
2. Stáció részvizsga Figyelem ez korábban nem volt!
1. Állomás
• vizsgabeszélgetés saját gyakorlati részvizsgákról, lovaglás elmélet M (közép) osztályú
szintnek megfelelően
2. Állomás
• edzéselmélet (okok/okozatok)

Ki teljesíti a vizsgát?
A jelölteknek a vizsgán legalább hatos átlagosztályzatot (6.0) kell teljesíteni. Egy részvizsga
részosztályzata sem lehet öt egész (5.0) alatt. Ha bármely részvizsgán nem éri el ezt az
osztályzatot, akkor a vizsgát legkorábban három hónap múlva ismételheti.

10.2 RA1 díjugratás speciál
A vizsgára jelentkezhetnek
Korhatár nélkül teljesíthető.
• lovassport egyesületi tagság
• a RA2 vizsga teljesítése
• részvétel az előkészítő tanfolyamon
• a vizsgán lovagolt lovak életkora legalább hét év legyen, és kiképzési szintje feleljen
meg a vizsgakövetelményeknek
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Vizsgakövetelmények
A vizsga gyakorlati és elméleti részvizsgákból áll.
1. Díjugratás részvizsga
S* (nehéz) osztályú díjugrató pálya teljesítése stílus értékeléssel
(min.1.40 m max. 1.50 m)
2. Stáció részvizsga Figyelem ez korábban nem volt!
1. Állomás
• vizsgabeszélgetés saját gyakorlati részvizsgákról, lovaglás elmélet M (közép) osztályú
szintnek megfelelően
2. Állomás
• edzéselmélet (okok/okozatok)

Ki teljesíti a vizsgát?
A jelölteknek a vizsgán legalább hatos átlagosztályzatot (6.0) kell teljesíteni. Egy részvizsga
részosztályzata sem lehet öt egész (5.0) alatt. Ha bármely részvizsgán nem éri el ezt az
osztályzatot, akkor a vizsgát legkorábban három hónap múlva ismételheti.

10.3 RA1-es számú lovas jelvény (versenyeredmények alapján)
Értékelésre kerülnek a bel-, és külföldön (1973. 01. 01. óta) elért versenyeredmények (egyéni
eredmények). A külföldön elért eredmények csak olyan nemzetközi versenyekre vonatkoznak,
amelyekre az FN nevezte a lovasokat (Art. 121 RG). A külföldi lovasok versenyeredményei
csak akkor kerülnek beszámításra, ha a német FN azokat elfogadja.

A következő eredmények kerülnek elfogadásra
a) 3 helyezés 1-5-ig M (közép) osztályú díjlovaglásban vagy 3 helyezés S (nehéz)
osztályú díjlovagló versenyen
és
3 helyezés 1-5-ig középosztályú díjugratásban vagy 3 helyezés nehézosztályú
díjugratásban
vagy:
b) egy helyezés 1-5-ig helyezés GVM/CCI* * kategóriában vagy 3 helyezés
1-5-ig VM/CIC* *kategóriában vagy magasabb osztályban
vagy:
c) 5 helyezés 1-5-ig S (nehéz) osztályú díjlovaglásban
vagy:
d) 5 helyezés 1-5-ig nehézosztályú díjugratásban

11. Arany lovas jelvény
Az arany lovas jelvényt verseny eredmények alapján adományozzák.
Ehhez a tartományi vagy az országos lovasszövetség ajánlása szükséges.
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Készítette: Bozori Gabriella
Összefoglaló táblázat ez egyes szintek követelményeiről
Szint
RA5

Díjlovaglás részvizsga
-„E” osztályos program
lovaglása,
- lovaglás kengyel nélkül
minden jármódban

Díjugratás részvizsga
E (előkészítő) osztályú
(80-90cm) stílus pálya
ugratása: elbírálásra kerül
a lovas ülése,
befolyásolása
- könnyített ülés

RA5 díjlovaglás
speciál

-A (alap) osztályú
díjlovagló program a
programfüzet alapján
- segédszár nem
megengedett
Ugró lovak idomító
kiképzési elemeinek
lovaglása

lovaglás könnyített
ülésben és járóiskolán

RA5 díjugratás
speciál

RA4

„A” (alap) osztályú
program a
programgyűjtemény
szerint, amit egyesével
vagy kettesével
lovagolhatnak, segédszár
nem megengedett

RA4 díjlovaglás
speciál

L (könnyű) osztályú
program csikókantárral a
programfüzet szerint
A** osztályú stílus pálya
lovaglása standard
követelmények szerint
(1.10m)
L (könnyű) osztályú
díjlovagló program
lovaglása csikókantárral
programfüzet szerint
egyesével lovagolva

RA4 díjugratás
speciál

RA3

RA3 díjlovaglás
speciál

L (könnyű) osztályú
díjlovagló feladat
lovaglása csikókantárral (a
programgyűjteményből az
L** feladatok közül)

- Lovas vizsgáztatása
könnyített ülésben
- A (alap) osztályú
stíluspálya ugratása
standard követelmény
szerint (min.1.00m max
1.10 m)
a) lovas vizsgáztatása
könnyített ülésben
b) „A” osztályú stílus
pálya lovaglása standard
követelmények
szerint(min.1.00m max
1.10 m)

Lovaglás könnyített
ülésben és járóiskolán

Stáció részvizsga
- vizsgabeszélgetés saját
gyakorlati részvizsgákról,
lovaglás elmélet E osztályú
szintnek megfelelő elméleti
ismeretek
- versenyzés szabályai
- baleset megelőzési
ismeretek
- talajmunka: felvezetés a
háromszögben, edzés
rudakkal (pl. megállás rúd
fölött, sokoldalú rúdkereszt,
rúd labirintus stb.)
ua

ua

- vizsgabeszélgetés saját
gyakorlati részvizsgákról,
lovaglás elmélet A (alap)
osztályú szintnek
megfelelően, - kiképzési
skála
- a lovas kondicionális
képességei
- hátas ló alapfelszerelése
ua.

ugró lovak idomító
kiképzési elemeinek
lovaglása

ua.

A** osztályú stílus pálya
lovaglása standard
követelmények szerint
(1.10m)

vizsgabeszélgetés saját
gyakorlati részvizsgákról,
lovaglás elmélet L (könnyű)
osztályú szintnek
megfelelően,
- kiképzési skála
- lovas sport etikai kódexe
- edzéselmélet (kondíció,
koordináció)
ua

-
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RA3 díjugratás
speciál

-

L (könnyű) osztályú
stíluspálya lovaglása a
standard követelmények
szerint (min.1.10 m, max
1.20m)
L (könnyű) osztályú
stílus pálya lovaglása
standard követelmények
szerint (min.1.10 m max
1.20 m)

ua

RA2
(versenyeredmények
alapján*)

L (könnyű) osztályú
díjlovagló program
lovaglása nagykantárral
programfüzet szerint
egyesével lovagolva

RA2 díjlovaglás
speciál

M (közép) osztályú
díjlovagló program
lovaglása nagykantárral
programfüzet szerint

-

RA2 díjugratás
speciál

-

M (közép) osztályú
stíluspálya ugratása
standard követelmények
szerint (min. 1.20 m max.
1.40 m)

ua

RA1
(versenyeredmények
alapján**)

M (közép) osztályú
díjlovagló program
lovaglása nagykantárral,
programfüzet szerint

M* (közép) osztályú
stíluspálya lovaglása
standard követelmények
szerint (1.40 m )

RA1 díjlovaglás
speciál

S* (nehéz) osztályú
díjlovagló program
lovaglása nagykantárral,
programfüzet szerint

-

- vizsgabeszélgetés saját
gyakorlati részvizsgákról,
lovaglás elmélet M (közép)
osztályú szintnek
megfelelően
- edzéselmélet
(okok/okozatok)
ua.

RA1 díjugrás
speciál

-

S* (nehéz) osztályú
díjugrató pálya teljesítése
stílus értékeléssel (
min.1.40 m max. 1.50 m)

vizsgabeszélgetés saját
gyakorlati részvizsgákról,
lovaglás elmélet L (könnyű)
osztályú szintnek
megfelelően, kiképzési skála
a felszerelések helyes
beállítása, különös tekintettel
a nagykantárra és a zablákra
edzéselmélet, funkcionális
anatómia és küllemtan
ua

ua.
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