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Zártkapus lovasversenyek általános járvány- és egészségvédelmi szabályai  

figyelemmel a Covid-19 vírus okozta járványhelyzetre 

1. Az általános védelmi intézkedéseknek megfelelően minden résztvevő személynek  

- 1,5 méter távolságot (továbbiakban védőtávolság) kell tartani egymástól, különös tekintettel: a 

versenyirodánál, a lószállítóknál, a boxok környezetében, a melegítő- és versenypályánál, a 

lakóautóknál, a zsűritoronynál, a pályabemutatón, a büfénél stb.  

- Kötelező az orvosi maszk vagy az orrot és szájat eltakaró sál vagy kendő viselése a zárt terekben. 

Az istállók zárt térnek minősülnek.  

- A kötelező maszkviselésre vonatkozóan a versenyrendező szigorúbb rendelkezést hozhat. 

2. A zártkapus verseny teljes területén tilos a csoportosulás. Háromnál több személy csoportosulása 

nem megengedett. 

3. Egy versenyzőhöz a szakbizottságok által meghatározott létszámú, előre regisztrált személy léphet a 

verseny területére! Többnapos verseny esetén a regisztráció a verseny teljes időtartamára 

vonatkozik, más személy regisztrációja tilos. A versenynapon az összes regisztrált résztvevő létszáma 

a hivatalos személyzettel együtt nem haladhatja meg az 500 főt.  

4. A megfelelő ellenőrizhetőség érdekében a regisztrált személyeket -beleértve a technikai 

személyzetet is- karszalaggal vagy egyéb azonosítható módon (pl. fényképes akkreditáció) kell a 

versenyrendezőnek megjelölni.  

5. A versenyhelyszínek összes bejáratát biztonságos módon le kell zárni a verseny alatt, csak a lószállítók 

kapuját és egy személyi bejárót lehet közlekedésre használni. 

6. A verseny rendezője köteles a regisztrált technikai személyzet létszámáról és betöltött tisztségükről 

a szakbizottság számára a versenyt megelőzően tájékoztatást adni.  

7. A Magyar Lovassport Szövetség három tisztségviselője számára a verseny rendezője köteles 

regisztrációt és belépést biztosítani. A Magyar Lovassport Szövetség illetékes tisztségviselői bármikor 

jogosultak a zártkapus versenyek szabályainak betartását ellenőrizni. 

8. A versenyrendező köteles a technikai személyzet számára eligazítást tartani a zárt kapus verseny 

lebonyolításának szabályairól.  A versenyrendezőnek a szabályok betartását folyamatosan 

ellenőriznie kell. 

9. A verseny rendezője kiemelt figyelmet kell fordítson a mosdók, zuhanyzók, közös helyiségek higiéniai 

állapotára. A mosdókban előírás a szappan és papír kéztörlő folyamatos biztosítása a verseny ideje 

alatt, illetve bárki által hozzáférhető kézfertőtlenítő kihelyezése a közös területeken 

10. A rendező egyesület a verseny kiírásának felterjesztésével nyilatkozik, hogy vállalja az összes 

zártkapus versenyre vonatkozó szabállyal járó kötelezettséget, és felelős azok betartásáért. 

11. A versenyzők a nevezésük leadásával elfogadják a zártkapus versenyekre vonatkozó összes előírást. 

A nevezés során a versenyzők nyilatkoznak, hogy sem ők, sem az általuk regisztrált személyek a 
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versenyt megelőző 2 héten belül nem voltak külföldön és nem mutatják a Koronavírusra utaló 

betegség jeleit. 

12. A szakbizottságoknak a 2. pontnak megfelelve kell a verseny napirendjét kialakítani. 

13. Pályabemutató alkalmával kötelező a védőtávolságot betartani, ajánlott maszkot vagy orrot és szájat 

eltakaró sálat vagy kendőt viselni.  

14. Eredményhirdetéskor fizikai kontaktus nincs. 

15.  A versenyirodát úgy kell kialakítani, hogy csak szabadtérről lehessen ügyet intézni. A helyiségben 

kizárólag az ott dolgozók tartózkodhatnak. Online versenyiroda működtetése ajánlott.  

16.  A versenyhelyszínen a nézőteret, lelátókat le kell lezárni. A regisztrált résztvevők számára sem 

szabad nézőteret kialakítani.  

17.  A vendéglátásra vonatkozó hatályos szabályokat a rendező az étterem üzemeltetőjével együtt 

köteles betartani. 

18. A zártkapus versenyekre vonatkozó szabályok betartása a rendező klub és a versenyigazgató 

felelőssége. A szabályok megszegése esetén a rendező egyesület a Magyar Lovassport Szövetség 

Elnöksége által szankcionálható. 

19. A versenyzők és a hozzájuk regisztrált résztvevők által a szabályok megsértése esetén a zsűri elnöke 

a versenyző további versenyzését (arra a napra vagy zárt verseny esetén a teljes verseny időszakára) 

felfüggesztheti. 

20.  A zártkapus versenyeken mindenki saját felelősségére vesz részt. 

 

A Díjugrató szakág versenyrendezési szabályai ZÁRTKAPUS VERSENYEK-re 

Magyar Lovassport Szövetség Zártkapus lovasversenyek általános járvány- és egészségvédelmi   

szabályai (figyelemmel a Covid-19 vírus okozta járványhelyzetre) vonatkozó rendelkezései alapján, 

a Díjugrató szakbizottság az alábbiakban határozza meg a szakág speciális részlet szabályait.  

Jelen szabályok nem írják felül és nem módosítják a Lovasszövetség szabályait, azzal együtt olvasandó 

és kifejezetten a Díjugrató versenyek bonyolításának leírását pontosítják. 

Felhívjuk a rendezők és résztvevők figyelmet, hogy a ZÁRTKAPUS verseny a nézőközönség teljes 

kizárását jelenti, ezért annak látszatát is kerülni kell, hogy ez a szabály a lovasversenyeken nem 

tartható! 

1. A rendezvényeken 500 fő részvétele megengedett. A létszámba beletartozik mindenki, aki a 

helyszínen tartózkodik a verseny ideje alatt. 1 versenyző 2 kísérőt vihet magával, beleértve az edzőt, 

de a kamion sofőrt is. Az érkezéskor regisztrálni kell, többnapos versenyen sem lehet naponta 

változtatni a kisérők személyén.  
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A rendezőnek karszalagot kell biztosítania a regisztrációhoz. A szakmai közreműködőknél 

versenybíró, pályaépítő stb. elfogadott a fényképes plasztikkártya is, de legalább karszalagot kell 

viselniük. A kiszolgáló személyzetet, alkalmazottakat, akik a helyszínhez kötődnek, ajánlott névvel és 

feladattal megjelölt kitűzővel ellátni. A rendezőnek ezen személyeket nyilvántartásában 

szerepeltetnie kell, legalább a feladat szerint meghatározott létszámban. Pl.: biztonsági szolgálat 5 

fő.  

Amennyiben nem biztosítható a versenyen nem induló, de a helyszínen tartózkodó (bértartott lovak 

tulajdonosainak, lovasainak) a verseny idejére vonatkozó távoltartása, a regisztráltak számába bele 

kell számítani, karszalagot kell viselniük. 

 

2. A Díjugrató szakbizottság saját belátása szerint korlátozza a verseny területi felosztását, a résztvevő 

lovasok és a bonyolítható startok számát. A versenyiroda ennek megfelelően írja ki az adott versenyt. 

Ettől eltérni nem lehet. 

 

3. Maszk viselése zárt helységekben kötelező az istállókban is, minden egyéb esetben ajánlott, kivéve 

lóháton. A 1,5 méteres védőtávolság betartása kötelező. Erre különösen figyelni kell a 

melegítőpályán és a pályabemutató alkalmával. 

 

4.  A melegítő pályára minimum 3 akadályt kell felállítani, de lehet akár 4 is, ha van elég helye. A 

technikai személyzeten felül, egy lovashoz csak egy segítő mehet gyalogosan a melegítőbe. A 

versenybíróság dönti el, hogy egyszerre hány lovas melegíthet a startlista sorrendjében. 

 

5. A rendező kötelezettsége, hogy a bírói toronyban is biztosítva legyen a megfelelő távolságtartás. 

 

6. Nem csak a lezárt lelátókon nem tartózkodhat senki, hanem a versenypálya közvetlen közelében sem 

alakulhat ki csoportosulás. Egymástól megfelelő távolságban az adott lovas edzője és a lovasok 

versenyruhában nézhetik csak a pályát teljesítő lovast. (kispad) 

 

7. Rendkívül fontos, hogy a nevezéseket az online rendszerben minél pontosabban rögzítsék, hogy a 

helyszínen már ne kelljen változtatni, ezzel elkerülve a versenyirodán a fölösleges személyes 

találkozást. 

 

8. Lehetőség szerint a versenyek részvételi költségeit banki átutalással teljesítsék és a nyeremények 

átvételét is bankon keresztül intézzék. Ennek érdekében a versenykiírásban feltüntetett e-mail címre 

célszerű előre elküldeni a számlázási nevet címet adószámot és a számlatulajdonos email címét. 

 

9. A verseny területén is a büfé üzemeltetése csak a vendéglátóhelyekre vonatkozó rendeletben 

meghatározott szabályok betartásával lehetséges. 

 

10. Lovasboltok csak zárt területen árusíthatnak, a rájuk vonatkozó rendelet betartásával. 

 

 

Kelt: Budapest, 2020. 05. 07. 

 


