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I.

Bevezetés

Mindenfajta sporttevékenységet, a szabadidősportokat is, meghatározott szabályok
szerint kell végezni, hogy a fizikai illetve szellemi erőnlét fejlesztését és megtartását,
a felfrissülést biztonságos és balesetmentes módon szolgálják.
Jelen szabályzat, a lovas szabadidős rendezvények lebonyolítására alkotott szabályok
alkalmazásához egységes keretet kíván biztosítani.
A 2004. évi I. törvény a sportról 20. § (1) bekezdés szerint a Magyar Lovassport
Szövetség (a továbbiakban: MLSZ), mint országos sportági szakszövetség
kizárólagosan jogosult képviselni a sportág érdekeit az állami szervek, illetve
társadalmi szervezetek felé.
A törvény 22. § (1) bekezdés (a) pontja szerint alapvető feladata szabályzatok
kiadásával biztosítani a sportág rendeltetésszerű működését.
Az MLSZ-nek e jogosultságokkal járó feladata, hogy a lovas szabadidős rendezvények
lebonyolítására vonatkozó szabályzat megalkotásával, a biztonsággal összefüggő
minimális követelmények gyakorlati alkalmazását szolgálja.
II.

Meghatározás

A Lovas Szabadidős rendezvény, minden olyan megrendezésre kerülő lovas
esemény, melynek szabályzata vagy versenykiírása a Magyar Lovassport Szövetség
szakágainak versenyszabályzataira, illetve az MLSZ által elismert két utánpótlás
lovasokat tömörítő szervezet (MPKSZ, GYEPOSZ) versenyszabályzataira vagy az
MLSZ szabadidős szakága által jóváhagyott versenyszabályzatra épül.
III.

Általános rendelkezések

1) A szabályzat egységesen vonatkozik minden, a Szövetség által nyilvántartásba
vett megyei egyesületekre, az MLSZ tagszervezeteire, a szabadidős
rendezvények rendezőire, a rendezvényen közreműködő hivatalos
személyekre (bírók, pályaépítők, versenyirodák) valamint a résztvevő lovasokra
(kiskorúak esetében a megjelölt felelős személyre) és edzőkre.
2) A megyei egyesület területén megrendezésre kerülő lovas szabadidős
rendezvények megtartását a megyei egyesület engedélyezi. A rendezvényeket
megyei egyesület képviselője, vagy a képviselő által megbízott felelős személy
koordinálja, ellenőrzi. (Továbbiakban megyei megbízott.)
3) A rendezvények bejelentéséért a megyei egyesület bejelentési díjat szedhet. A
díj nem haladhatja meg az MLSZ aktuális legalacsonyabb összegű versenybejelentési díját.
4) A rendezvényeken résztvevő lovakról és lovasokról a verseny rendezője az
MLSZ részére bármikor hozzáférhető elektronikus nyilvántartást vezet.
5) A III. 2. - 4. pontban meghatározott feladatokat, amennyiben az adott megyében
megyei egyesület nem működik, a MLSZ Szabadidős szakága által kijelölt
területi vagy regionális felelős látja el.
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6) Szabadidős versenysorozatot (a továbbiakban: versenysorozat) a megyei
egyesület vagy más rendező szervezet csak abban az esetben indíthat,
amennyiben annak szabályzatát a MLSZ szabadidős szakága ill az általa kijelölt
bizottság jóváhagyta.
7) Versenysorozat- ill annak döntőjének elnevezésében nem szerepelhetnek a
következő elnevezések: „Országos”, „Nemzeti”, „Magyar”.

IV.

Szervezési feltételek

1) A lovasrendezvény bejelentése és engedélyezése
1. A szabadidős lovas rendezvényt a rendezvény időpontja előtt legkésőbb
15 nappal be kell jelenteni a megyei egyesület felé.
2. A rendező az alábbi adatokat köteles a bejelentésben szerepeltetni:
i. A felelős rendező megnevezése
ii. A pontos helyszín
iii. Kezdés dátuma és időpontja
iv. Nevezési határidő
v. A kiírásban szereplő versenyszámok megnevezése
vi. Hivatalos
személyek
(bíró,
pályaépítő,
versenyiroda)
megnevezése
3. A lovas szabadidős rendezvény kizárólag a megyei megbízott
jóváhagyásával
kerülhet
megrendezésre
a
III.5.
bekezdés
figyelembevételével.
2) A lovas szabadidős rendezvényeken a szervező kizárólag a Szövetség
szakágainak rajtengedély vizsga szintjéig írhat ki számokat. Ettől eltérni
kizárólag ezen szabályzat 1.sz függelékében meghatározott versenysorozatok
esetében és az ott meghatározott szintig lehetséges.
3) Az MLSZ szakági számok rendezésénél az MLSZ szakági versenyszabályzatai
az irányadók, azoktól eltérni nem lehet.
4) A rendezvényeken a mentő jelenléte kötelező.
5) Bírók alkalmazása
1. A rendezvényen kötelező legalább egy III. osztályú, érvényes licenccel
rendelkező bírót alkalmazni
2. Amennyiben bármilyen versenyszám stílusbírálattal kerül kiírásra vagy
díjlovas versenyszám is kiírásra kerül, kötelező egy díjlovas vagy egy
legalább II. osztályú díjugrató bírót alkalmazni.
6) A rendezvényeken, amennyiben díjugrató vagy ügyességi versenyszámszám
kerül megrendezésre, kötelező egy érvényes MLSZ licenccel rendelkező
pályaépítőt vagy egy minimum II. szintű regisztrációval rendelkező díjugrató
edzőt alkalmazni.
7) A rendezvényeken kötelező egy érvényes MLSZ licenccel rendelkező - vagy az
adott szakág által a szabadidős versenyhez jóváhagyott - versenyirodát
alkalmazni.
8) A rendezvények lebonyolításáért a 2004.évi I.tv. 66.§ (1-3) bekezdés szerint a
szervező, a rendezvény szakszerű lebonyolításáért a bíró és a versenyiroda
közösen felel.
9) A szabadidős rendezvények lebonyolításához kizárólag a Top Soft Zrt által
működtetett nevezési program vehető igénybe.
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V.

Részvételi feltételek

1) Állategészségügyi feltételek betartása
2) A rendezvényeken csak az MLSZ-nél regisztrált lovas vehet részt.
3) A versenyszámokban a 18 év alatti lovasok részvételének feltétele:
a. az MLSZ edzői listájáról történő edzőválasztás - csak érvényes edzői
licenccel rendelkező edző választható
b. vagy szülői nyilatkozat a felelős személy megnevezésével
4) A rendezvényeken minden felnőtt lovas saját felelősségére vesz részt.
5) A rendezvény bejelentése után a megyei egyesület

ill. versenysorozat
esetében a versenysorozat szabályzata a jelen szabályzathoz képest szigorúbb
részvételi feltételeket is meghatározhat.
VI.

Vétségek és szankciók

1) „Fekete versenyek”: minden olyan, a II. pontban meghatározott lovas
rendezvény, amely nem ezen szabályzatnak megfelelően kerül kiírásra és/vagy
megrendezésre, „Fekete verseny”- nek minősül.
2) Minden, az MLSZ-nél licenccel rendelkező bíró, pályaépítő, versenyiroda és
edző, aki „fekete versenyen” közreműködik, egy éves eltiltással büntetendő.
3) Minden, az MLSZ hivatalos versenyrendszerében licenccel rendelkező lovas,
aki „fekete versenyen” vett részt, és erről bizonyíthatóan tudomása volt, egy
éves eltiltással büntethető.
4) Vis major esetekben (pld hivatalos személy megbetegedése a verseny napján
stb) – az MLSZ szabadidős szakbizottság vagy más szakági bizottság döntése
alapján – a VI.2. és VI.3.-ban meghatározott szankciók kiszabásától el lehet
tekinteni.

