Lovasvizsgák követelményrendszere 2014-től

Felszerelés lovas: versenyruházat kívánatos,
szempontoknak megfelelő öltözék előírt.

egyébként

szakszerű

és

biztonsági

Felszerelés ló: segédszár a szabályzatnak megfelelően használható. Bandázs vagy ínvédő
megengedett, egyéb felszerelés a szabályzat szerint.

RA5 Díjugratás
Követelmény a könnyített ülés és E osztályú stíluspálya.
A lovaglás „könnyített ülésben” követelmény, teljesíthető a pálya lovaglása közben, vagy
előtte, vagy a pálya lovaglása után. Értékelésre kerül a lovas ülése és befolyása, az előírt
feladat harmonikus végrehajtása, az összbenyomásként egy pontszámot kap a lovas 10 és 0
között, akadályhibáért, ellenszegülésért és esésért nem kap levonást. A harmadik
ellenszegülés, illetve a második esés kizárást von maga után.
-

-

Egy rosszul sikerült ugrást az osztályzásnál nem kell negatívan értékelni akkor, ha
egyébként az egész pálya folyamatosan teljesítve volt. Távolságproblémát, amelyik a
ló vagy póni vágtaminőségéből adódik, szintén nem kell büntetni. A lovaglásból eredő
távolságproblémát, különösen akkor, ha többször előfordul, erősen büntetni kell. Az
akadályok közötti távolságokat amennyire lehet a lovak, illetve pónik képességeihez
kell igazítani.
Az ugrásváltás ügetésen keresztül nem követelmény, de kívánatos. Ügetésből átesés
azon a részen, ahol vágtázni kellene negatívan értékelendő.

A könnyített ülésnél értékelni kell:
-

a könnyített ülés minősége,
a befolyás könnyített ülésben,
jármódváltások lovaglása, felvételek és a patanyomfigurák lovaglása.
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E osztályú stílus pálya

6 akadály, magasság 80-85 cm, meredek és oxer.
1 akadály ügetésből legalább 60 cm. 2-6 akadály legalább 80 cm, ebből 2 akadály legalább 85
cm.
Belovaglás és a megadott helyen (G) állj, köszönés.
Munkaügetés, könnyűügetés.
Bal kézre és 1-es számú akadályt megugratni, azután balkézre tovább vágtázni.
C-X-C nagykör (egyszer körül).
Választható: tovább a 2-es ugráson, és azután nagykör. (A) munkaügetés (a nagykör zárt
oldalán) jobb kézre munkavágta, azután a 3-6 akadály ugratása a megadott sorrendben.
C egyenest és a 2-6 akadály ugratása a megadott sorrendben.
C-X-C a 6-os akadály után jobb kézen nagykör munkaügetésben, azután a szárakat kirágatni,
(félkör). Átmenet középlépésbe.

RA5 Díjlovaglás
E osztály díjlovagló feladat bemutatása támaszkodásban, közben a lovasnak kengyel nélkül
minden jármódban való lovaglást kell beilleszteni. A kengyelek átvetése lehetséges a program
előtt vagy után, vagy a programban a lépés szakaszban.
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Az értékelés a díjlovagló versenyekhez hasonlóan történik. A teljesítmény elbírálásánál
előtérbe kell helyezni a lovas teljesítményét. Az ülésnek (lazán és egyensúlyban ülő lovas, a
kiképzési szintnek megfelelő befolyással) a fontosságát szem előtt kell tartani.
Német programfüzet E5/1.
Négyszög 20x40 méter. Idő kb. 3 és 1/2 perc.
A-X

belovaglás középlépésben.

X

középpontban megállítás, köszönés. Munkaügetés indul, könnyűügetés.

C

jobb kézre.

K-X-M

átlóváltás.

C-X-C

tanügetés és nagykör (egyszer körül).

C-X-A

váltsd a köröket.

A-X

(1/2-szer körül).

X-A-X-A

munkavágta jobb kézre.

A

munkaügetés egyenest.

C

középlépés.

M-X-K

átlóváltás.

K

munkaügetés.

A-X

nagykör (1/2-szer körül).

X

munkavágta balkézre.

A

egyenest.

C

munkaügetés.

E

fordulat balra.

B

jobb kézre.

A

középből.

X

állj, köszönés, középlépésben, hosszúszáron a négyszöget elhagyni.
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RA 4 Díjugratás
A* osztályú stílus pálya

Akadályok magassága 90-100 cm, meredek ugrások és legalább 2 oxer. 2 akadály ebből
minimum 95 cm.
1. Belovaglás és a megadott helyen (G) állj, köszönés.
2. Munkaügetés, könnyűügetés.
3. Az előírt helyen nagykör és közben tanügetés. Félkör után vágta, azután a megadott
sorrendben az akadályok ugratása.
4. Kiskör (7) 10-12 méter átmérővel.
5. A 9-es akadály után (a rövid falon) ügetésátmenet, nagykör, közben a szárakat a
kézből kirágatni. Lépés, átmenet, középlépés.

RA4 Díjlovaglás
Német programfüzet RA 1/1.
Négyszög 20x40 méter. Idő kb. 3 és ½ perc.
A-X

belovaglás munkaügetésben.

X

állj, köszönés, munkaügetés.
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C

jobb kézre.

B

fél kiskör jobbra (10 méter).

X

középen 1 lóhossznyi egyenes, azután kiskör balra (10 méter).

A

középlépés.

F-E

félátlóváltás középlépésben.

E

munkaügetés.

H

munkavágta jobb kézre.

B-E-B
előrenyúlni.

középen nagykör. (egyszer körül), közben E és B között sörény élen

B

egyenest.

F

munkaügetés.

K-X-M

átlóváltás, közben az ügető lépéseket megnyújtani.

M

munkaügetés.

C

munkavágta balkézre.

E-B-E-B
középen nagykör, 1 és ½-szer körül. E és B között a vágtaugrásokat
megnyújtani.
B

munkaügetés egyenest.

C-X-C

nagykör (egyszer körül), közben könnyűügetés és szárakat a kézből kirágatni.

C

egyenest, szárakat felvenni, tanügetés.

H-X-F

átlóváltás.

A

középből.

X

állj, köszönés, hosszúszáron középlépésben a négyszöget elhagyni.
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RA3 Díjugratás
Német programfüzet A** 110 cm stíluspálya

A pályát az előírt vonalvezetéssel kell megugratni. Belovaglás után megállás a G-nél,
köszönés. A megadott helyen az 1-es ügetés, a 2-es átmenet vágtába, a 7-es és a 8-as akadály
után kiskör a 10-es akadály körül (kb. 8 méter), azután a 9a akadállyal folytatni.

RA3 Díjlovaglás
Német programfüzet RL2
Négyszög 20x40 méter. Idő kb. 3 és ½ perc.
A-X

belovaglás munkaügetésben.

X

állj, köszönés, munkaügetés indul.

C

jobb kézre.

B-X

fél kiskör jobbra (10 méter).

X-E

fél kiskör balra (10 méter).

F-X-H

átlóváltás középügetésben.

H

összeszedett ügetés.

C-A
kígyóvonal három ívben, jobbra befejezni. A középvonal átlovaglása előtt
minden alkalommal átmenet középlépésbe 3-5 lépés után munkaügetés.
A

röviden hátraarc, azután középlépés.
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B

fordulat balra.

X

összeszedett vágta a jobb kézre.

E

jobb kézre.

M-F

középvágta.

F

összeszedett vágta, sarokból átváltás ugrásváltás nélkül.

B-E

fél nagykör, ellenvágta.

K előtt

egyszerű ugrásváltás.

F-E

félátlóváltás ugrásváltás nélkül.

C

munkaügetés.

B-E-B

középen nagykör (egyszer körül), közben szárakat a kézből kirágatni.

B

egyenes, szárakat felvenni.

A

középből.

X

állj, köszönés, középlépésben hosszúszáron a négyszöget elhagyni.

RA3 Díjlovas specifikus vizsga
Német programfüzet L10
Négyszög 20x60 méter. Idő kb. 5 perc.
1. A-I

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

I
C-M-R
R-K
K
.
(K-A-F)
F-B
B-X
X-E
E-H
(H-C)
C
I
I-V/K
(V-K-A)

Belovaglás összeszedett vágtában.
Állj, köszönés.
Összeszedett ügetés.
Jobbkézre.
Átlóváltás középügetésben.
Összeszedett ügetés.
(Átmenetek R-nél és K-nál).
(Az összeszedett ügetés.)
Vállat be.
Fél kiskör balra. (10 méter).
Fél kiskör jobbra. (10 méter).
Vállat be.
(Az összeszedett ügetés.)
Középből.
Kiskör jobbra (8 méter).
Féloldalazás jobbra, V és K között kiérni a
patanyomra.
(Az összeszedett ügetés.)
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(H-C-M-R)
11. R
(R-M-C-H-S)
12. S-K
K
13. .
(K-A)
14. A
F-E

Középből.
Kiskör balra (8 méter).
Féloldalazás balra, (S és H között kiérni a
patanyomra.)
(Az összeszedett ügetés.)
Röviden hátraarc.
(Az összeszedett ügetés.)
Középügetés.
Összeszedett ügetés.
(Átmenetek S-nél és K-nál.)
(Az összeszedett ügetés.)
Középlépés.
Átlóváltás

15. E-M
M előtt

Átlóváltás nyújtott lépésben.
Középlépés.

16. M

Összeszedett vágta a balkézre.

(M-C-H)
17. H-B

(Az összeszedett vágta.)
Félátlóváltás, ugrásváltás nélkül.

(B-P)
18. P
19. (P-F-A) től
21. A-C

(Az ellenvágta.)
Egyszerű ugrásváltás.
(Az összeszedett vágta.)
Kígyóvonal négy ívben a középvonal mentén
5 méterre eltávolodva a középvonaltól,
egyszerű ugrásváltással X-nél.

9. A
L
10. L-S/H

C
22. (C-H)
H-V
V

Bal kézre.
(Az összeszedett vágta.)
Középvágta.
Összeszedett vágta.

23.
(V-K-A)
24. A
X

(Átmenetek H-nál és V-nél.)
(Az összeszedett vágta.)
Középből.
Állj, köszönés, középlépésben hosszúszáron a
négyszöget elhagyni.

Összbenyomás
25. Lépés (ütem, élénkség, térnyerés, menetelés, előremenet.)
26. Ügetés (ütem, lendület, háttevékenység, hátulsó láb aktivitás, tért nyerés.)
27. Vágta (ütem, aláugrás, lendület, háttevékenység, hegyre felszerűen.
28. A ló átengedősége és fegyelmezettsége. (figyelem, bizalom, harmónia,
elengedettség, szájtevékenység, támaszkodás és relatív feligazítottság.)
29. Lovas ülése és befolyása, a segítségadások helyessége, feladatok és
patanyomfigurák.
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2x

2x

19,
jobbkézvágta.
20, egyszerű
ugrásváltás
21,
balkézvágta.

2x
2x

RA3 Díjugrató specifikus vizsga
Német programfüzet L osztályú stíluspálya 120 cm

A pályát az előírt vonalvezetéssel kell megugratni. Belovaglás után megállás a G-nél,
köszönés. Azután ügetésből beugratás vágtába és a pályát elkezdeni. A 4-es akadály után
nagykör, az 5-ösnél ügetés, a 6-osnál átmenet vágtába és folytatni a 7a akadállyal.
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