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ELŐSZÓ
Bár jelen Díjugrató Szabályzat részletesen tárgyalja a nemzetközi díjugrató versenyekre vonatkozó FEI szabályokat,
mégis az Alapszabállyal, az Általános Szabályzattal és az Állategészségügyi Szabályzattal, valamint minden egyéb FEI
szabállyal és szabályzattal együtt kell olvasni. Az egyéb FEI szabályok és szabályzatok paragrafusai, amelyekre a DSZ
kereszthivatkozással utal, az alábbiak:
(i)

1-99 a FEI Alapszabály paragrafusaira utal;

(ii)

100-199 a FEI Általános Szabályzat paragrafusaira utal;

(iii)

200-299 jelen Díjugrató Szabályzat paragrafusaira utal;

(iv)

300-399 a Díjugrató Bajnokságok és Játékok Szabályzatának paragrafusaira utal;

(v)

1000-1099 a FEI Állategészségügyi Szabályzatának paragrafusaira utal.

Ezen szabályok nem vehetnek számításba minden eshetőséget. Ha nincs olyan szabály, amely kimondottan
alkalmazható egy különleges körülmény kezeléséhez, a felelősséggel bíró személyek feladata, hogy sportszerű
döntést hozzanak, a lehető legjobb közelítéssel alkalmazva a DSZ és az Általános Szabályzat célkitűzéseit és
szellemiségét.

A FEI ETIKAI KÓDEXE A LÓ JÓLÉTÉÉRT
A Nemzetközi Lovas Szövetség (FEI) minden, nemzetközi lovassportban érdekelt személytől elvárja, hogy
ragaszkodjon a FEI etikai kódexének betartásához, valamint, hogy mindenkor elismerje és elfogadja, hogy a ló jóléte
mindenek felett való. A ló jóléte sosem rendelhető alá versenyzésből adódó vagy kereskedelmi érdekeknek. Az
alább leírtakhoz különösen ragaszkodni kell:

1. Általános jólét
a)

b)

c)

d)

e)

A ló megfelelő menedzselése
A ló istállózását és takarmányozását a legjobb lótartási gyakorlatnak megfelelően kell elvégezni. Tiszta és jó
minőségű szénának, takarmánynak és víznek mindig rendelkezésre kell állnia.
Edzésmódszerek
A lovakat oly módon kell edzeni, ami megfelel a fizikai képességeiknek és a képzettségi szintjüknek az adott
szakágon belül. Nem szabad olyan módszerekhez folyamodni, amely erőszakkal jár, vagy félelmet okoz.
Patkolás és felszerelés
A ló lábainak ápolását és a patkolást magas szinten kell elvégezni. Csak olyan felszerelést szabad használni,
melynek kialakítása és elhelyezése mellőzi a fájdalom vagy sérülés kockázatát.
Szállítás
Szállítás közben a lovakat teljes mértékben védeni kell sérülések és egyéb egészségügyi kockázatok ellen. A
jármű legyen biztonságos, jól szellőztethető, magas szinten karbantartott, és rendszeresen fertőtlenített, a
vezetést szakszemélyzet végezze. Mindig legyen jelen hozzáértő személy, aki a lovakkal foglalkozik.
Tranzit
Minden utazást alaposan meg kell tervezni, a lovaknak rendszeres pihenőket kell beiktatni, amikor
élelemhez és vízhez jutnak, az érvényes FEI irányelveknek megfelelően.

2. Versenyzésre való alkalmasság
a)

Fizikai alkalmasság és képzettség
A versenyszámokban csak fizikailag alkalmas lovak és bizonyítottan képzett versenyzők indulhatnak.
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b)

c)

d)

e)

f)

A lovaknak megfelelő hosszúságú pihenőt kell adni az edzés és a versenyek között; további pihenő szükséges
utazás után.
Egészségi állapot
Versenyzésre fizikailag alkalmatlannak tűnő ló nem versenyezhet, illetve nem folytathatja a versenyzést,
kétséges esetben állatorvosi véleményt kell kérni.
Dopping és gyógyszerezés
Bármilyen doppingolási vagy tiltott gyógyszerezési tevékenység vagy szándék komoly jóléti kérdés, így nem
tolerálható. Állatorvosi kezelés után a lónak elegendő időt kell adni a teljes gyógyulásra a versenyzés előtt.
Sebészeti beavatkozások
Nem megengedett olyan sebészeti beavatkozás, amely veszélyezteti egy sportoló jólétét vagy más lovak
és/vagy versenyzők biztonságát.
Vemhes/a közelmúltban ellett kancák
A vemhességük negyedik hónapjától vagy le nem választott csikóval rendelkező kancák nem
versenyezhetnek.
Segítségek helytelen használata
A lóval való durva bánásmód mind természetes lovas segítségadással, mind mesterséges eszközökkel (pl.
pálca, sarkantyú stb.) tilos.

3. A versenyek nem okozhatnak kárt a ló jólétében
a) verseny- és gyakorlópályák
A lovakat megfelelő és biztonságos talajon kell edzeni és versenyeztetni. Minden akadályt és versenyzési
feltételt, a ló biztonságát figyelemben tartva kell kialakítani.
b) Talajfelület
Minden felületet, amelyen a lovak járnak, edzenek vagy versenyeznek, úgy kell kialakítani, hogy a
sérüléseket okozó tényezők kiküszöbölése legyen a cél.
c) Szélsőséges időjárás
Olyan időjárás esetén, amely sérti a ló jólétét vagy biztonságát, nem szabad lebonyolítani a versenyt.
Biztosítani kell a feltételeket és a felszerelést ahhoz, hogy a lovakat verseny után lehűtsék.
d) Istállózás a versenyen
Az istállónak biztonságosnak, higiénikusnak, kényelmesnek, jól szellőznek és a ló típusának és testalkatának
megfelelő méretűnek kell lennie. Patamosónak és víznek mindig rendelkezésre kell állnia.
4. A lóval való emberséges bánásmód
a)

b)

c)

d)

e)

Állatorvosi ellátás
A versenyen mindig kell állatorvosi ügyeletet biztosítani. Ha egy ló megsérült vagy kimerült a versenyszám
közben, a lovasnak meg kell szakítania a versenyzést és állatorvosi véleményezést kell kérni.
Állatgyógyászati központok
Ha szükséges, a lovakat ló mentővel kell a legközelebbi megfelelő állatgyógyászati központba szállítani
további kivizsgálásra és terápiára. A sérült lovakat teljes kezelésben kell részesíteni, mielőtt szállításra
kerülnek.
Versenysérülések
A versenyzés során történő, sérüléssel járó eseteket felül kell vizsgálni. A talaj minőségét, a versenyszámok
gyakoriságát és az egyéb kockázati tényezőket alaposan ki kell vizsgálni a sérülések számának
minimalizálása érdekében.
Eutanázia
Előfordulhat, hogy egy sérülés annyira súlyos, hogy a lovat az emberséges bánásmód érdekében, állatorvos
által el kell altatni. Ezt a lehető leghamarabb kell elvégezni, a ló szenvedésének csökkentése érdekében.
Visszavonulás
A lovakat emberséges bánásmódban kell részesíteni, miután visszavonultak a versenyzéstől.
8
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5. Oktatás
A FEI minden érdekelt személyt arra ösztönöz, hogy a legmagasabb képzettségi szintet érje el a működési
területén belül, a sportlovak megfelelő kezelése és menedzselése érdekében.
A jelen, ló jólétét szolgáló etikai kódex időről-időre módosulhat, így minden véleményt szívesen veszünk.
Különös figyelmet fordítunk az új kutatási eredményekre, ezért a FEI bátorítja a jóléti tanulmányok további
finanszírozását és támogatását.
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I. FEJEZET – BEVEZETÉS
200. § ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A díjugrató versenyszámban a ló és lovas együttes teljesítményét akadálypályán, különböző feltételek mellett
bírálják el. Olyan teljesítménypróba, amelynek célja bebizonyítani a ló ugrókészségét és –képességét,
ügyességét, engedelmességét, valamint a versenyző lovaglótudását. Elengedhetetlen, hogy a versenyszámokról
szigorú és részletes Díjugrató Szabályzat rendelkezzen.
2. Ha a versenyző bizonyos hibákat vét – mint például az akadály leverése, az engedelmesség megtagadása, az
alapidő túllépése stb. – hibapontokat kap. A versenyszám győztese az a versenyző, aki a legkevesebb hibapontot
kapja, a legrövidebb idő alatt teljesíti a pályát vagy a legmagasabb pontszámot szerzi, a versenyszám típusától
függően.
3. A díjugrató versenyszámok változatossága bátorítandó. Ezért, bár a DSZ célja a díjugrató versenyszámok
szabályainak egységesítése, nem cél a versenyszámok jellegének egységesítése, hiszen a változatosság értékes
eleme a versenyzők és a közönség érdeklődésének.
4. Más versenyszámok megrendezését is engedélyezheti a FEI Díjugrató Részlegének igazgatója, a FEI Díjugrató
Szakbizottságának elnökével egyeztetve, amennyiben ezek versenyfeltételei megfelelnek az Általános
Szabályzat és a DSZ versenyszabályainak. A versenykiírásnak és a verseny programjának részletesen tartalmaznia
kell minden egyes versenyszám feltételeit. A versenyrendező csak abban az esetben rendezhet meg egy
versenyszámot, ha a FEI jóváhagyta azokat a feltételeket, melyek keretein belül lebonyolítják azt. Az ilyen
versenyszámokat a FEI által írásban jóváhagyott feltételekkel kell lebonyolítani.
5. A versenyszámokban minden egyes versenyzőnek egyenlő esélyt kell biztosítani. Ezen cél elérésének érdekében
minden elérhető technikai segítség használata megengedett, beleértve, de nem korlátozva a hivatalos
videofelvételekre, amely segíti a FEI hivatalos személyeit abban, hogy a FEI szabályok kapcsán felmerülő
felelősségüket érvényesítsék.
Ahhoz, hogy egy hivatalos videofelvételt elfogadjanak a FEI szabályok érvényesítéséhez, a felvételt legkésőbb 30
perccel a hivatalos eredmény közzététele után be kell mutatni a versenybíróság elnökének. Hivatalos
videofelvételnek tekintendő az a felvétel, amelyet a versenyrendező által a szóban forgó rendezvény előtt
megnevezett, megbízott tv csatorna, és/vagy video szolgálat és/vagy a rendezvényre akkreditált tv csatorna
és/vagy video szolgálat készített. Bármely, más személy által készített videó semmilyen körülmények között nem
fogadható el. A videofelvétel megtekintéséről való döntés joga a versenybíróságé. Ha a versenybíróság
videofelvételen látható bizonyíték alapján dönt arról, hogy a kihirdetés után megváltoztatja egy versenyszám
végeredményét, a felvételnek cáfolhatatlanul bizonyítania kell, hogy az eredeti döntés helytelen volt.
Videofelvétel sosem használható egy versenyző pályán teljesített idejének meghatározására (lásd 229.5). A
videofelvétel használatának mindig az alkalmazható szabályok hatályán belül kell lennie és használata által nem
módosulhatnak a hatályban lévő szabályok. A vizesárokra vonatkozóan: a vizesárokbíró döntése végleges. (lásd
211.§ 8.).

6. Költségek
6.1. Csapatvezetők, csapat-állatorvosok, versenyzők, lóápolók és lovak
6.1.1. Felnőtt FEI kontinensbajnokságokon és világbajnokságokon a versenyrendező téríti meg a
csapatokhoz hivatalosan tartozó csapatvezetők, csapat-állatorvosok, versenyzők, lóápolók és lovak
szállását és élelmezését az állategészségügyi szemlét megelőző naptól a verseny utáni napig, illetve
ugyanezek utazási költségeit a rendező ország határától, vagy a rendező országba való megérkezés
helyétől a verseny helyszínéig, beleértve a hajóról vagy repülőről való kiszállítás, illetve az azokra
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való beszállítás költségeit, a karantén költségeket és a rendező ország által megállapított
vámkötelezettségeket is. Ugyanez vonatkozik a visszaútra is.
6.1.2. CSIO-kon a versenyrendező téríti meg a csapatokhoz hivatalosan tartozó csapatvezetők,
versenyzők, lóápolók és lovak szállását és élelmezését az első versenyszámot megelőző naptól a
verseny utáni napig. CSIO-kon az utazási költségek megtérítése nem kötelező. A versenyrendező
döntése szerint ugyanezek a szolgáltatások részben vagy teljes egészében felajánlhatók a hivatalos
csapatok mellett benevezett egyéni versenyzők számára is.
6.1.3. A versenyrendező felelős a csapatok állatorvosainak étkeztetési költségét fedezni a verseny
kezdőnapját megelőző naptól a verseny másnapjáig.
6.1.4. A versenyrendező e költségek egyikét sem köteles megtéríteni a versenykiírásban megadott
határidő lejárta után, illetve nem köteles megtéríteni a hivatalos csapatokhoz tartozó egyéb
személyek utazási vagy szállásköltségét sem.
6.1.5. Amennyiben nem vonatkozik rá egyéb szabály, a versenykiírásban közzé kell tenni a versenyzők és
a lóápolók utazási és szállásköltségének, illetve a lovak szállás- és takarmányköltségének mértékét.
Ezen összegeket észszerűen kell meghatározni, hogy valóban fedezzék a szállás és az étkezések
költségét.
6.2. Hivatalos személyek költségei
6.2.1. A versenyrendezők térítik meg a hivatalos személyek utazási, étkezési és szállásköltségeit, az
alábbiak szerint:
6.2.1.1. Az útiköltségek térítése
A hivatalos személyeknek utaztatására megfelelő megoldást kell kínálni, úgy, hogy a teljes utazási
idő minimális legyen és az utazás a lehető legkevesebb megszakítással járjon. A hivatalos
személynek jóváhagyás céljából meg kell mutatni a javasolt útiterveket az utazásfoglalás előtt.
Olyan, átszállás nélküli repülőutak esetén, ahol az utazás minimum hatórás, első osztályra szóló
repülőjegyet kell felajánlani. A versenyrendező és a hivatalos személy bármely esetben köthet
egyéni megegyezést a légi utazásra vonatkozóan, pl. magasabb napidíj mellett turistaosztályon
történő utazás.
6.2.1.2. Közlekedés
A hivatalos személlyel előzetesen meg kell egyezni a repülőtér és a szálloda közötti utazásról. A
kiindulási repülőtérre történő oda- és visszautazást, valamit a kiindulási repülőtéren fizetett
parkolási díjat a versenyrendezőnek meg kell térítenie. Ha a versenyrendező nem biztosítja a
tovább utazást az érkezési repülőtérről/állomásról a szállodába/a versenyhelyszínre, minden
keletkező költséget meg kell téríteni a hivatalos személy rézére.
6.2.1.3. Étkezés
A verseny ideje alatt naponta (a reggeli mellett) két megfelelő étkezést kell biztosítani minden
hivatalos személy részére. Amennyiben a versenyrendező elmulasztja ennek biztosítását, úgy a
hivatalos személy étkezésenként további 25 Euro napidíjra jogosult.
6.2.1.4. Szállás
A szállást minimum 3* hotelben kell biztosítani, reggelivel. A hivatalos személyektől nem
követelhető meg, hogy megosszák a szobájukat más hivatalos személlyel/személyekkel.
6.2.1.5. Napidíj a technikai kiküldött kivételével minden hivatalos személy részére
Minden FEI hivatalos személy részére minimum 120 Euro napidíjat kell fizetni a verseny idejére. A
különböző költségek ezen megtérítése nettó összegként értendő, miután a fizetendő adókat a
versenyrendező viseli. Maximum további egy utazási napra fizetendő napidíj, amennyiben a
hivatalos személy utazási napjai nem esnek egybe a hivatalos tevékenység napjaival.
6.2.1.6. A technikai kiküldött napidíja
A technikai kiküldött részére minimum 300 Euro napidíjat kell fizetni az FEI Díjugrató Versenyekért
és Bajnokságokért a verseny ideje alatt, valamint a technikai kiküldött versenyhelyszínre történő
előzetes látogatásai idején (több sportágat magában foglaló játékok esetében nem
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alkalmazandó). Ezt a különböző költségek térítésére szolgáló díjazást nettó összegként kell
kifizetni a megfelelő adók versenyrendező általi viselése mellett. Maximum plusz egy napnak
megfelelő napidíjat kell fizetni, amennyiben a hivatalos személy utazási napja(i) nem azonos(ak)
a hivatalos poszt betöltésének napjaival.
6.2.2. A FEI által delegált hivatalos személyek kijelölése a versenyrendező beleegyezésével történik,
amennyiben a versenyrendezőnek kell megtéríteni a hivatalos személy utazási költségeit.
6.3. Egyéb FEI bajnokságok, FEI világkupadöntők, FEI Nemzetek Díja döntők és olimpia esetében az ezekre
vonatkozó speciális szabályok érvényesek. Regionális bajnokságokon és Regionális játékokon a
versenyrendező döntése az irányadó.

7. Ha a FEI-nek oka van feltételezni, hogy egy versenyrendező nem lesz képes eleget tenni a pénzügyi
kötelezettségeinek, az érintett nemzeti szövetség felhatalmazást kap, hogy a versenyre vonatkozóan pénzügyi
garanciát kérjen, mint például banki garancia vagy letéti számla. A versenykiírásnak tartalmaznia kell, hogy a
versenynek van-e ilyen pénzügyi garanciája. Ha a FEI-nek tudomása van olyan versenyről, amelyen esetleg nem
fizetik majd ki a pénzdíjakat, a versenyzőket a nemzeti szövetségükön keresztül értesítik. Ha minden
elővigyázatosság ellenére egy versenyrendező nem tesz eleget pénzügyi kötelezettségének a FEI és a versenyzők
felé, nem rendezhet több versenyt, amíg a fennálló tartozásait nem rendezi, ezen felül a következő, megrendezni
kívánt verseny teljes pénzdíját egy olyan bankszámlára kell elhelyeznie, amelyet a versenyrendező és a nemzeti
szövetség közösen kezel.
8. Versenynaptár (Lásd még Általános Szabályzat 112.)
A kétségek elkerülésére: az alábbi paragrafusban (200.8) minden, CSI5* és CSIO5* versenyre történő utalás
magába foglalja a CSI5*-W és CSIO5*-W versenyeket is.
Minden CSI5*és CSIO5* rendezését a FEI főtitkára hagyja jóvá, két évvel a verseny időpontja előtt; minden
egyéb, magasabb szintű verseny időpontját (minden versenyre vonatkozóan, kivéve az Általános Szabályzat E
függelékében leírt kisebb nemzetközi, ún. CIM versenyeket) a FEI tőtitkára hagyja jóvá, a verseny megrendezése
előtti évben.
Következésképpen, az alábbi határidők érvényesek a FEI versenynaptárába illesztendő versenyekre
vonatkozóan:
-

CSI5* és CSIO5* verseny rendezésére való időpont felterjesztésnek két évvel a verseny
megrendezése előtt, október 1-ig kell beérkeznie a FEI főtitkárához.

-

Minden egyéb, magasabb szintű verseny időpontját (kivéve az Általános Szabályzat E függelékében
leírt kisebb nemzetközi, ún. CIM versenyeket) a verseny időpontja előtti év október 1-ig kell
bejelenteni a FEI főtitkáránál.

-

Mindazon magasabb szintű versenyek rendezésére vonatkozó felterjesztések vagy módosítási
kérelmek, amelyek a fenti időpont után érkeznek be, késői versenyidőpont-bejelentésnek vagy
módosítási kérelemnek minősülnek és a FEI által csak akkor vehetők figyelembe, ha minimum 12
héttel a verseny kezdete előtt érkeznek be.

-

A kisebb nemzetközi versenyekre (CIM, ideértve a CSI2* nyitott versenyeket) való
jelentkezéseknek vagy módosítási kérelmeknek legkésőbb négy héttel a verseny kezdete előtt kell
beérkezniük, kivéve a Longines Ranglista pontot adó versenyszámokkal rendelkező CSI2*
versenyeket, amelyekkel kapcsolatos jelentkezéseket vagy módosítási kérelmeket nem később,
mint 9 héttel a verseny kezdetét megelőzően szükséges megküldeni az FEI Főtitkárának.

Későbbi jelentkezések és/vagy módosítások esetén lásd az FEI Általános Szabályzat 112.7 pontját.
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CSI5* és CSIO5* versenyek időpontjai nem ütközhetnek a FEI világkupadöntőjével vagy a FEI Nemzetek Díja
CSI5*
és
CSIO5*
versenyek
időpontjai
nem
ütközhetnek
a
FEI
világkupadöntőjével vagy a FEI Nemzetek Díja döntőjével. Versenysorozatok részét képező versenyek időpontjai
vagy bizonyos versenyapjai nem ütközhetnek a FEI világkupadöntő dátumával.
Felnőtt díjugrató világ- és kontinensbajnokságok hetének hétfőjétől kezdve és a bajnokság minden
napja alatt tilos FEI világkupa versenyszámot, CSI4*, CSIO4*, CSI5* vagy CSIO5*-t rendezni azon a kontinensen,
ahol a bajnokságot rendezik.
Tilos FEI világkupa versenyszámot rendezni (bárhol a világon) az olimpia díjugrató versenyeit megelőző 10
napban, illetve az azokat követő 7 napban; tilos FEI világkupa versenyszámot rendezni a Pán-Amerikai Játékok
díjugrató versenyeit megelőző 10 napban, illetve az azokat követő 7 napban, ugyanazon a kontinensen.
Tilos FEI Nemzetek Díja díjugrató versenyszámot rendezni (bárhol a világon) a lovas világjátékok, az olimpia és a
világkupadöntő díjugrató versenyei előtti hét hétfőjétől kezdve és a bajnokság minden napja alatt.
Tilos FEI Nemzetek Díja díjugrató versenyszámot rendezni a felnőtt kontinensbajnokság előtti hét hétfőjétől
kezdve és a bajnokság minden napja alatt a bajnoksággal megegyező kontinensen.
Tilos FEI Nemzetek Díja díjugrató versenyszámot rendezni a teljes amerikai kontinensen a Pán-Amerikai Játékok
előtti hét hétfőjétől kezdve és a játékok minden napja alatt.
Tilos FEI Nemzetek Díja díjugrató versenyszámot rendezni Ázsiában az Ázsiai Játékok előtti hét hétfőjétől kezdve
és a játékok minden napja alatt.
9. Istállók
Minden lovat a versenyrendező által rendelkezésre bocsátott hivatalos istállóban kell elhelyezni a verseny ideje
alatt. Ha egy vagy több lovat a versenyrendező által hivatalosan rendelkezésre bocsátott istállóból a
versenybíróság engedélye nélkül más istállóba visznek, az érintett lova(ka)t diszkvalifikálni kell a versenyből.
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II. FEJEZET – VERSENY- ÉS GYAKORLÓPÁLYÁK
201. § A VERSENYPÁLYA, GYAKORLÓPÁLYÁK ÉS GYAKORLÓ AKADÁLYOK
1. A versenypályát be kell keríteni. Amíg egy versenyszám folyamán egy ló a pályán tartózkodik, minden
bejáratot és kijáratot fizikai módon zárva kell tartani.
2. Fedett versenypálya területe minimum 1.200 m², a rövidfal hossza minimum 25 m kell, hogy legyen.
Szabadtéri versenypálya területe minimum 4.000 m², a rövidfal hossza minimum 50 m kell, hogy legyen. Ezen
szabály alól indokolt esetben kivételt engedélyezhet a FEI Díjugrató Részlegének igazgatója a Díjugrató
Szakbizottság Elnökével egyeztetve.
3. Melegítő- és gyakorlópályák
A versenyrendező köteles legalább egy, jó edzési feltételeket nyújtó, megfelelő területű melegítő- vagy
gyakorlópályát biztosítani. Ezen legalább egy meredek és egy széles akadálynak kell lennie. A talaj jó állapotú
legyen. Ha sok a versenyző és elegendő hely van, további akadályok is felállíthatók. Minden akadályt a
szokványos módon kell felépíteni, valamint piros és fehér zászlókkal ellátni. A kitörők vagy oszlopok piros és
fehér tetejének jelöléséhez zászlók helyett ragasztószalag vagy festék használata is megengedett.
Ahol a terület ezt lehetővé teszi, illetve sok versenyző van jelen, több melegítőpályát is ki lehet jelölni.
Amennyiben a melegítőpálya a közönség által is megközelíthető területen található, elővigyázatossági okokból
egy körülbelül 1 méter széles biztonsági sávot kell létrehozni a pálya határai körül, ami megakadályozza a
közönség lovakkal való közvetlen kapcsolatát.
4. Gyakorlóakadályok
Nem a versenyrendező által rendelkezésre bocsátott akadályok használata diszkvalifikálás és/vagy bírság terhe
mellett tilos (242.§ 2.6. és 240.§2.5.). A gyakorlóakadályokat csak a kizászlózás szerinti irányban szabad ugratni.
A gyakorlóakadályok semmilyen részét senki sem tarthatja.
4.1. Akadály alapvonalát jelző elemet közvetlenül az akadály alatti ponttól az akadály elugrási oldala előtt
maximum 1 m-ig lehet elhelyezni. Ha egy meredek akadály elugrási oldalán van alapvonal, az akadály
érkezési oldalán is elhelyezhető alapvonal, az elugrási oldalon lévő alapvonallal azonos távolságra,
maximum 1 m-ig. Alapvonal használata széles ugrások érkezési oldalán nem engedélyezett.
4.2. Bármely, 130 cm-es vagy annál magasabb akadályt minimum 2 db rúddal kell építeni az
elugrási oldalon, függetlenül attól, hogy használnak-e alapvonalat. Az alsó rúdnak mindig 130 cm alatt
kell lennie. Gyakorlóakadály alsó rúdjának egyik végének a kanálban kell lennie. A rúd másik vége
támaszkodhat a talajon.
4.3. Ha keresztben lévő rudak képezik az akadály tetejét, ezeknek egyenként is verhetőnek kell lenniük. A
rudak felső végének kanálban kell lenniük. A keresztben lévő rudak mögött lehet egy vízszintes felső
rúd, melynek minimum 20 cm-rel magasabban kell lennie, mint ahol a keresztben lévő rudak keresztezik
egymást.
4.4. Az akadály felső rúdjainak mindkét vége mindig kanálban kell, hogy legyen. Ha a kanál szélére helyezik
a rudat, az csak a kanál elugrási oldaltól távolabbi széle lehet.
4.5. A melegítőpályán felépített akadályok maximum 10 cm-rel lehetnek szélesebbek és magasabbak, mint
az adott versenyszámban kiírt magasság és szélesség, ha a szóban forgó versenyszám magassága nem
haladja meg a 140 cm-t. Ha az adott versenyszám magassága meghaladja a 140 cm-t, a
melegítőakadályok maximális magassága 160 cm, szélessége pedig maximum 180 cm lehet.
Ezen bekezdés valamennyi kategóriában alkalmazandó a pónik kivételével; a póni versenyekre érvényes
melegítőakadályokra vonatkozó maximum magasságra és szélességre vonatkozóan lásd: 11. sz.
Melléklet 17. pontja.
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4.6. Lépésre beállított járóiskola használata tilos, ha a rudak bármelyik vége nem a földön fekszik vagy
kanálban van.
4.7. A versenyrendező vizes árkot utánzó akadályanyagot is biztosíthat.

5. Idomítás, mozgatás, tornáztatás és edzés
5.1. A versenyzők tornáztató edzést végezhetnek lovaikkal járóiskolán és a távolságot beosztó rudakon, de
az ehhez használt akadály magassága nem haladhatja meg a 130 cm-t. Az ilyen akadályokat használó
versenyzők nem szeghetik meg a bárolásra vonatkozó szabályokat (243.§ 2.1.). Építhető olyan
akadálysorból álló edzésszerű feladat, amelynek elemeit a ló közbülső vágtaugrás nélkül küzdi le (beki/hip-hop feladat), amennyiben elegendő hely áll rendelkezésre. Ilyen összetételben maximum 3 db
akadály építhető, amelyek magassága nem haladhatja meg a 100 cm-t; az akadályok közötti minimális
távolság 2,5 m, a maximális távolság 3,0 m.
Az fentiekben leírt tornáztató gyakorlatok versenyszámra való melegítés során nem engedélyezettek.
5.2. Elugrató rudak: ha elegendő hely áll rendelkezésre, használható járóiskola, melyet a meredek akadály
előtt minimum 250 cm-rel kell elhelyezni, és a meredek akadály magassága maximum 130 cm lehet. Az
akadály mögé helyezett rúd távolsága az akadálytól minimum 250 cm, ha a versenyző ügetésből ugorja
az akadályt, illetve minimum 300 cm, ha vágtából ugorja azt. Az akadálytól körülbelül minimum 6
méterre, annak bármelyik vagy mindkét oldalán elhelyezett rudak nem minősülnek elugrató rúdnak,
ezért mind meredek akadályok, mind oxerek esetében használhatók.
A talajon lévő rudak fentiekben leírt módon történő használata versenyszámra való melegítés során
nem engedélyezett.
5.3. Gyakorlás és edzés: lehetővé kell tenni, hogy a versenyzők steward jelenlétében reggelente is több órán
át edzhessenek. A versenyzők kis mértékben átépíthetik az akadályokat a 201.§ 4., a 201.§ 5. és a 201.§
6. rendelkezéseit figyelembe véve, jelentősebb mértékű módosításokat azonban csak Steward
engedélyével végezhetnek.
6. Összetett akadályok használata is megengedett, amennyiben elég hely áll rendelkezésre és az egyes elemek
szabályos távolságra állnak egymástól. Az ehhez szükséges akadályanyagot a versenyrendezőnek kell
biztosítania.
Zsúfolt melegítőpályán a versenyzők csak szólóakadályokat ugrathatnak.
7. A melegítőpályát (pályákat) csak steward felügyelete mellett szabad használni.

202. § PÁLYÁRA LÉPÉS ÉS MELEGÍTŐUGRÁS
1. A versenyzők gyalog csak egyszer léphetnek a pálya területére, minden versenyszám előtt, beleértve az
összevetéses versenyszámokat is. A pályára való belépés tilalmát a pálya bejáratánál vagy közepén feltűnően
elhelyezett „pálya zárva” táblával kell jelezni. A versenybíróság csengőjelzéssel és „pálya nyitva” feliratú tábla
elhelyezésével adja meg az engedélyt a pályára lépésre. Ezt a hangosbeszélőn is be kell mondatni. A versenyzők
két különböző pályából álló, kétfordulós versenyszámok második fordulója előtt is megtekinthetik a pályát.
2. Olyan versenyeken, ahol a melegítés lehetőségei kifejezetten korlátozottak, a rendezőbizottság a
versenybíróság egyetértésével kivételesen engedélyezheti, hogy a versenypálya területén, meghatározott
időben gyakorolni, melegíteni lehessen.
3. Ha a melegítő-, illetve a gyakorlópálya alkalmatlan vagy nem használható, egy – a pályához nem tartozó –
melegítőakadályt kell a pályán elhelyezni. Minden egyéb esetben és versenyszámban tilos fakultatív vagy
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gyakorlóakadály elhelyezése. Bizonyos speciális versenyszámokban (például korlátugratás és kitartásos magas
ugratás esetén, de nem kizárólag azok esetében) a versenybíróság úgy dönthet, hogy még versenyben lévő
versenyzőknek a pályán kell maradniuk az első vagy a második összevetés után. Ebben az esetben a
versenybíróságnak engedélyeznie kell gyakorlóakadály elhelyezését a versenypályán.
4. A melegítőakadály nem lehet 140 cm-nél magasabb és 160 cm-nél szélesebb széles akadály vagy 140 cm-nél
magasabb meredek akadály. Ezt az akadályt piros és fehér zászlóval kell ellátni, számozás nélkül. Ezen akadály
méretei a versenyszám alatt nem változtathatók. Ezen az akadályon csak két kísérlet tehető. A melegítőakadály
kettőnél többszöri ugratása, illetve ugratásának megkísérlése bírságot és ezen felül diszkvalifikálást vonhat maga
után (242.§ 2.3. és 240.§ 2.6. pont).
A melegítőakadály ellentétes irányból való ugratása diszkvalifikálással járhat. (242.2.7. pont).
A versenybíróság csengőjelzésétől számítva a versenyzőnek 90 másodperce van arra, hogy a melegítőakadály
ugratását megkísérelje.
Az akadály leverése, az ellenszegülés vagy a kitörés kísérletnek számít. Ha az első kísérlet során a ló megtagadja
az engedelmességet és az akadályt is leveri, vagy az akadály, illetve a zászló elmozdul, az akadályt, illetve a zászlót
vissza kell rakni, a versenyző pedig másodszori és egyben utolsó kísérletet tehet. Az akadály, illetve a zászló
visszarakásának ideje nem számít bele a 90 másodpercbe.
A versenybíróságnak meg kell adnia a jelet a verseny megkezdésére, amint a versenyző a két kísérletet megtette,
vagy a 90 másodperc letelt. Az indítójel elhangzása után a csak egy kísérletet végzett versenyző másodszor is
megkísérelheti a melegítőakadály ugratását, de 45 másodpercen belül helyes irányból át kell haladnia a
rajtvonalon. Amennyiben ezt elmulasztja, a versenyző idejének mérése automatikusan elindul (203.§ 1.2.).
5. A versenyszám előtti felvonulás alatt a versenyzők a pályán levő akadályokat nem ugrathatják és nem is
kísérelhetik meg azt. Ezen rendelkezés megszegése diszkvalifikálást vonhat maga után (242.§ 2.4.).
6. A győztes versenyző a versenybíróság engedélyével csak egy olyan akadályt ugrathat a sajtó kedvéért, amely
nem képezi a következő versenyszám részét. Ez azonban nem válhat gyakorlattá.
203. § CSENGŐ
1. A csengő a versenyzőkkel való kommunikálásra szolgál. Használatának felelőssége a versenybíróság egyik tagját
terheli. A csengőt az alábbiakra használják:
1.1. engedélyt adnak vele a versenyzőknek a pályára lépésre a pályabemutató kezdetekor, illetve jelzik a
pályabemutató végét (202.§ 1.)
1.2. megadják vele az indulási jelet, amely aktiválja a 45 másodperces visszaszámlálást, amit az időmérő
berendezés eredményjelzője vagy egyéb kijelzője mutat a versenypálya mellett.
A 45 másodperces visszaszámlálás azt az időt határozza meg, ami a versenyző rendelkezésére áll, mielőtt
elkezdi a pálya teljesítését. A versenybíróság megszakíthatja a 45 másodperces visszaszámlálást, ha előre
nem látott körülmények következnek be. Azon engedelmesség-megtagadások, melyek a startra engedélyt
adó csengőszó és a ló-lovas kombináció rajtvonalon való helyes irányból történő áthaladása között
történnek, nem büntetendők. (235.§ 3.) Azonban abban az esetben, ha a lovas és/vagy ló a ló-lovas
kombinációnak a versenypályára érkezésétől a startvonalon helyes irányból történő áthaladásáig
leesik/felbukik, a ló-lovas kombináció számára a verseny megkezdése nem engedélyezett (függetlenül attól,
hogy a startot adó jelzés megadásra került-e), így ennek megfelelően a versenyzőt ki kell csengetni.
A versenybíróság előre nem látható események esetén félbeszakíthatja a versenyző indításának folyamatát,
új jelzést adhat a startra és újra indíthatja a visszaszámlálást.
1.3. bármely okból, vagy egy előre nem látható esemény bekövetkeztekor megállítsák a versenyzőt és a
megszakítás után újra indítsák (lásd DSZ 217.§ 4. és 233.§);
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1.4. jelezzék a versenyzőnek, hogy az engedelmességmegtagadás után a levert akadályt, illetve zászlót újra
felállították (233.§);
1.5. hosszú és ismételt csengetéssel jelezzék a versenyző kizárását.
2. Ha a versenyző nem engedelmeskedik a megállást jelző csengőjelnek, a versenybíróság megítélése szerint
kizárható a versenyből (241.§ 4.5), kivéve a 233.§ 2. pontjában leírt különleges eseteket.
3. A pálya megszakítása után, ha a versenyző úgy ugorja meg, vagy úgy tesz kísérletet egy akadály ugratására, hogy
az erre engedélyt adó csengő még nem szólalt meg, a versenyzőt ki kell zárni (241.§ 3.14).

204.§ AZ UGRÓPÁLYA ÉS MÉRÉSE
1. A versenybíróságnak a versenyszám kezdete előtt végig kell járnia és ellenőriznie kell a pályát. Az ugrópálya
az az útvonal, amit a lóháton ülő versenyzőnek a rajtvonalon való megfelelő irányból történő áthaladás
után a célvonalig követnie kell. A pályahosszt pontosan kell lemérni, különösen a fordulókat, azt a normál
útvonalat, amelyet a lónak követnie kell. Az ugrópálya hosszát az akadályok közepén át kell mérni.
2. Bajnokságokon, olimpián, FEI világkupán, Nemzetek Díján és Nagydíjon a versenybíróság elnökének vagy
helyettesének meg kell győződnie arról, hogy a pályaépítő helyesen mérte-e le a pályahosszt. Bajnokságok
döntőjében, játékokon és minden 5*-os versenyen, valamint minden, Longines ranglista pontot adó
versenyszám esetében, beleértve a FEI világkupa és Nemzetek Díja versenyszámokat is, a versenybíróság
elnökének vagy megbízottjának végig kell járnia a pályát a pályaépítővel, hogy meggyőződjön róla, hogy a
pályát mérőkerékkel, megfelelően lemérték. Kivételes esetekben a versenybíróság megváltoztathatja az
alapidőt, amennyiben a 204.§ 3. pontjának feltételei teljesülnek.
3. Ha a versenyszám már elkezdődött, a versenybíróság, konzultálva a pályaépítővel és a technikai kiküldöttel
(ha jelen van), dönthet úgy, hogy a pályahossz mérésekor jelentős hiba történt. Ezt legkésőbb azután
állapíthatja meg, ha három versenyző ellenszegülés vagy egyéb októl történő megszakítás nélkül fejezte be
a pályát, úgy, hogy megkezdték a pálya lovaglását a 45 másodperces visszaszámlálás lejárta előtt. A mérési
hibát az előtt kell megállapítani, hogy a következő lovast elkezdi a pályát. Ebben az esetben a
versenybíróságnak lehetősége van megváltoztatni az alapidőt. Ha az alapidőt növelik, a már indult
versenyzők eredményét szükség esetén módosítani kell. Az alapidő csökkentése csak oly mértékben
lehetséges, hogy a már indult versenyzők ne kapjanak alapidő-túllépést a változtatás miatt.
4. Ha a pálya talajának minősége romlik, a versenybíróság a versenyszám első versenyzőjének indulása előtt
változtathat a kiírásban előírt iramon.
5. A méterben mért pályahossz sosem haladhatja meg a versenyszám akadályai számának 60-szorosát.
6. A rajt- és célvonal nem lehet több mint 15 m-re és nem lehet kevesebb, mint 6 m-re az első, illetve utolsó
akadálytól. A rajt- és célvonalat a jobb oldalon piros, a baloldalon fehér zászlóval kell megjelölni. A
rajtvonalat „S” betűvel (START), a célvonalat „F” betűvel (FINISH) kell megjelölni.
205. § PÁLYARAJZ
1. A pályaépítőnek a versenybíróság rendelkezésére kell bocsátania egy az akadálypálya minden részletét
feltüntető pályarajzot. A pályarajz pontos másolatát a pálya bejáratához minél közelebb kell kifüggeszteni,
legkésőbb a versenyszám kezdete előtt 30 perccel. Amennyiben alkalmazandó, a versenyszám alapideje a
versenyszám kezdetét megelőző 30 percen túl is feltüntethető a pályarajzon, amint a pályaépítő végzett a
pálya mérésével. Minden versenyszámra vonatkozóan a pályaépítő által mért útvonalat jelölni kell a
pályarajzon, amit a verseny előtt közzétesznek.
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2. Az akadályokat folyamatosan, a teljesítés sorrendjében ki kell számozni, kivéve bizonyos, a DSZ-ben leírt
speciális versenyszámok esetén.
3. Az összetett akadályokat egyetlen számmal kell megjelölni. Ezt a számot a versenybíróság és a versenyzők
kedvéért az összetett akadályok mindegyik elemére el lehet helyezni. Ebben az esetben megkülönböztető
betűkkel is ki kell egészíteni a számokat (pl. „8A”, „8B”, „8C” stb.)
4. A pályarajzon az alábbiakat kell feltűntetni:
4.1. a rajt- és a célvonal helyzetét. Ezeken a rajt után a pálya teljesítése közben hibapont nélkül lehet újra
átlovagolni, hacsak más erre vonatkozó kikötés nincsen;
4.2. az akadályok egymáshoz viszonyított helyzetét, típusát (széles vagy meredek akadály, triplebar),
számozását és betűjeleit;
4.3. minden kötelező fordulópontot, melyet balról fehér, jobbról piros zászló jelöl;
4.4. a versenyző által lovagolandó pálya vonalát vagy folytonos vonallal kell jelölni (ebben az esetben ezt
pontosan be kell tartani), vagy pedig nyilakkal kell megjelölni azt az irányt, ahonnan az egyes
akadályokat ugratni kell (ebben az esetben a versenyző az akadályok közötti útvonalat szabadon
választhatja meg). Amennyiben a szabadon választott útvonalon egy kötelező szakaszt is előírunk,
mindkét jelölési módot használni kell;
4.5. az elbírálás alkalmazott szabálypontját;
4.6. a versenyszám iramát, amennyiben van;
4.7. a pályahosszt;
4.8. az alapidőt, és ha van, az időhatárt, vagy bizonyos, a DSZ-ben leírt speciális versenyszámok esetén a
meghatározott időt;
4.9. az összevetések akadályait, pályahosszát, alapidejét és időhatárát;
4.10.

a teljesen zárt vagy részben zárt összetett akadályokat (214.§);

4.11.

a versenybíróságnak a pályára vonatkozó minden döntését és/vagy változtatását.

206. § VÁLTOZTATÁSOK A PÁLYÁN
1. Ha a kifüggesztett pályarajzon kényszerítő körülmények miatt változtatni kell, azt csak a versenybíróság
jóváhagyásával lehet megtenni. Ebben az esetben a változtatásokról tájékoztatni kell a csapatvezetőket és
az egyéni versenyzőket.
2. Ha egy versenyszám már megkezdődött, annak feltételeit megváltoztatni – sem a vonalvezetését, sem az
akadályait cserélni – nem lehet, kivéve, ha a DSZ erről eltérően rendelkezik (lásd 204.§ 3.) Ha szükségessé
válik a versenyszám félbeszakítása (vihar, vagy rossz fényviszonyok, stb. miatt), azt később ugyanazokon az
akadályokon, ugyanazon a pályán, lehetőség szerint ugyanolyan feltételek mellett, ugyanott kell folytatni,
ahol az félbeszakadt. A Nemzetek Díjára azonban a 264.§ 3.6. pontot kell alkalmazni.
3. A 2. pontban leírtak ellenre egy akadály helye megváltoztatható egy fordulón belül, vagy egy versenyszám
fordulói között, ha a zsűri véleménye alapján a lovagolandó útvonal állapota leromlott, vagy más speciális
körülmény tesz szükségessé ilyen változtatást. Azon akadályokat, melyek nem helyezhetők át (pl. vizes
akadályok, árkok vagy fix akadályok), ki kell hagyni. Ha egy akadályt kivettek a pályából egy forduló során,
az előző versenyzők eredményét helyesbíteni kell: az itt történt hibákat és időkorrekciókat eltörlik, de a
kizárás és az időbüntetés megmarad.
4. Ha szükséges, új alapidő és időhatár állapítható meg a 3. pont szerint megváltoztatott pályán.
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207. § ZÁSZLÓK
1. Teljesen piros és teljesen fehér zászlókkal kell megjelölni az akadálypálya alábbi részeit:
1.1. a rajtvonalat, melyet kötelező „S” (START) jelzéssel is ellátni (204.§ 6.);
1.2. az akadályok széleit. A zászlók az akadály kitörőinek bármely részeire kitűzhetők, de állhatnak önállóan
is. Egy piros és egy fehér zászlót kell elhelyezni minden meredek akadályra, és legalább kettő piros és
kettő fehér zászlónak kell meghatároznia a széles akadályok határait. Szintén zászlókkal kell jelölni a
melegítő- és gyakorló pályán elhelyezett (201.§ 3.), illetve a versenypályán melegítés céljára elhelyezett
akadályok határait (202.§ 3.); a melegítő- és gyakorlópályákon a zászlók helyett megengedett piros és
fehér tetejű kitörők/oszlopok használata is;
1.3. a kötelező fordulópontokat;
1.4. a célvonalat, melyet kötelező „F” (FINISH) jelzéssel is ellátni (204.§ 6.).
2. A versenyzőnek az akadályoknál, a rajt- és célvonalnál, valamint a kötelező fordulópontoknál kitűzött piros
(jobb kéz felől) és fehér (bal kéz felől) zászlók között kell áthaladnia. A vizesárok szélét jelző zászlórudaknak
a leérkezési oldalon olyan anyagból kell készülniük, amely nem törik össze, nem szálkás, illetve elhajlik,
amikor ütés éri; a zászlóknak nem lehetnek éles pontjai vagy sarkai.
3. Ha a versenyző fordított irányban lovagol el a zászlók között, ugyanott vissza is kell lovagolnia, és mielőtt
folytatná a versenyt, a helyes irányból kell a zászlók közt elhaladnia. Ha tévedését nem helyesbíti, ki kell
zárni a versenyből (220.§ 2.).
4. A pályán kitűzött bármely zászló ledöntése nem jár hibaponttal. Ha ellenszegülés, vagy valamely előre nem
látott körülmény folytán kidől egy, az akadály szélét vagy egy kötelező fordulópontot jelző zászló (anélkül,
hogy a versenyző áthaladna a zászlók által jelzett vonalon), a zászlót nem állítják azonnal helyre; a versenyző
folytatja a pálya teljesítését és az akadályt/kötelező fordulópontot úgy bírálják el, mintha a zászló a helyén
lenne. A zászlót a következő versenyzőnek szóló rajtjelzés előtt kell visszahelyezni.
5. Abban az esetben, ha vizesárok vagy természetes akadály szélét jelző zászló dőlt le
engedelmességmegtagadás vagy előre nem látott körülmény bekövetkeztében, illetve minden olyan
esetben, amikor az akadály jellege megváltozik a zászló ledöntésével (211.§ 7.), a versenybíróság
megszakítja a versenyző pályáját. Amíg a zászlót visszahelyezik, az órát megállítják és a versenyző mért
idejéhez 6 másodperc időbüntetést adnak a 232.§ rendelkezéseinek megfelelően.
6. Bizonyos speciális versenyszámoknál a rajt- és célvonalon mindkét irányból át lehet haladni. Ilyen
esetekben a vonalakat négy zászlóval kell megjelölni: mindkét oldalon 1-1 piros és fehér zászlóval.
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III. FEJEZET – AKADÁLYOK
208. § ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Az akadályok alakja és megjelenési formája legyen „meghívó jellegű”, változatos és környezetbe illő. Maguk
az akadályok és alkotóelemeik leverhetők legyenek, de nem lehetnek sem túl könnyűek, hogy a legkisebb
érintésre is leessenek, sem túl nehezek, ami a lovak bukását vagy sérülését okozhatja.
2. Az akadályok nem lehetnek sportszerűtlen építésűek és nem okozhatnak az idegen versenyzőknek
kellemetlen meglepetést.
3. A szponzorakadály olyan akadály, melynek zászlói között reklámanyag, valamely támogató terméke vagy
termékének ábrázolása látható. Ha egy akadálykitörőn 0,5 m²-nél nagyobb reklámanyag vagy
termékmegjelenítés látható, az akadály szintén szponzorakadálynak minősül. Ha az akadály kitörőjén
maximum 0,5 m² méretű reklám található, az akadály nem minősül szponzorakadálynak.
Az FEI világ- és kontinensbajnokságokon, a világkupadöntőkön, az FEI Nemzetek Díja Döntőn valamint az
egyéb, FEI -által kijelölt versenyeken vagy versenyszámokban pályán lévő erőkifejtések számának maximum
30%-a lehet szponzorakadály, és a 30%-os értéket mindig a következő egész számra kell felkerekíteni. A
technikai kiküldöttnek jóvá kell hagynia minden akadály arculatát és szerkezetét, a biztonság és a technikai
alkalmasság figyelembevételével.
A Díjugrató Szakbizottság elnökének, a FEI kereskedelmi igazgatójának, valamint a FEI Díjugrató Részleg
igazgatójának jóváhagyásával a szponzorakadályok száma a pályán teljesítendő összes erőkifejtés 50%-ára
emelhető. Ez az érték 75%-ra növelhető, az FEI Díjugrató Bizottságának jóváhagyásától függően a
fennmaradó 25% szponzorált erőkifejtés dizájnjára vonatkozóan.
4. Az akadályok maximális magassága bármely versenyszám első fordulójában az Általános Szabályzat 102.§
6. pontjában leírtak szerint kategorizált versenyen:
(i)

140 cm CSI1* versenyeken;

(ii)

145 cm CSI2* versenyeken. Azon versenyszámok esetében, amelyekre vonatkozóan a versenykiírás
145 cm-es magasságot ír elő, a pályaépítő mérlegelése alapján az akadályok magassága maximum
3 cm-rel meghaladhatja a kiírásban megjelölt magasságot. (Lásd: DSZ 208. § 7).

(ii)(iii) CSI3*-CSI5* versenyeken valamennyi versenyszám első fordulójának kiírásban is feltüntethető
maximum magassága 160 cm, kivéve FEI által elfogadott Sorozatok döntő versenyszámát, amelyek
esetében kivételesen 165 cm-es magasság is megjelölhető. Lásd: DSZ 208.7.
A fentiek nem vonatkoznak a korlátugratás és magasugratás versenyszámokra (lásd: DSZ 262.).
5. A
korlátugratás,
valamint
a
kitartásos
magasugratás
(puissance)
kivételével
egyetlen akadály magassága sem
haladhatja meg a
170 cm-t.
A
széles akadályok szélessége nem haladhatja meg a 200 cm-t, kivéve triplebar esetében, melynek maximális
szélessége 220 cm lehet. Ugyanez érvényes az összevetés(ek) esetében is. A vizesárok maximális szélessége
400 cm lehet, beleértve az elugratót is.
6. A rudakat és az akadályok egyéb elemeit támasztékok (kanalak) tartják. A támaszték olyan legyen, hogy a
rúd gördülhessen rajta. A kanalak mélysége nem lehet kevesebb, mint 18 mm és nem lehet több mint 30
mm. 2023 január 1-től a kanalak mélysége nem lehet kevesebb, mint 18 mm és nem lehet több, mint 20
mm. Ez a biztonsági kanalakra is vonatkozik (lásd: DSZ 210.1.) Speciális akadályanyagok, illetve palánkok,
kerítések, korlátok stb. támasztékai nyitottabbak, vagy teljesen laposak kell, hogy legyenek.
7. Az akadályoknak a jelen szabálypontokban és a versenykiírásban előírt magasságát és szélességét a
legnagyobb gonddal kell betartani. Nem minősül a maximális magasság túllépésének, ha az akadály
építéséhez használt anyag sajátossága, illetve a talajon való elhelyezése miatt az akadály mérete
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meghaladja a kiírt magasságot, feltéve, hogy mindent megtettek annak érdekében, hogy ne lépjék túl a
versenykiírásban szereplő maximális magasságot, az elérhető akadályanyag felhasználásával. Azon
versenyszámokban, ahol a versenykiírás szerinti maximum magasság 145 cm, vagy annál több, a pályaépítő
megítélése alapján az akadályok magassága maximum 3 cm-rel haladhatja meg a versenykiírásban szereplő
magasságot. Fedettpályás versenyszámok (kivéve az ugróképességi versenyszámok) ugrásainak magassága
azonban semmilyen esetben sem haladhatja meg a 165 cm-t.
8. A versenyszám kiírásában meg kell határozni azon akadályok hozzávetőleges méretét, amelyek eltérnek a
versenyszabályban külön is előírttól.
209. § MEREDEK AKADÁLY
1. Csak akkor nevezhető egy akadály meredek akadálynak – bármilyen szerkezetű is – ha az akadály egyetlen
függőleges síkjában ítélnek meg hibát.
210. § SZÉLES AKADÁLY
1. Széles akadálynak nevezzük azt az akadályt, amely úgy van megépítve, hogy a lovat egyszerre széles és
magas ugrásra készteti. A széles akadályok hátsó rúdjánál kötelező a FEI által elfogadott biztonsági kanalak
használata. Triplebar esetén a középső és hátsó elemeknél is kötelező a biztonsági kanál használata. A széles
ugrás hátsó felső rúdjához tartozó biztonsági kanalak maxmimális mélysége 18mm; triplebar középső
rúdjaihoz, illetve egyéb akadályok alsó rúdjaihoz tartozó biztonsági kanalak maximális mélysége 20mm. A
FEI által elfogadott biztonsági kanál használata a verseny- és a melegítőpályán is kötelező.
2. A versenybíróság elnöke felelős a biztonsági kanalakhoz kapcsolódó szabályok betartásáért. A külföldi
bírónak jelentenie kell, amennyiben a FEI szabályoktól eltérés történik. A versenyen használandó, a FEI által
elfogadott biztonsági kanalak gyártójának nevét fel kell tűntetni a versenykiírásban.
211. § VIZESÁROK, VIZESÁROK MEREDEK AKADÁLLYAL ÉS VIZESTÁLCA
1. Egy széles akadály akkor nevezhető vizesároknak, ha sem a víz előtt, sem a víz fölött, sem a víz mögött nincs
más akadály. A vizesárok minimális szélessége 2 m és földbe kell ásni. A vizesárok konstrukciójára
vonatkozó irányelveket a VII. függelék tartalmazza.
Ha a vizesárok nem felel meg a VII. függelékben leírtaknak, egy meredek akadályt kell elhelyezni a vizesárok
fölé, a 211.§ 10. pontjának megfelelően.
2. Az elugrási oldalon egy elugrató elemet (sövény, kis kőfal) kell elhelyezni, melynek minimális magassága 40
cm, maximális magassága 50 cm. A vizesárok frontszélességének minimum 30%-kal többnek kell lennie,
mint a leküzdendő szélessége.
3. Olimpián és regionális játékokon, FEI bajnokságokon, CSIO-kon, CSI-ken a vizesárok leérkezési oldalát egy
6-8 cm széles, lágy anyagú csíkkal kell megjelölni, amely a talajtól eltérő színű gyurmacsíkokat tartalmaz. A
gyurma vastagsága kb. 1 cm. A gyurmát minden hiba után ki kell cserélni. Több szalagot és csíkot kell
tartalékolni, hogy cserélni lehessen, valahányszor egy ló nyomot hagy rajta. A gyurmát tartó csíkot
közvetlenül a víz szélére kell elhelyezni, a talajhoz gondosan rögzítve. A versenybírók általi pályanézés
időtartama alatt a gyurmacsíknak teljes hosszában érintenie kell a vizet.
4. Ha a vizesárok alja beton vagy szilárd anyag, azt puha anyaggal, pl. kókusz- vagy gumiszőnyeggel kell bélelni.
5. Vizesárok ugratásánál hibának számít:
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5.1. Ha a ló a víz szélét határoló gyurmacsíkot egy- vagy több lábával is érinti. Hibának minősül, ha a ló lába
vagy a patkója ér a gyurmához és nyomot hagy azon; a csüdízület vagy a lábvédő által hagyott nyom
azonban nem minősül hibának.
5.2. Ha a ló egy vagy több lábával a vízbe lép.
6. A sövény vagy más elugró elem érintése, ledöntése vagy elmozdítása nem számít hibának.
7. Ha a versenyző a négy zászló közül az egyiket eldöntötte vagy elmozdította, a vizesárok bíró dönti el, hogy
ez – attól függően, hogy a ló a zászlónak melyik oldalán haladt el – kitörésnek számít-e vagy sem. Ha úgy
dönt, hogy kitörésnek számít, csengetni kell, az időmérőt meg kell állítani a zászló visszahelyezésének
idejére, és 6 másodperc időbüntetést kell adni a 232.§ rendelkezéseinek megfelelően.
8.

A vizesárokbíró döntése végleges. Ezért tagja kell, hogy legyen a versenybíróságnak.

9.

A vizesárokbírónak a hibát vétő lovak azonosító számát és a szerzett hibapontok okát fel kell jegyeznie.

10. Vizesárok fölé csak egyetlen, maximum 150 cm magas, tetszőleges számú rúdból álló meredek akadály
építhető, melynek minden rúdjához a FEI által elfogadott biztonsági kanalat kell használni (lásd: DSZ.
210.1.). A meredek akadály felső rúdjához tartozó biztonsági kanalak mélysége 18mm; az alsó rudakhoz
tartozó biztonsági kanalak maximális mélysége 20mm. A meredek akadály a vizesárok frontjától maximum
200 cm-es távolságra helyezhető el. Ezt az akadályt meredek akadályként, nem pedig vizesárokként kell
elbírálni. Ezért nem szükséges a vizesárok szélét jelző szalag vagy más jelölés használata. Ha használnak
szalagot, az csak vizuális segítségként tekintendő; a szalagon lévő lenyomatokért nem jár hiba. Ugyanez
érvényes akkor, ha az elugrató elem elmozdul. Vizesárok fölé épített meredek akadályhoz minimum 3,50 m
hosszú rudak használata szükséges.
11. A 211.§ 10. pontban leírtak kivételével, ha egy akadály építéséhez vizestálcát (liverpool-t) használnak, annak
szélessége nem haladhatja meg a 200 cm-t, beleértve a vizestálca szélességét is. 200 cm-nél szélesebb
vizesárok nem használható vizestálcaként. Vizestálcával ellátott akadályok esetében a vizestálca frontjának
vagy az elülső rudak függőleges síkjával egy vonalban, vagy az elülső rudak függőleges síkja előtt kell
elhelyezkednie.
12. A technikai kiküldött, vagy amennyiben nincs ilyen, a külföldi bíró saját belátása szerint dönthet arról,
hogy a villanyfénynél rendezett versenyszámokban használható-e vizesárok.
13. Az Olimpiai Játékok, valamint az FEI Felnőtt Bajnokságok esetében a vizesárok, mint akadály a
játékok/bajnokság hivatalos versenyszámaiban minimum két alkalommal, maximum három alkalommal
felhasználásra kell, hogy kerüljön, kivéve, ha a pályaépítő és a technikai kiküldött véleménye szerint azok
használata gyenge fényviszonyok miatt nem biztonságos. A pályaépítő saját mérlegelése alapján dönti el, hogy
a vizesárok mely versenyszámokban kerül felhasználásra.
212. § ÖSSZETETT AKADÁLYOK
1. Kettes, hármas vagy többszörösen összetett akadálynak nevezik két vagy több akadály csoportját,
melyeknél a távolság az egyes akadályok között minimum 7 m és maximum 12 m (kivételt képeznek a Cszabály szerint elbírált vadászugratás, valamint a fix akadályok, melyeknél a távolság 7 m-nél is kevesebb
lehet), és amelyek kettő, három vagy több folyamatos ugrást követelnek. A távolságot az első akadály földre
érés felőli oldalának alapjától a következő akadály elugrás felőli oldalának alapjáig kell mérni.
2. Az összetett akadályok elemeit külön-külön és folyamatosan kell ugratni, bármely elem körül való kör
lovaglása nélkül. Minden egyes elemen elkövetett hiba külön-külön büntetőpontokkal jár.
3. Ellenszegülés vagy kitörés esetén a versenyzőnek az egész összetett akadályt újra, elölről kell ugratnia,
kivéve, ha zárt vagy részben zárt kombinációról (214.§) vagy korlátugratásról, illetve sorba állított akadályok
ugratásáról van szó.
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4. A kombináció minden egyes elemén és minden egyes ugratási kísérleténél elkövetett valamennyi hiba
külön-külön értékelésre kerül, és a hibapontok összeadandók.
5. Összetett akadályban triplebar csak az első elemként szerepelhet.
213. § BANKEK, EGYÉB UGRATÓK ÉS CSÚSZDÁK
1. A 213.§ 2. pontjában leírtak kivételével minden bank (földhányás), másztató, csúszda és mélybeugró,
tekintet nélkül arra, hogy épül-e rá valamilyen akadály, illetve, hogy melyik irányból kell meglovagolni,
összetett akadálynak tekintendő (212.§).
2. Az a bank (földhányás), melyre nem építenek akadályt, illetve az a bank (földhányás), amely fölé egy vagy
több rudat építenek, egy erőkifejtéssel is ugratható. Az így teljesített ugrás nem jár hibaponttal.
3. Fedett pályán semmilyen bank (földhányás), mélybeugró, lejtő vagy emelkedő nem használható, kivéve a
mobil bank-et, melynek magassága maximum 100 cm lehet.
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214. § ZÁRT, RÉSZBEN ZÁRT ÉS RÉSZBEN NYITOTT ÖSSZETETT AKADÁLYOK
1. Teljesen zárt összetett akadálynak tekintendő az az összetett akadály, amelynek oldalán csak ugrással lehet
átjutni.
2. Zárt összetett akadály lehet a be-kiugrással teljesíthető összetett akadály (pl. a négyszög vagy hatszög alakú
juhakol), vagy bármely más hasonló akadály, amelyet a versenybíróság akként ítél meg. Részlegesen zárt
vagy részlegesen nyitott összetett akadálynak minősül az az összetett akadály, amelynek egyik része zárt, a
másik része nyitott. Ellenszegülés vagy kitörés esetén az alábbiak alkalmazandók (219.§):
-

ha az ellenszegülés a zárt részben történik, a versenyzőnek a továbbhaladási irányban kell elhagynia a
zárt részt;

-

ha az ellenszegülés a nyitott részben történik, a versenyzőnek a teljes akadályt újra kell ugratnia,
ellenkező esetben kizárásban részesül (241.§ 3.15.).

Olyan ellenszegülés esetén, amely verőhibával és/vagy rombolással jár, a versenyzőt 6 másodperc
időbüntetéssel kell sújtani. Ha a zárt részben történik az ellenszegülés, a versenyzőnek a továbbhaladás
irányában kell elhagynia a zárt részt. A hat másodperc időbüntetést akkor adják a mért idejéhez, amikor az
órát újra elindították és a versenyző folytatja a pálya teljesítését.
3. A versenybíróságnak a versenyszám előtt kell eldöntenie, hogy valamely összetett akadály zártnak vagy
részben zártnak tekintendő-e. Ezt a döntést fel kell tűntetni a pályarajzon.
4. Ha egy összetett akadály esetében nincs feltűntetve a pályarajzon, hogy zárt vagy részben zárt összetett
akadályról van szó, nyitott összetett akadálynak kell tekinteni és a szerint kell elbírálni.
215. § ALTERNATÍV AKADÁLYOK ÉS JOKER UGRÁS
1. Ha a pályán két különböző akadály ugyanazt a számot viseli, a versenyzőnek joga van választani, hogy
melyiket ugratja meg:
1.1. ellenszegülés vagy kitörés esetén – amennyiben nem történt rombolás – a versenyző nem köteles a
második próbálkozás alkalmával ugyanazt az akadályt ugratni;
1.2. ellenszegülés vagy kitörés esetén – amennyiben rombolás történt – a versenyző köteles megvárni, míg
az akadályt helyreállítják, majd a csengő után szabadon választhat a két alternatív akadály közül;
2. Az alternatív akadályok minden elemét szabályszerűen, piros és fehér zászlókkal kell ellátni.
3. A Joker nehéz ugrás, amit a lovak érdekét szem előtt tartva, sportszerű arculattal kell kialakítani. Kizárólag
fokozatos nehézségű és pontgyűjtő versenyszámokban használható.
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IV. FEJEZET - HIBAPONTOK A PÁLYÁN
216. § ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A pálya teljesítése során hibaponttal jár:
1. a verőhiba (217.§), a vízbelépés, a ló lábának vagy patkójának lenyomata a vizesárok leérkezési oldalának
határán lévő gyurmán;
2. az engedelmesség megtagadása pl. a megállás, a kitörés vagy az ellenszegülés (219.§);
3. a pályatévesztés (220. §);
4. a ló és/vagy a versenyző bukása (224.§);
5. az illetéktelen segítség (225.§);
6. az alapidő vagy az időhatár túllépése (227.§, 228.§).
217. § VERŐHIBA
1. Verőhibának minősül, ha a ló vagy a versenyző hibájából:
1.1. az akadály ugyanazon függőleges síkjába eső elemek felső vonalának egésze vagy egy része leesik, akkor
is, ha a leeső rész fennakad valamely akadályelemen (218.§ 1.);
1.2. ha a felső elemnek legalább egyik vége nem nyugszik többé a támasztékban (kanálban).
2. Az akadály bármely részének vagy a zászlóknak az ugratás közbeni érintése és bármelyik irányban történő
elmozdulása nem számít verőhibának. Kétes esetben a versenybíróság a versenyző javára döntsön. Az
akadály és/vagy zászló ellenszegülés következtében való leverése vagy elmozdítása csak az
engedelmességmegtagadásért járó hibapontokkal büntetendő.
Abban az esetben, ha az akadály valamely része, a zászlót kivéve, ellenszegülés miatt elmozdul, csengetni
kell, az időmérést meg kell állítani, amíg az akadályelemet helyreállítják. Ez nem minősül verőhibának, csak
az engedelmességmegtagadásért jár hibapont és a 232. §-ban leírt időbüntetés.
3. A verőhibáért járó hibapontokat az „A” és „C” szabály tartalmazza (236.§ és 239.§).
4. Ha egy leütött akadályelem egy másik akadály ugratásában gátolhatja a versenyzőt, csengetni kell és az
időmérést meg kell állítani mindaddig, míg az akadályelemet el nem távolítják és az út szabaddá nem válik.
5. Ha egy versenyző tisztán ugratott egy akadályt, amit helytelenül állítottak vissza, nem kap hibapontot, de
ha leveri ezt az akadályt, akkor a versenyszámra vonatkozó szabály szerinti hibapontot kapja.

218. § MEREDEK ÉS SZÉLES AKADÁLY
1. Ha egy meredek akadály vagy akadályrész két vagy több, ugyanazon függőleges síkba eső, egymás alá
elhelyezett elemekből áll, csak a legfelső elem leveréséért jár hibapont.
2. Ha az egy ugrással ugratandó széles akadály több, eltérő függőleges síkban elhelyezett elemből áll, az egy
vagy több felső elem leverése csak egy verőhibának számít, függetlenül a leeső akadályelemek számától és
helyzetétől. Az akadályokban térkitöltő elemként használt fák, sövények stb. elmozdításáért nem jár
hibapont.
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219. § ENGEDELMESSÉGMEGTAGADÁS
1. Engedelmességmegtagadásnak minősül és eszerint büntetik az alábbiakat: (236.§ és 239.§):
1.1. megállás;
1.2. kitörés;
1.3. ellenszegülés;
1.4. bárhol és bármely okból végrehajtott, többé-kevésbé szabályos kör vagy körök lovaglása.
Engedelmességmegtagadásnak számít az is, ha a versenyző kört lovagol az általa utoljára megugratott
akadály körül, kivéve, ha ezt a pálya vonalvezetése kívánja meg.
2. A fent leírtak ellenére nem számít az engedelmesség megtagadásának:
2.1. Kitörés vagy ellenszegülés után maximum 45 másodpercig tartó körözés a pályán (függetlenül attól,
hogy az akadályt visszaállították-e vagy sem) annak érdekében, hogy a versenyző megfelelő pozícióba
kerüljön a következő akadály megugratásához.
220. § PÁLYATÉVESZTÉS
1. Pályatévesztésnek minősül, ha a versenyző:
1.1. nem a kifüggesztett pályarajzon meghatározott pálya vonalvezetését követi;
1.2. nem a zászlók között, illetve nem a helyes irányból halad át a rajt-, illetve a célvonalon (241.§ 3.6. és
241.§ 3.17.);
1.3. kihagy egy kötelező fordulópontot (241.§ 3.7.);
1.4. bizonyos speciális versenyszámok kivételével az akadályokat nem az előírt sorrendben vagy irányból
ugratja (241.§ 3.10. és 241.§ 3.11.);
1.5. a pályához nem tartozó akadályt ugrat, vagy erre kísérletet tesz, vagy kihagy egy akadályt. Az adott
versenyszámban nem szereplő akadály zászlóit keresztbe kell tenni az akadályon, de ennek
elmulasztása nem mentesíti a versenyzőt a pályatévesztésért járó kizárás alól, ha a pályához nem
tartozó akadályt ugrat.
2. A pályatévesztés, amennyiben a versenyző nem javítja ki, kizárással jár (241.§ 3.6, 241.§ 3.7. és 241.§ 3.17.).
221. § MEGÁLLÁS
1. Megállásnak minősül, ha egy ló megáll azon akadály előtt, amit ugrania kellene, akár leveri vagy elmozdítja
azt, akár nem.
2. Nem jár büntetőponttal, ha a ló megáll egy akadály előtt, annak leverése nélkül, majd hátralépés nélkül
azonnal, helyből megugorja azt.
3. Megállásnak számít, ha a megállás (mozdulatlan állapot) hosszan tartó illetve, ha a ló – akár önként, akár
nem – minimum egy lépést hátralép.
4. Ha egy ló átgázol az akadályon, a csengőt kezelő versenybírónak azonnal határoznia kell, hogy megállásként
vagy verőhibaként értékeli-e azt. Ha úgy dönt, hogy megállásról van szó, azonnal csengetni kell és a
versenyzőnek fel kell készülnie, hogy amint újra felállították az akadályt, ismét megkísérelje annak ugratását
(232.§ és 233.§).
4.1. Ha a csengőt kezelő versenybíró úgy dönt, hogy nem történt megállás, nem csenget, és a versenyzőnek
folytatnia kell a pálya teljesítését. Ebben az esetben a versenyző verőhibáért kap büntetést.
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4.2. Ha a csengő megszólalása után a lendületben lévő versenyző megugratja az összetett akadály többi
elemét, az nem jár kizárással vagy a további elemek leveréséért járó büntetéssel.
222. § KITÖRÉS
1. Kitörésnek minősül, ha a ló kivonja magát a lovasa befolyása alól és kikerüli az ugratandó akadályt vagy a
kötelező fordulópontot.
2. Ha a ló két piros vagy két fehér zászló között ugrik meg egy akadályt, a versenyző kitörésért hibapontot kap
és újból, helyesen kell ugratnia az akadályt.
3. Kitörésnek minősül és a szerint büntetendő, ha a ló vagy a ló bármely része túlhalad az ugratandó akadály,
a kombináció bármely eleme, a célvonal vagy a kötelező fordulópont meghosszabbított vonalán.

223. § ELLENSZEGÜLÉS
1. Ellenszegülésnek minősül, ha a ló megtagadja az előremenetet, bármilyen okból megáll, egy vagy több
félfordulatot csinál, ágaskodik, vagy bármilyen okból hátralép.
2. Szintén ellenszegülésnek számít, ha a versenyző bármely okból és bármely pillanatban megállítja a lovát,
kivéve, ha ezt egy helytelenül újra felállított akadály előtt teszi, vagy előre nem látható körülmény
bekövetkeztét jelzi a versenybíróság felé (233.§ 3.2.). Az ellenszegülést ugyanúgy kell büntetni, mint a
megállást, kivéve a 241.§ 3.4. pontban leírt körülmények esetén.
224. § BUKÁS
1. A versenyző bukása
1.1. A versenyző bukásának számít, ha a ló nem bukik fel, de a versenyző – akarva vagy akaratlanul – úgy válik
meg a lovától, hogy érinti a talajt, vagy a nyeregben maradáshoz valamilyen támaszt vagy külső segítséget
vesz igénybe.
1.2. Ha nem tisztázott, hogy a versenyző támaszkodott-e vagy vett-e igénybe külső segítséget a bukás
elkerülése érdekében, a javára kell dönteni.
2. A versenyző bukása a versenypályán kívül
A versenyző bukásának tekintendő, ha a versenyző akaratlanul megválik a lovától. Nem tekintendő bukásnak,
ha a versenyző szándékosan száll le a lováról.
3. A ló bukása
A ló bukásának számít, ha a ló válla és a fara a talajt vagy a talajt és az akadályt érinti.
4.

A versenyző és/vagy a ló bukása esetén követendő protokoll
Ha egy lovas és/vagy ló a versenypályán, a melegítőpályán, vagy a verseny helyszínén bárhol, bármely
időpontban leesik/felbukik, a lovas egészségügyi állapotát az illetékes egészségügyi szolgálatnak (vagy
amennyiben egészségügyi szolgálat nem áll rendelkezésre, egy szakképzett orvosnak) meg kell vizsgálnia
mielőtt a lovas a folyamatban lévő versenyszámban, a versenyszám következő fordulójában, vagy a soron
következő versenyszámokban indulhat. Ennek megfelelően, az alábbi 4.1-4.3 bekezdésekben foglalt
rendelkezésekkel összhangban a lovat az illetékes állatorvosnak meg kell vizsgálnia, mielőtt az a következő
fordulóban, vagy a soron következő versenyszámokban indulhat.
4.1. Bukás a versenypályán
4.1.1. Bukás a pálya megkezdését megelőzően
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Amennyiben a lovas és/vagy ló a startvonalon való áthaladást megelőzően (lásd Díjugrató Szabályzat
226.2. pontja) felbukik, a páros nem kerül kizárásra, azonban az adott fordulóban már nem indulhat:
ebben an esetben a lovas/ló párost a forduló eredménylistáján ’nem indult’ jelzéssel kell feltüntetni
Amennyiben a lovas több lóval nevezett az adott versenyszámban, úgy a lovas egészségügyi állapotát
az illetékes egészségügyi szolgálatnak (vagy amennyiben egészségügyi szolgálat nem áll
rendelkezésre, egy szakképzett orvosnak) meg kell vizsgálnia mielőtt a lovas a folyamatban lévő
versenyszámban további nevezett lovaival indulhat. Ebben az esetben a versenyző részére
biztosítható egy későbbi starthely, amennyiben azt a Versenybíróság szükségesnek ítéli. A lovat az
illetékes állatorvosnak meg kell vizsgálnia, mielőtt az a következő fordulóban, vagy a soron következő
versenyszámokban indulhat.
4.1.2. Bukás a pálya teljesítése közben
Amennyiben a lovas és/vagy ló a pálya teljesítése közben (lásd Díjugrató Szabályzat 226.2. pontja)
felbukik, a párost a versenyszámból ki kell zárni (lásd Díjugrató Szabályzat 241.25. pontja).
Amennyiben a lovas több lóval nevezett az adott versenyszámban, úgy a lovas egészségügyi állapotát
az illetékes egészségügyi szolgálatnak (vagy amennyiben egészségügyi szolgálat nem áll
rendelkezésre, egy szakképzett orvosnak) meg kell vizsgálnia mielőtt a lovas a folyamatban lévő
versenyszámban további nevezett lovaival indulhat. Ebben az esetben a versenyző részére
biztosítható egy későbbi starthely, amennyiben azt a Versenybíróság szükségesnek ítéli. A lovat az
illetékes állatorvosnak meg kell vizsgálnia, mielőtt az a következő fordulóban, vagy a soron következő
versenyszámokban indulhat.
4.1.3. Bukás a célvonalon való áthaladást követően
Amennyiben a lovas és/vagy ló a célvonalon való áthaladást követően (lásd Díjugrató Szabályzat
226.2. pontja) felbukik, a páros az adott versenyszámból nem kerül kizárása. A lovas egészségügyi
állapotát az illetékes egészségügyi szolgálatnak (vagy amennyiben egészségügyi szolgálat nem áll
rendelkezésre, egy szakképzett orvosnak) meg kell vizsgálnia, illetőleg a lovat az illetékes
állatorvosnak meg kell vizsgálnia, mielőtt a lovas és/vagy ló az összevetésben vagy a következő
fordulóban (amennyiben releváns), vagy a soron következő versenyszámokban indulhat. A lovas
és/vagy ló célvonalon való áthaladást követő bukásának részletes szabályaiért lásd a Díjugrató
Szabályzat 235.4. pontját.
4.2. Bukás a melegítőpályán
Amennyiben a lovas és/vagy ló a versenyszám első vagy második fordulójában a versenypályára való
belépést megelőzően, a melegítőpályán felbukik, a lovas egészségügyi állapotát az illetékes egészségügyi
szolgálatnak (vagy amennyiben egészségügyi szolgálat nem áll rendelkezésre, egy szakképzett orvosnak)
meg kell vizsgálnia, illetőleg a lovat az illetékes állatorvosnak meg kell vizsgálnia, mielőtt a lovas és/vagy
ló a folyamatban lévő versenyszámban indulhat. Ebben az esetben a versenyző részére biztosítható egy
későbbi starthely, amennyiben azt a Versenybíróság szükségesnek ítéli. Amennyiben a lovas és/vagy ló az
összevetésben a versenypályára való belépést megelőzően a melegítőpályán felbukik, a Versenybíróság
mérlegelési jogkörében dönthet úgy, hogy az összevetést olyan ésszerű időtartammal elhalasztja, hogy a
lovas egészségügyi állapotát az illetékes egészségügyi szolgálat (vagy amennyiben egészségügyi szolgálat
nem áll rendelkezésre, egy szakképzett orvos), illetőleg a lovat az illetékes állatorvos meg tudja vizsgálni,
vagy a párost az összevetésből kizárja.
4.3. Lovas és/vagy ló a verseny helyszínén bárhol történő bukása esetén a Versenybíróság, az FEI Általános
Szabályzat 140.2 pontjával összhangban, fenntartja a jogot a lovas kizárására a versenyszámban és/vagy
versenyen való további részvételből.
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225. § ILLETÉKTELEN SEGÍTSÉG
1. Illetéktelen segítségnek minősül a rajtvonalon való áthaladás és az utolsó akadály ugratása után a
célvonalon való áthaladás közötti, bármely harmadik személy által a versenyzőnek vagy lovának nyújtott
fizikai segítség, függetlenül attól, hogy a versenyző kérte azt vagy sem.
2. Bizonyos kivételes, esetekben a versenybíróság engedélyezheti, hogy a versenyző gyalog, vagy más személy
segítségével menjen be a pályára anélkül, hogy az illetéktelen segítségnek minősülne.
3. A lovon ülő versenyzőnek nyújtott minden olyan segítség, mint a nyeregfelszerelés illetve a kantár igazítása
vagy a lovaglópálca odaadása, kizárással jár. Nem minősül illetéktelen segítségnek a kobak, illetve a
szemüveg átadása (241.§ 3.20.).
4. Fülhallgatók és/vagy bármely egyéb elektronikus kommunikációs készülékek használata szigorúan tilos
díjugrató versenyszámokban, ezek használata kizárást von maga után. A kétségek elkerülése végett:
versenyző, lóápoló, vagy bármely más személy lóháton tartózkodva minden ettől eltérő helyzetben 1 db
fülhallgatót viselhet (lásd DSZ 256.1.10.).

V. FEJEZET – IDŐ ÉS IRAM
226. § A PÁLYA IDEJE
1. A pálya ideje az a másodpercekben, századmásodperces pontossággal mért idő, ami alatt a versenyző
teljesíti a pályát, beleértve az esetleges időbüntetéseket is (232. §). A versenyző idejének mérése akkor
kezdődik, amikor átlovagol a startvonalon a 226.§ 2. szerint, vagy amikor letelik a 45 másodperces
visszaszámlálás (lásd 203. § 1.2.), Ezek közül az előbb bekövetkező esemény indítja az időt. A pálya ideje
addig tart, amikor a lóháton ülő versenyző az utolsó akadály ugratása után a helyes irányból áthalad a
célvonalon.
2. A pálya teljesítése akkor kezdődik, amikor a versenyző a rajtot jelző csengő után a helyes irányból először
halad át a rajtvonalon. A pálya teljesítése addig a pillanatig tart, amíg a lóháton ülő versenyző az utolsó
akadály ugratása után a helyes irányból áthalad a célvonalon.
3. A pálya szélén, a versenyző számára jól látható módon kell elhelyezni egy kijelzőt, amely a 45 másodperces
visszaszámlálást mutatja.
227. § ALAPIDŐ
A pálya teljesítésének alapidejét minden versenyszámban a pálya hosszát és az adott versenyszám iramát
figyelembe véve kell megállapítani a 234.§-ban és a II. függelékben leírt rendelkezések szerint.
228. § IDŐHATÁR
Az időhatár minden olyan versenyszámban, amelyben alapidőt állapítanak meg, az alapidő kétszeresével egyenlő.
229. § IDŐMÉRÉS
1. Minden verseny minden versenyszámában azonos rendszerű vagy azonos típusú időmérő készüléket kell
használni. FEI által elismert készülék használata kötelező olimpián és regionális játékokon, FEI
bajnokságokon, FEI világkupadöntőkön, CSIO-kon és CSI-ken. Ettől kivételes körülmények esetén, a FEI
Díjugrató Részleg igazgatójának engedélyével lehet eltérni. Azt időt mérő személynek rögzítenie kell a ló
startszámát és a pálya teljesítésének idejét, elektromos időmérő berendezéssel. Az időt
századmásodperces pontossággal kell rögzíteni.
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2. A zsűritoronyban az elektronikus időmérés meghibásodása esetére digitális stopperórát kell készenlétben
tartani, valamint egy harmadik órát abból a célból, hogy a csengő elhangzása és a start között eltelt időt
mérje ellenszegüléskor vagy a pálya lovaglásának bármilyen okból történő megszakításakor, a valamint
mérje a két egymás utáni akadály ugratása között eltelt időt, illetve az ellenszegülés időhatárát. A
versenybíróság elnökének vagy egyik tagjának kell, hogy digitális stopperórája legyen.
3. Minden olyan versenyszámban, ahol az időt stopperórával mérik, az időket másodpercben,
századmásodperces pontossággal kell rögzíteni. Ha ketten mérik az időt, csak az egyik időt veszik figyelembe
a hivatalos időmérésnél, a második mért idő kontrollként szolgál.
4. Abban az esetben, ha egy versenyszám közben az elektromos időmérő készülék elromlik, akkor minden
érintett versenyző idejét stopperórával kell mérni, századmásodpercben kifejezve (az erre vonatkozó
részletek a IV. függelékben olvashatók.
5. Videofelvétel sosem használható a versenyző idejének megállapítására.
6. Abban az esetben, ha a rajt- és/vagy a célvonal nem látható tisztán a bírói toronyból, mind a rajt- mind a
célvonalnál egy-egy, zászlóval ellátott személynek kell állnia, aki a zászló lecsapásával jelzi a versenyző
áthaladását az adott vonalon. A bírói toronyban fel kell jegyezni azokat az időket, amelyek alatt a
versenyzők a pályát teljesítették.
230. § IDŐMEGSZAKÍTÁS
1. Az időmérő óra megállítása után a versenyző mindaddig szabadon mozoghat a pályán, amíg a csengőszó
engedélyt nem ad az újra indulásra.
Az órát abban a pillanatban kell újraindítani, amikor a versenyző arra a helyre ér, ahol az órát megállították.
Ez alól kivételt képez a verőhibával járó ellenszegülés esete, amire a 232. § vonatkozik.
2. Az időmérő elindításának és megállításának feladata egyedül azt a versenybírót terheli, aki a csengőt kezeli.
Olyan időmérő berendezést kell használni, amivel le lehet követni ezt az eljárást. Az időmérő személy ezért
a tevékenységért nem tehető felelőssé.
3. Az automata időmérő berendezésnek nem csupán a versenyző által lovagolt időt kell mérnie, hanem az
esetleges időbüntetést is meg kell jelenítenie.
231. § ENGEDELMESSÉGMEGTAGADÁS IDŐMEGSZAKÍTÁS ALATT
1. Az idő megszakítására csak a 232. § és a 233. §-ban leírt esetekben kerül sor. Pályatévesztés, kitörés és
ellenszegülés esetén nem állítják meg az órát.
2. Az időmegszakítás alatti ellenszegülések nem büntetendők, kivéve a második megállás, amelyet
verőhibával járó ellenszegülés előzött meg.
3. A kizárásra vonatkozó szabályok érvényesek az időmegszakítás alatt is.
232. § IDŐHELYESBÍTÉSEK
1. Ha a versenyző engedelmességmegtagadás következtében lever vagy elmozdít egy akadályt vagy egy olyan
zászlót, amely a vizesárok vagy természetes akadály határát jelzi, illetve valamely zászlót, melynek
leverésével az akadály jellege megváltozik, csengetni kell és az időmérést arra az időtartamra meg kell
állítani, amíg az akadályt nem állítják helyre. Amint az akadályt visszaállították, ismét csengetni kell, ami azt
jelzi, hogy a pálya kész és a versenyző folytathatja azt. A versenyző ebben az esetben az ellenszegülésért
járó hibapontok mellé 6 másodperc időbüntetést is kap, amit hozzá kell adni a pályán mért idejéhez. Az órát
abban a pillanatban kell újraindítani, amikor a ló elugrik annál az akadálynál, ahol a megállás történt. Ha a
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verőhibával járó engedelmességmegtagadás egy összetett akadály második vagy azutáni eleménél történt,
az órát akkor kell újraindítani, amikor a ló elugrott az összetett akadály első eleménél.
233. § MEGÁLLÍTÁS A PÁLYA TELJESÍTÉSE KÖZBEN
1. Abban az esetben, ha bármely okból, vagy előre nem látott körülmények miatt a versenyző nem folytathatja
a pályát, csengővel kell jelezni a versenyző felé, hogy álljon meg. Amint nyilvánvaló, hogy a versenyző
megáll, az időmérő órát meg kell állítani. Amikor a pálya kész, csengetni kell és az órát akkor kell
újraindítani, amikor a versenyző pontosan arra a helyre ér, ahol az órát megállították.
2. Ha a versenyző a csengőszóra nem áll meg, a pálya teljesítését a saját kockázatára teszi és az időmérő órát
sem kell megállítani. A versenybíróságnak el kell döntenie, hogy a versenyzőt a megállásra vonatkozó
rendelkezés semmibevétele miatt kizárja-e a versenyből, vagy pedig – a körülményeket mérlegelve – a
versenyző folytathatja-e a versenyt. Amennyiben nem zárják ki a versenyzőt és folytathatja az ugratást, a
megállítási utasítást megelőző és az azt követő akadályokon elért eredménye is beleszámít a
végeredménybe.
3. Ha a versenyző önként megáll, hogy jelezze a versenybíróságnak, hogy egy akadályt rosszul állítottak helyre,
vagy jelezze, hogy felmerült bármilyen, a versenyző hatáskörén kívül eső körülmény, amely akadályozza őt
a pálya normál körülményeknek megfelelő folytatására, az órát azonnal meg kell állítani.
3.1. Ha az akadály mérete megfelelő és a szóban forgó akadályt helyesen állították vissza, vagy az
úgynevezett előre nem látott körülményt nem fogadja el a versenybíróság, a versenyzőt
ellenszegülésért büntetik (223.§ 1.) és 6 másodperc időbüntetést is kap;
3.2. ha az akadályt vagy annak egy részét valóban helyre kell állítani, illetve a versenybíróság elfogadja az
előre nem látott körülményt, a versenyző nem kap büntetést. Az megszakítás által okozott
időveszteséget le kell vonni a versenyző idejéből és az órának állnia kell addig a pillanatig, amíg a
versenyző pontosan arra a helyre nem ér, ahol az órát megállították. Minden késést figyelembe kell
venni, aminek a versenyző ki lett téve, és megfelelő számú másodpercet le kell vonni az
időeredményéből.
234. § IRAM
1. A nemzetközi versenyszámokban alkalmazandó iramok az alábbiak:
1.1. Minimum 350 m/perc és maximum 400 m/perc. Fedett pályán az iram 325 m/percre csökkenthető;
szabad téri pályán is csökkenthető az iram 325 m/percre, amennyiben az a versenykiírásban szerepel.
1.2. Puissance/ugróképességi versenyszámok esetében nincs minimális előírt iram.
1.3. Longines Ranglista pontot adó, AA-D csoportokra vonatkozó versenyszámokban CSI és CSIO
versenyeken: a szabad téren előírt minimális iram 375 m/perc, maximális iram 400 m/perc.
Fedett pályán a minimális iram 350 m/perc. 65 x 85 m-es vagy kisebb területű szabad téri
versenypályákon az iram 350 m/percre is lecsökkenthető.
1.4. Nemzetek Díja: az 5*-os és 4*-os Nemzetek Díja versenyszámok irama 400 m/perc szabad téren; a 3*os és 2*-os Nemzetek Díja versenyszámok irama 375 m/perc szabad téren. 1*-os, szabad téren
rendezett Nemzetek Díja versenyszámok irama, illetve minden, fedett pályán rendezett Nemzetek Díja
irama 350 m/perc.
1.5. Fiatal lovak versenyszámaiban a minimális iram 325 m/perc.
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VI. FEJEZET – HIBAPONTTÁBLÁZATOK
235. § HIBÁK
1. A rajt- és célvonal között elkövetett hibákat kell figyelembe venni. Kivétel: Az utolsó akadályon elkövetett
verőhiba akkor is hibának minősül, ha az akadály felső eleme azután esett ki bármelyik támasztékából
(kanalából), hogy a versenyző már átlovagolt a célvonalon, de még azelőtt, hogy elhagyta volna a
versenypályát, vagy amíg a következő versenyzőt nem indították el. A kettő közül az előbb bekövetkezett
esemény a meghatározó. A hibák meghatározásai a 217. § és a 218. § rendelkezéseiben olvashatók.
2. A pálya megszakításának ideje alatt történő engedelmességmegtagadás (231.§ 2.) nem büntetendő.
3. Az engedelmességmegtagadás és bukás, amennyiben az a ló-lovas páros versenypályára történő belépése
és a lólovas páros rajtvonalon való helyes irányból történő áthaladása között történik, nem büntetendő.
Azonban abban az esetben, ha a lovas és/vagy ló a ló-lovas kombinációnak a versenypályára érkezésétől a
startot jelző csengő megadását követő, a startvonalon helyes irányból történő áthaladásáig leesik/felbukik,
a ló-lovas kombináció számára az érintett versenyszámban való indulás nem engedélyezett. (Lásd továbbá:
DSZ 224.§ 4.1.1.) A Versenybíróság, az FEI Általános Szabályzat 140.2 pontjával összhangban, fenntartja a
jogot a lovas kizárására a versenyszámban és/vagy versenyen való további részvételből.
4. A lovas és/vagy ló célvonalon történő áthaladását követő esése/bukása nem eredményez kizárást. Azonban
a célvonalon történő áthaladást követő esés/bukás esetében az alábbiak alkalmazandók:
4.1. Abban az esetben, ha a lovas és/vagy ló olyan versenyszámban esik le/bukik fel a célvonalon való
áthaladást követően, amely azonnali összevetéses, a ló-lovas kombináció az összevetésből kizárásra
kerül, és holtversenyben azon versenyzőkkel lesz egyenrangúan helyezve az összevetésben, akik az
összevetéstől visszaléptek, az feladták, vagy az összevetésben kizárásra kerültek. A lovas egészségügyi
állapotát az illetékes egészségügyi szolgálatnak (vagy amennyiben egészségügyi szolgálat nem áll
rendelkezésre, egy szakképzett orvosnak) meg kell vizsgálnia, illetőleg a lovat az illetékes állatorvosnak
meg kell vizsgálnia, mielőtt a lovas és/vagy ló a további versenyszámokban indulhat..
4.2. Abban az esetben, ha a lovas és/vagy ló olyan versenyszámban esik le/bukik fel a célvonalon való
áthaladást követően, amely összevetéses (azonban nem azonnali összevetéses), vagy kétfordulós
versenyszámban esik le/bukik fel az első forduló célvonalán való áthaladást követően, a lovas
egészségügyi állapotát az illetékes egészségügyi szolgálatnak (vagy amennyiben egészségügyi szolgálat
nem áll rendelkezésre, egy szakképzett orvosnak) meg kell vizsgálnia, illetőleg a lovat az illetékes
állatorvosnak meg kell vizsgálnia mielőtt a lovas és/vagy ló az összevetésben, illetőleg a második
fordulóban indulhat. Összevetéses versenyszám esetén a Versenybíróság mérlegelési jogkörében
dönthet úgy, hogy az összevetést olyan ésszerű időtartammal elhalasztja, hogy a lovas egészségügyi
állapotát az illetékes egészségügyi szolgálat (vagy amennyiben egészségügyi szolgálat nem áll
rendelkezésre, egy szakképzett orvos), illetőleg a lovat az illetékes állatorvos meg tudja vizsgálni, vagy
a párost az összevetésből kizárja. Kétfordulós versenyszám esetén a versenyző részére a második
fordulóban biztosítható egy későbbi starthely, amennyiben azt a Versenybíróság szükségesnek ítéli.
4.3. Abban az esetben, ha a lovas (és/vagy ló) a versenyszám összevetésében, vagy olyan versenyszám
alappályáján, amelyen az összevetésre nem minősült, vagy összevetés nélküli versenyszámban esik
le/bukik fel a célvonalon történő áthaladást követően, A lovas egészségügyi állapotát az illetékes
egészségügyi szolgálatnak (vagy amennyiben egészségügyi szolgálat nem áll rendelkezésre, egy
szakképzett orvosnak) meg kell vizsgálnia, illetőleg a lovat az illetékes állatorvosnak meg kell vizsgálnia
mielőtt a lovas és/vagy ló a további versenyszámokban indulhat.
4.4. A fenti 4.1-4.3 bekezdésekben foglalt valamennyi esetben a Versenybíróság, az FEI Általános
Szabályzat 140.2 pontjával összhangban fenntartja a jogot a lovas kizárására a versenyszámban és/vagy
versenyen való további részvételből.
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236. § „A” SZABÁLY

1. Ebben a paragrafusban az alábbi hibák hibapontok formájában, vagy kizárással büntetendők.
HIBA

BÜNTETÉS

(i)

Első engedelmességmegtagadás

4 hibapont

(ii)

Verőhiba ugrás következményeként

4 hibapont

(iii)

A ló egy vagy több lábbal vízbe lép vagy a vizesárok 4 hibapont
leérkezési oldalán található gyurmán a lábával vagy a
patkójával lenyomatot hagy

(iv)

A versenyző, a ló vagy mindkettő bukása bármilyen Kizárás
versenyszámban

(v)

A második engedelmességmegtagadás vagy bármely Kizárás
egyéb, a 241.§-ban leírt szabálytalanság

(vi)

Az időhatár túllépése

(vii)

Az alapidő túllépése valamennyi „A” szabály szerint 1
hibapont
minden
rendezett versenyszámbannem időre történő első és megkezdett 4 másodperc
második fordulóban, valamint összevetésben
után

(viii)

Az alapidő túllépése időre történő összevetésben

Kizárás

1
hibapont
minden
megkezdett másodperc
után

formázott: Behúzás: Bal: 0,63 cm, Nincs felsorolás vagy
számozás

2. Az engedelmességmegtagadások nem csak az egyes akadályoknál, hanem a pálya egésze során
összeadandók.

237. § „A” SZABÁLY SZERINTI EREDMÉNYEK
A versenyző pályán elért eredményét az akadályokon szerzett hibapontok és az időbüntetéssel járó hibapontok
összege adja. Az időt az első és/vagy a további helyezések eldöntéséhez holtverseny esetén figyelembe lehet venni,
a versenyszám feltételeiben leírtak szerint.
238. § AZ EREDMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSA „A” SZABÁLY SZERINT
1. Versenyszámok csak alapidővel:
1.1. A versenyzők hibapont-egyenlőség esetén osztoznak a díjakon. A versenyszám feltételeitől függően az
első helyért hibapont-egyenlőség esetén egy vagy két, nem időre történő összevetés lehet.
1.2. Csak alapidővel kiírt versenyszám, ahol egyenlő hibapontok esetén az első helyért egy összevetést
rendeznek, amelyben hibapont-egyenlőség esetén a jobb idő dönt. A többi versenyző helyezése az első
pályán elért hibapontszámuk alapján történik.
1.3. Csak alapidővel kiírt versenyszám, ahol egyenlő hibapontok esetén rendeznek egy összevetést szintén
csak alapidővel. Amennyiben ismét hibapont-egyenlőség áll fenn az első helyen, második összevetést
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rendeznek, ahol hibapont-egyenlőség esetén a jobb idő dönt. A többi versenyző helyezési sorrendjét
az első összevetésben elért hibapontszámuk illetve, ha szükséges, az alappályán elért hibapont-számuk
adja meg.
2. Versenyszámok időre:
2.1. Az azonos hibapontokkal rendelkező versenyzők bármely helyezésének eldöntése a pálya
teljesítésének ideje szerint történik. Abban az esetben, ha a pályán elért hibapontok és az idő egyezése
folytán az első helyre holtverseny alakulna ki, egy rövidített pályán történő összevetést lehet rendezni.
Ebben az esetben az akadályok magassága és/vagy szélessége növelhető, a kiírásban leírtak szerint.
2.2. Ezt a versenyszámot időre kell teljesíteni, de amennyiben az első helyen hibapont-egyenlőség alakul
ki, egy időre történő összevetést rendeznek. A többi versenyző helyezését az első pályán teljesített
hibapontjuk és idejük alapján számítják ki. Kisebb versenyszámokban (lásd Általános Szabályzat) az
összevetés „C” szabály szerint is megrendezhető, ha ez szerepel a kiírásban.
2.3. Ezt az időre teljesítendő versenyszámot a 2.2. pontban leírtaknak megfelelően kell elbírálni, de ha az
első, időre történő összevetésben az első helyen több versenyző áll azonos hibapontszámmal, második
összevetést kell rendezni, szintén időre. A többi versenyző helyezését az első összevetésben szerzett
hibapontja és ideje alapján, illetve, ha szükséges, az alappályán szerzett hibapontja és ideje alapján
állapítják meg.
3. Minden versenyszámban, ahol a helyezéseket a jobb időeredmény alapján döntik el, azonos hibapontszám
és időeredmény esetén az első helyért lehet összevetést rendezni, rövidített pályán, a kiírásban leírtaknak
megfelelően emelhető és/vagy szélesíthető akadályokon. Amennyiben a versenykiírás nem tartalmaz
összevetésre vonatkozó rendelkezést, a versenyszámot összevetés nélkül kell megrendezni (245.§ 6.).
4. Az 238.§ 1.1. és 238.§ 2.1. pontokban leírt egy versenyszámon belül semmilyen körülmények között sem
szabad kettőnél több összevetést rendezni (lásd DSZ 245.§ 4.).
239. § „C” SZABÁLY
1. A „C” szabály szerint az elkövetett hibákat a versenyző pályán mért idejéhez hozzáadandó másodpercekkel
vagy kizárással büntetik.
2. Hibapontok „C” szabály szerint
HIBA

BÜNTETÉS

(i)

Verőhiba ugrás következményeként, a ló 4 másodperc (3 másodperc két fázisos
egy vagy több lábbal vízbe vagy a vizesárok versenyszám második fázisában, szimultán
leérkezési oldalán található gyurmára lép
versenyszámokban és bármely, „C” szabály
szerint rendezett összevetésben) szabadtéri
versenyeken;
3 másodperc fedettpályás versenyeken.

(ii)

Első engedelmességmegtagadás

(iii)

Első, verőhibával és/vagy egy akadályelem 6 másodperc időbüntetés
elmozdításával
járó
engedelmességmegtagadás

(iv)

Második engedelmességmegtagadás vagy Kizárás
bármely egyéb, a 241.§-ban leírt
szabálytalanság

Nincs büntetés
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(v)

A versenyző, a ló vagy mindkettő bukása Kizárás
bármilyen versenyszámban

3. A „C” szabálynál nincs alapidő, csak időhatár, amely:
(i) 3 perc, ha a pályahossz 600 m, vagy annál több, VAGY
(ii) 2 perc, ha a pályahossz kevesebb, mint 600 m.
Az időhatár túllépése kizárással jár.
4. „C” szabály szerinti eredmények
A pálya időeredménye a pálya teljesítésének idejéből (beleértve az esetleges időbüntetéseket is) és a
verőhibánként felszámolt négy másodpercekből (három másodperc összevetés vagy kétfázisos
versenyszám második fázisa esetén) adódik össze, a versenyző eredményét másodpercekben kifejezve.
5. Azoknak a versenyzőknek, akik egy időre történő „A” szabály szerinti vagy egy „C” szabály szerinti
versenyszámban nem a versenyszám jellegének megfelelően kívánnak lovagolni, a versenyszám kezdete
előtt értesíteniük kell erről a versenyrendezőt. Azok, akik iskolázni kívánják lovukat, a versenyszám elején
indulnak. Ezen szabály be nem tartása a versenybíróság döntése alapján kizárást vonhat maga után (241.§
4.4.).
6. Amennyiben az első helyen több versenyző ér el azonos eredményt, a versenyben holtversenyt kell
hirdetni, hacsak a versenykiírás nem rendelkezik összevetés megrendezésének szükségességéről.
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VII. FEJEZET – BÍRSÁG,
DISZKVALIFIKÁLÁS

FIGYELMEZTETÉS,

SÁRGA

LAP,

KIZÁRÁS

ÉS

240.§ BÍRSÁGOK, FIGYELMEZTETÉSEK ÉS SÁRGA LAPOK
1. Bármely egyéb kiszabható büntetésen felül, amit a DSZ és/vagy az ÁSZ rendelkezései tartalmaznak, a
versenybíróság elnöke, a chief steward és a technikai kiküldött adhat figyelmeztetést, vagy sárga lapot,
az Általános Szabályzat 164.2 és 164.3. pontjainak megfelelően.
2. A versenybíróság elnöke az alábbi esetekben szabhat ki bírságot, az Általános Szabályzat rendelkezéseinek
megfelelően, ahol alkalmazható:
2.1. a kizárt versenyző nem hagyja el azonnal a versenypályát;
2.2. a versenyző nem hagyja el azonnal a versenypályát a pálya lovaglásának befejezése után;
2.3. a versenyző a versenypálya elhagyása előtt egynél több kísérletet tesz egy szóló akadály ugratására,
vagy fordított irányból ugorja azt, miután kizárták vagy feladta a versenyt;
2.4. a versenyző, akit kizártak, mivel egy vagy több akadályt megugratott, miután áthaladt a célvonalon,
vagy a sajtó kedvéért megugratott egy akadályt a versenybíróság engedélye nélkül (202.§ 6.);
2.5. a versenyző nem a versenyrendező által rendelkezésre bocsátott akadályt ugratja a melegítő- és
gyakorlópályán (242.§ 2.6. és 201.§ 4.);
2.6. a versenyző a megengedettnél többször ugratja vagy megkísérli megugratni a versenypályán
elhelyezett melegítőakadályt (202.§ 4., 242.§ 2.3. és 262.§ 1.9.);
2.7. a versenyző nem köszönti a versenybíróságot vagy a hivatalos személyeket a pályára lépéskor (256.§
2.1.);
2.8. többszöri figyelmeztetés ellenére a rajtszám viselésének elmulasztása (282.§ 2.);
2.9. a versenyző megsérti a reklámozásra vonatkozó szabályokat a ruházatra és a felszerelésre vonatkozóan
(lásd 256.§ 1. és 257.§);
2.10.

a versenyző nem tartja tiszteletben a versenyrendező előírásait;

2.11.

a versenyző hozzányúl egy akadályhoz azért, hogy változtasson rajta;

2.12. a versenyző nem tartja be a hivatalos személyek utasításait, vagy inkorrekt viselkedést mutat a
verseny hivatalos személyeinek vagy a versenyhez részben kapcsolódó személyek irányában (más
versenyzők, a FEI alkalmazottja vagy képviselője, újságíró, közönség stb.);
2.13.

a versenyző figyelmeztetés után ismét szabálysértést követ el;

2.14.

a versenyző megszegi az öltözékre és nyergelésre vonatkozó szabályokat;

3. Minden, a versenybíróság elnöke által kiszabott bírságot a FEI az érintett Nemzeti Szövetséghez számláz ki.
A számlát a FEI felé kell kiegyenlíteni.
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241.§ KIZÁRÁS
1. Amennyiben a DSZ és a versenykiírás nem ír elő mást, a kizárás azt jelenti, hogy a versenyző és a szóban
forgó ló nem folytathatja az adott versenyszámot. A kizárás továbbá visszaható hatályú.
2. Kizárás vagy feladás esetén – bukás kivételével – a versenyzőnek joga van egy szólóakadály megugrására,
amely része az adott versenyszámnak.
3. Az alábbi pontok azokat az eseteket tartalmazzák, melyekért a versenyzőket a versenybíróságnak bármilyen
díjugrató versenyszámból ki kell zárni:
3.1. a versenyző bármilyen, a versenypályán felállított akadályt ugrat vagy megkísérel ugratni a rajtjel
elhangzása előtt, kivéve a versenybíróság által engedélyezett melegítőakadály(ok) esetében
(202.§3.);
3.2. a versenyző a rajtjel elhangzása előtt rajtol és ugratja az első akadályt (202.§ 5. és 203.§ 1.2.);
3.3. a versenyző a pálya megkezdése után 45 másodperccel még nem ugrotta meg az első akadályt, kivéve
a versenyzőtől független körülményekhez kapcsolódó esetekben (203. § 1.2.);
3.4. a ló a pálya teljesítése során több mint 45 másodpercig folyamatosan ellenszegül (223.§ 2.);
3.5. a versenyzőnek két akadály megugratása között, vagy az utolsó akadály megugratása és a célvonalon
való áthaladás között több mint 45 másodpercre van szüksége;
3.6. a versenyző a pálya első akadályát úgy ugratja, hogy előtte nem haladt át helyes irányból a rajtvonalat
jelző zászlók között (220.§ 1.2.);
3.7. a versenyző kihagy egy kötelező fordulópontot vagy nem követi pontosan azt az útvonalat, amelyet
a pályarajz folytonos vonallal jelez;
3.8. a pálya teljesítése során a pályához nem tartozó akadályt ugrat vagy megkísérel ugratni (220.§ 1.5.);
3.9. a versenyző kihagyja a pálya egyik akadályát (220.§ 1.5.), illetve kitörés vagy megállás után nem
ugorja meg azt az akadályt, ahol a hiba történt;
3.10. a versenyző helytelen sorrendben ugrat egy akadályt (220.§ 1.4.);
3.11. a versenyző rossz irányból ugrat egy akadályt (220.§ 1.4.);
3.12. a versenyző túllépi az időhatárt (236.§ és 239.§);
3.13. ellenszegülés után a levert akadályt ugratja vagy megkísérli ugratni, mielőtt visszaállítanák azt;
3.14. a versenyző megszakítás után a csengőjel kivárása nélkül ugrat vagy megkísérel ugratni egy akadályt
(203.§ 3.);
3.15. a versenyző összetett akadályban történt ellenszegülés vagy kitörés után nem ugratja meg az
összetett akadály minden egyes elemét (212.§ 3.), kivéve az összetett akadály zárt részére vonatkozó
esetben (214.§);
3.16. a versenyző nem külön-külön és nem folyamatosan ugratja meg egy összetett akadály összes részét
(212.§ 2.);
3.17. a versenyző a pálya utolsó akadályának ugratása után nem halad át lóháton, helyes irányban a
célvonalat jelző zászlók között, mielőtt elhagyná a versenypályát (kivéve bizonyos speciális
versenyszámok esetén) (226.§ 2.);
3.18. a versenyző és/vagy a ló a versenybíróság engedélye nélkül elhagyja a versenypályát, akár a rajt előtt
is;
3.19. az elszabadult ló elhagyja a versenypályát a pálya befejezése előtt, akkor is, ha még nem rajtolt;
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3.20. a lóháton ülő versenyző bármilyen tárgyat elfogad a pálya teljesítése során, kivéve kobakot és/vagy
szemüveget;
3.21. a versenyző megszegi a nyeregfelszerelésre és felszerelésre vonatkozó szabályokat (lásd DSZ 257. §
1. és 257. § 2.);
3.22. a versenyzőt vagy a lovat ért olyan baleset után, amely megakadályozza a versenyzés folytatásában
(258.§);
3.23. a versenyző a zárt összetett akadályt nem a helyes irányban hagyja el, vagy elmozdítja azt;
3.24. a ló második engedelmességmegtagadása a pálya teljesítése során (236.§ és 239.§);
3.25. a versenyző vagy a ló bukása a pálya teljesítése során (224.§, 236.§ és 239.§) FONTOS: a célvonalon
történő áthaladást követő bukás nem eredményez kizárást (lásd DSZ 235. § 4.);
3.26. a versenybíróság úgy ítéli meg, hogy a versenyző vagy a ló bármilyen okból kifolyólag képtelen
folytatni a versenyt;
3.27. egy akadály ugratása vagy ugratásának megkísérlése, a pálya ugratásának befejezése után, kivéve,
ha a körülmények lehetetlenné tették a ló-lovas kombináció számára az akadály kikerülését, pl.: olyan
versenyszám esetében, amely azonnali összevetéses, vagy kétfázisos versenyszám esetében,
amennyiben túlkésőn szólalt meg a csengő, így a versenyző már nem tud biztonsággal kitérni az
akadály elől. (Lásd DSZ 202.§ 6. egy akadály ugratásának engedélyezése a sajtó kedvéért);
3.28. egy akadály ugratása vagy ugratásának megkísérlése helytelenül rögzített vagy rögzítés nélküli
kobakban, kivéve, ha a körülmények alapján a versenyző számára veszélyes a kobak rögzítése céljából
történő azonnali megállás (lásd DSZ 256. § 1.4.);
3.29. a versenyző fülhallgatót és/vagy egyéb elektronikus kommunikációs eszközt használ versenyzés
közben (lásd DSZ 225.§ 4);
3.30. a ló oldala véres;
3.31. a ló szája vérzik (abban az esetben, ha a kisebb vérzés látszólag annak a következménye, hogy a ló
ráharapott a nyelvére, a hivatalos személy engedélyezheti a ló szájának megtörlését, megtisztítását,
majd a versenyző tovább haladását; ha a ló szája bármilyen más okból vérzik, a következmény
kizárás).
4. A versenybíróság döntésének megfelelően a versenyző az alábbi esetekben zárható ki a versenyből:
4.1. a versenyző a nevének és/vagy számának szólítására nem lép a versenypályára;
4.2. a versenyző nem lóháton érkezik a versenypályára, vagy nem lóháton hagyja el azt (kivéve a célvonalon
való áthaladás utáni bukás esetén, ebben az esetben a versenyzőnek nem kell visszaülnie a lóra a pálya
elhagyása előtt);
4.3. minden illetéktelen fizikai segítségért, kivéve a jelen paragrafus 3.20. pontjában leírtakat;
4.4. a versenyző „A” vagy „C” szabály szerinti gyorsasági versenyszámban a nélkül iskolázza a lovat, hogy
erről előzetesen értesítette volna a versenyrendezőt;
4.5. a versenyző nem áll meg csengőjelre a pálya teljesítése során (203.§ 2. és 233.§ 2.).
242. § DISZKVALIFIKÁLÁS
1. A diszkvalifikálás azt jelenti, hogy a versenyző és/vagy lova, illetve lovai nem vehetnek részt a versenyszám
további részében vagy az egész verseny egyéb versenyszámaiban sem. A diszkvalifikálás visszamenőleg is
történhet.
2.

A versenybíróság diszkvalifikálhatja a versenyzőt az alábbi esetekben:
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2.1.

a versenyző a versenyszám megkezdése után gyalog lép a versenypályára;

2.2.

a versenyző a versenybíróság engedélye nélkül a versenypályán lóval gyakorol, vagy ugrat, vagy
megkísérel ugratni (202.§ 2., 202.§ 5. és 202.§ 6.);

2.3.

a versenyző a versenypályán felállított melegítőakadályt a megengedettnél többször ugratja vagy
megkísérli ugratni (202.§ 4., 240.§ 2.6. és 262.§ 1.9.);

2.4.

a versenyző ugratja, illetve megkísérli ugratni a pályán álló, vagy a következő versenyszám részét
képező egyik akadályt (202.§ 5.);

2.5.

a versenyző a versenybíróság engedélye, illetve nyomós ok nélkül az összevetés előtt visszalép a
további versenyzéstől;

2.6.

a versenyző a lovát a verseny folyamán nem a versenyrendező által e célra kijelölt akadályokon
gyakoroltatja, illetve melegíti (240.§ 2.5. és 201.§ 4.);

2.7.

a versenyző a melegítő- és gyakorlópályán helytelen irányból ugratja a felállított akadályt, vagy
ugyanezt teszi a versenypályán felállított melegítőakadállyal (201.§ 4. és 202.§ 4.);

2.8.

minden, a versenybíróság, vagy egy steward által, vagy bármely más személy által egy hivatalos
személy felé (lásd Általános Szabályzat 142. §.2.) jelentett durvaság vagy kegyetlen bánásmód esetén,
beleértve, de nem kizárólag az Állategészségügyi Szabályzat 1050.§ által meghatározott végső
vizsgálat, ami a végtagok érzékenységét vizsgálja;

3. Kötelező a diszkvalifikálás az alábbi esetekben:
3.1.

A ló testének bármely részén túlzott sarkantyú- vagy pálcahasználat nyomai; további szankciók is
alkalmazásra kerülhetnek (243.§);

3.2.

Nem engedélyezett akadályok ugratása versenyhelyszín bármely területén;

3.3.

A versenyhelyszín lóval való, bármilyen célból történő elhagyása a verseny ideje alatt.

243.§ DURVA BÁNÁSMÓD (Lásd még: Általános Szabályzat 142.§)
1. Szigorúan tilos akár a melegítő- és gyakorlópályán, akár a versenypályán vagy a versenyhelyszínen bárhol a
lóval való durva, kegyetlen, embertelen bánásmód, beleértve például a bárolás különböző formáit is, de
nem korlátozva azokra. (Lásd 243.§ 2).
Minden olyan cselekvés vagy cselekvések sorozata, amelyet a versenybíróság durva bánásmódként ítél
meg, az Általános Szabályzat rendelkezései szerint büntetendő, az alábbi büntetések közül egy vagy több
kiszabásával:
(i)
Sárga lap (lásd Általános Szabályzat 164.3.);
(ii)
Bírság;
(iii)
Kizárás;
(iv)
Diszkvalifikálás.
2. Az alábbiak tekintendők durva bánásmódnak (lásd még Általános Szabályzat 142.):
2.1. Bárolás
Bárolásnak tekintendő minden olyan mesterséges módszer alkalmazása, amely arra irányul, hogy a
lovat a versenyen magasabb, illetve figyelmesebb ugrásra késztesse. Ezen szabályzatnak nem célja,
hogy felsorolja a bárolás minden lehetséges formáját, de általánosságban leírható, hogy a versenyző –
és/vagy gyalogos segítője, akinek viselkedéséért a versenyző felel – valamilyen manuális módszerrel
megüti a ló lábát egy tárggyal (mindegy, mivel, illetve ki által) vagy szándékosan előidézi, hogy a ló
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megüsse a lábát, például az akadályt szándékosan túl nagyra és/vagy túl szélesre építi, hamis
alapvonalú akadályt épít, a járóiskola illetve az elugrató rúdjait vagy az összetett akadály elemeit nem
megfelelő távolságra helyezi, a lovat szándékosan belerántja vagy belelöki az akadályba, vagy más
módon nehezíti meg vagy teszi lehetetlenné a ló számára, hogy a lábának megütése nélkül ugorja meg
a melegítőakadályt.
A bárolás vagy egyéb durva edzésmódszerek alkalmazása a versenybíróság illetékességének időszaka
alatt a szóban forgó versenyző és ló diszkvalifikálásával jár, minden versenyszámból, minimum 24 órás
időtartamra. A versenybíróság ezen felül indokolt esetben további lépéseket is tehet, beleértve, de nem
korlátozva arra, hogy diszkvalifikálhatja a versenyzőt és/vagy lovat a teljes versenyről.
2.2. Túlzott pálcahasználat
-

A lovaglópálca nem használható a versenyző indulatjainak levezetésére. Ez mindig túlzott
pálcahasználatot eredményez;

-

A lovaglópálca használata a ló fején minden esetben kimeríti a túlzott pálcahasználat
fogalmát;

-

A lovat sosem szabad folyamatosan háromnál több alkalommal megütni. Ha a ló bőre
felszakad, túlzott pálcahasználat esete áll fenn;

-

A lovaglópálca nem használható kizárás után;

A túlzott pálcahasználatot elkövető versenyzőt diszkvalifikálják és a versenybíróság döntése alapján
pénzbírság fizetésére kötelezhetik.
2.3. A durva bánásmód egyéb formái
A durva bánásmód bármely egyéb formája tilos, és a jelen szabályoknak megfelelően büntetendő
(beleértve, de nem korlátozva a ló lábszárának túlérzékennyé vagy érzéketlenné tételére, tiltott
edzésmódszerek használatára, túlzott sarkantyúhasználatra, és egyéb esetekre, amelyekről az
Állategészségügyi Szabályzat, vagy más FEI szabályzat rendelkezik).
244. § LÁBVÉDŐ- ÉS BANDÁZSKONTROLL
1. Stewardok feladatai – lábvédő- és bandázskontroll (lásd a 257.§ 2.3.-257.2.5. pontban foglaltakat,
valamint az Állategészségügyi Szabályzat X. Függelék 1023, 1046, 1047.§ rendelkezéseit is)
A Nagydíjban, a Nemzetek Díjában, Puissance és Korlátugratás versenyszámokban, és a verseny
legmagasabb pénzdíjú versenyszámában induló összes lovon kötelező lábvédő- és bandázskontrollt
végrehajtani. Egyéb versenyszámokban ajánlott a lábvédő- és bandázskontroll. Az erre vonatkozó szabályok
az Állategészségügyi Szabályzatban és a Díjugrató Stewardok Kézikönyvében olvashatók.
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VIII. FEJEZET – ÖSSZEVETÉSEK
245. § ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Csak az ugyanazon versenyszám egy vagy több alappályájának teljesítése után holtversenyben az első
helyen álló versenyzők vehetnek részt összevetésben. A versenyzőnek ugyanazzal a lóval kell indulnia az
összevetésben, amivel az alappályán.
2. Az összevetést általában ugyanazon szabályok és hibaponttáblázatok szerint kell megrendezni, mint a
versenyszám első/előző fordulóját, az arra a típusú versenyszámra vonatkozó összevetési szabályok
alapján. Mindamellett a verseny főbb versenyszámainak kivételével egy „A” szabály szerint elbírált
versenyszám megrendezhető „C” szabály szerint elbírált összevetéssel is, amennyiben ez szerepel a
versenykiírásban. Az összevetést minden esetben közvetlenül a versenyszám alappályájának/alappályáinak
lebonyolítása után kell megrendezni.
3. Ha a kiírásban szerepel, a versenyrendező döntése alapján azonnali összevetésre is sor kerülhet egy
versenyszámban. Ekkor az alappályát hibátlanul teljesítő versenyzőnek közvetlenül az alappálya befejezése
után kell teljesítenie az összevetés pályáját. Ebben az esetben a versenyző új csengőjelet kap, ami felszólítja
az összevetés teljesítésének megkezdésére, és a 203.§ 1.2. pontjában leírt szabályok érvényesek. Az
összevetésre minősült versenyző nem hagyhatja el a versenypályát az alappálya és az összevetés teljesítése
között. Ilyen típusú összevetést kizárólag „A” szabály szerint elbírált versenyszámban szabad rendezni a
238.§ 1.2. és a 238.§ 2.2. pontokban leírtaknak megfelelően. Nem rendezhető ilyen összevetés Nagydíjban,
illetve a verseny legmagasabb pénzdíjú versenyszámában. Amennyiben nincs hibátlan lovaglás az
alappályán, a végeredmény a DSZ 238.§1.1. vagy a 238.§2.1. szerint határozandó meg, attól függően, hogy
melyik alkalmazható.
4. Hacsak a DSZ nem rendelkezik másképp (ugróképességi versenyszámok), egy versenyszámban maximum 2
összevetés rendezhető.
5. Az összevetés(ek)ben a versenyzők indulási sorrendje megegyezik az alappálya indulási sorrendjével,
kivéve, ha a versenykiírás vagy a DSZ másképp rendelkezik.
5.1. Egy Longines Ranglista-pontszámot adó egyéni versenyszám összevetésének indulási sorrendje az előző
pályán való indulási sorrend megtartásának alternatívájaként megállapítható úgy is, hogy a versenyzők
alappályán teljesített idejének fordított sorrendjét veszik alapul. Az összevetés indulási sorrendjének
megállapítási módját fel kell tüntetni a versenykiírásban; ha nincs meghatározva, akkor az előző pálya
indulási sorrendjét kell megtartani.
6. Az első helyen kialakult holtverseny esetén lehet összevetést rendezni, a versenykiírás rendelkezéseinek
megfelelően. Ha a versenykiírásban nem szerepel összevetés, akkor úgy kell tekinteni, hogy a
versenyszámot összevetés nélkül rendezik.
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246. § AZ ÖSSZEVETÉS AKADÁLYAI
1. Az összevetés(ek) akadályainak magasságát és/vagy szélességét (részben vagy egészen) meg lehet
változtatni, a mennyiben azok nem lépik túl a 208.§ 5. pontjában rögzített határértéket. Mindamellett az
akadályok méretét csak akkor szabad megemelni az összevetésre, ha az első helyen álló versenyzők az előző
pályát akadálynál elkövetett hiba nélkül teljesítették.
2. Ha az alappálya tartalmaz összetett akadályt, az összevetés(ek)ben is minimum egy összetett akadálynak
szerepelnie kell.
3. Az összevetésben szereplő akadályok száma minimum 6 (az összetett akadály egy akadálynak minősül).
4. Az akadályok formája, típusa vagy színe nem változtatható, de az összetett akadályok egy vagy több elemét
ki lehet venni. Ha az összetett akadály hármas- vagy négyesugrás, a középső elem(ek) kivétele csak más
elem kivételével együtt megengedett.
5. Az összevetés akadályainak sorrendje változtatható az alappályához képest.
6. Az összevetésre az összetett akadályok elemei közötti távolságot nem szabad megváltoztatni.
7. Az összevetés pályájában maximum két új szólóakadály szerepelhet. Mindkét akadálynak a pályán kell állnia
a pályabemutatókor, vagy valamely, az alappályán vagy az alappályák fordulóinak egyikében szereplő
akadályból kell épülnie; amennyiben az előző pályán szereplő akadályok másként vannak megépítve, vagy
az összevetésre új akadályanyag kerül felhasználásra, azok az akadályok nem fognak az összevetésre extra
akadálynak számítani, amennyiben a változtatáshoz a versenybíróság hozzájárult, illetve az a versenyzők
részére a pályarajzon feltüntetésre került. Ez a két akadály lehet két széles, két meredek vagy egy széles és
egy meredek akadály. Mind a pályarajzon, mind magán a szóban forgó akadályon egyértelműen jelölni kell,
hogy az akadály(oka)t mindkét, vagy csak az egyik irányból kell ugratni. Ha egy, az előző pályán vagy pályák
egyikén szereplő akadályt a másik irányból kell megugratni az összevetésben, a szóban forgó akadály a két
megengedett új akadály egyikének tekintendő. Egy, az első vagy második fordulóban szereplő meredek
akadály széles akadállyá vagy egy széles akadály meredek akadállyá változtatható az összevetésre: ebben
az esetben az a két új akadály egyikének minősül.
Az összevetésben ugratható az ellenkező irányból egy olyan, két meredek akadályból álló kombináció, ami
már szerepelt az előző forduló(k)ban. Ebben az esetben a kombináció az összevetésben megengedett két
új akadálynak minősül.
247. § KIZÁRÁS, A VERSENYSZÁM FELADÁSA, VAGY VISSZALÉPÉS AZ ÖSSZEVETÉSBŐL, A MÁSODIK
FORDULÓBÓL, VAGY A GYŐZTES KÖRBŐL
1. Az összevetésben, második fordulóban, vagy a győztes körben kizárt, a versenyszámot feladó, vagy a
Versenybíróság engedélyével visszalépett versenyzőt az összevetésben, második fordulóban, vagy győztes
körben a fordulót befejezett versenyzők után, holtversenyben utolsónak kell rangsorolni. Ugyanez
vonatkozik a csapat versenyszámokban résztvevő csapatokra, kivéve a Nemzetek Díja versenyszám második
fordulójából visszalépő csapatokat, mivel a második fordulóban való részvételtől visszalépő csapatok nem
részesülhetnek pénzdíjban (lásd Díjugrató Szabályzat 264.8.4. pontja) és az első fordulóban elért
eredményük alapján lesznek rangsorolva.
2. Azt a versenyzőt, aki a versenybíróság engedélye vagy tájékoztatása nélkül az összevetéstől, második
fordulótól, vagy győztes körtől visszalép, az összevetést, második fordulót, vagy győztes kört a
versenybíróság engedélyével feladó, vagy azokból kizárt versenyzők mögött kell helyezni. Ugyanez
vonatkozik a csapat versenyszámokban résztvevő csapatokra, kivéve a Nemzetek Díja versenyszám második
fordulójából visszalépő csapatokat, mivel a második fordulóban való részvételtől visszalépő csapatok nem
részesülhetnek pénzdíjban (lásd Díjugrató Szabályzat 264.8.4. pontja) és az első fordulóban elért
eredményük alapján lesznek rangsorolva.
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3. Ha egy fontos összevetés előtt valamennyi, az összevetésre minősült versenyző úgy dönt,
hogy nem vesz részt az összevetésben, a versenybíróság dönt, hogy elfogadja-e vagy elutasítja-e a
visszalépésüket. Ha elfogadja, a versenyrendező kisorsolja a versenyzők között a tiszteletdíjakat, a pénzdíj
rájuk eső részét pedig összeadja, és egyenlő arányban osztja szét közöttük. Ha a versenybíróság elutasítja
a visszalépést és a versenyzők ennek ellenére sem indulnak az összevetésben, nem kapnak tiszteletdíjat és
mindannyian csak abban a pénzdíjban részesülnek, amit az összevetésben elért legrosszabb helyen
kapnának.

IX. FEJEZET – HELYEZÉSEK
248. § EGYÉNI HELYEZÉSEK ÉS DÍJKIOSZTÁS
1. Az egyéni versenyzők helyezését (rangsorolását) az alkalmazott hibaponttáblázat, a versenyszám kiírásának
rendelkezései, valamint a pályarajzon feltüntetett esetleges módosítások alapján kell eldönteni.
2. A versenybíróság megítélése alapján bármely versenyző megállítható a pálya teljesítése során, akinek már
nincs esélye pénzdíjban részesülni.
3. Semmiféle helyezésre nem jogosult az a versenyző, aki valamely versenyszám első fordulóját nem tudja
befejezni, kivéve bizonyos speciális versenyszámok esetében.
4. A minősítő versenyszámok helyezettjei akkor is megtarthatják az ott nyert díjaikat, ha abban a
versenyszámban nem indulnak, ahová minősültek.
5. A győztes és helyezett versenyzőknek kötelező részt venniük a díjkiosztáson, rendszerint a versenyen
lovagolt lovukkal, mindamellett a versenybíróság biztonsági okokból engedélyezhet kivételeket. Ha egy
helyezett versenyző elfogadható indok nélkül távol marad a díjkiosztásról, a versenybíróság dönthet úgy,
hogy nem adja ki az adott versenyző által nyert díjakat. Ezért a versenyrendezőnek meg kell jelölnie a
versenykiírásban és a verseny programjában, hogy hány helyezettet szólítanak majd a díjkiosztásra. Ha a
versenykiírás vagy a program nem tartalmazza ezt az információt, minden helyezett versenyzőnek és lónak
részt kell vennie a díjkiosztáson.
6. A versenyszám szponzorai által felajánlott takarók kivételével tilos lótakarót viselni a díjkiosztáson. A
versenybíróság indokolt esetben eltekinthet ettől a szabálytól.
7. CSIO5* ás CSI5* versenyeken a versenyrendezőnek meg kell hívnia a Nagydíj győztes lovának tulajdonosát,
hogy vegyen részt a díjkiosztó ünnepségen, amennyiben jelen van a versenyen.
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X. FEJEZET – VERSENYZŐK ÉS LOVAK
249. § MEGHÍVÁSOK CSIO-KRA
1. A nemzeti szövetségekhez küldendő hivatalos meghívásnak ki kell terjednie arra a hivatalos csapatra, amely
a csapatvezetőből, a csapat állatorvosából, minimum 4 és maximum 6 versenyzőből, versenyzőnként
minimum
2
és
maximum
3
lóból,
valamint
versenyzőnként
egy
lóápolóból
áll. A versenyzőnként megengedett lovak maximális száma valamennyi meghívott nemzeti szövetség
csapatára vonatkozóan azonosnak kell lennie.
Ha a versenyrendező 4 versenyzőből és versenyzőnként 2 lóból álló csapatokat hív meg, a meghívott
külföldi versenyzők száma nem lehet kevesebb az előző évben meghívott külföldi versenyzők számánál.
A rendező nemzet csapatával együtt minimum 3 hivatalos csapat részvétele szükséges ahhoz, hogy egy
versenyt CSIO-nak lehessen tekinteni.
Ha egy CSIO-ra kevesebb, mint 5 nemzet nevezett csapattal, a meghívás kiterjeszthető nemzetenként két
csapatra is (beleértve a rendező nemzet csapatát is). A verseny első versenyszámának kezdete előtt
minden,
két
csapattal
érkezett
nemzetnek
el
kell
döntenie,
hogy
melyik
csapata
versenyez
pontok
megszerzéséért
(amennyiben
alkalmazandó).
2. CSIO-k Európában
Minimum 8 meghívott csapat esetén (beleértve a rendező nemzet csapatát is), a versenyrendező egyéni
külföldi versenyzőket is meghívhat a 249.§ 5. pontjának megfelelően.
Maximum 7 meghívott csapat esetén (beleértve a rendező nemzet csapatát is), a versenyrendező nem
hívhat meg egyéni külföldi versenyzőket.
3. CSIO-k Észak-Amerikában
3.1. Minimum 5 meghívott csapat esetén (beleértve a rendező nemzet csapatát is), a versenyrendező
egyéni külföldi versenyzőket is meghívhat a 249.§ 5. pontjának megfelelően. Az alábbi vonatkozik a
Kanada, Mexikó, és Egyesült Államok területén minimum 5 meghívott csapattal rendezett CSIO
versenyekre:
A kanadai, mexikói, vagy egyesült államokbeli CSIO verseny rendezője által a másik kettő nemzeti
szövetségből a válogatott csapat tagjain felül meghívható egyéni versenyzők száma nincs nemzeti
szövetségenként 2 főre korlátozva. A kanadai, mexikói, vagy egyesült államokbeli CSIO verseny
rendezője által a másik kettő nemzeti szövetségből a válogatott csapat tagjain felül meghívható egyéni
versenyzők száma nem haladhatja meg a 10 főt. A pontos számot a versenykiírásban kötelező
megjelölni, és valamennyi nemzeti szövetségre ugyanezen szám kell, hogy vonatkozzon.

3.2. 4 meghívott csapat esetén (beleértve a rendező nemzet csapatát is), a versenyrendező maximum 2
egyéni külföldi versenyzőt hívhat meg.
3.3. Kevesebb, mint 4 meghívott csapat esetén (beleértve a rendező nemzet csapatát is), a versenyrendező
nem hívhat meg egyéni külföldi versenyzőket.
4. A versenyrendezőnek a versenykiíráshoz mellékelnie kell a meghívott nemzetek listáját, valamint a
minimum három tartalék nemzetet tartalmazó listát is arra az esetre, ha a meghívott nemzetek közül
valamelyik visszamondja a részvételt. Amennyiben valamelyik nemzet visszamondja a részvételt, a
versenyrendezőnek haladéktalanul értesítenie kell a tartalék listán szereplő valamelyik nemzetet. Minden
versenyrendező számára javasolt két időpont megadása a név szerinti nevezések leadási határidejeként,
arra az esetre, ha valamely meghívott nemzet visszamondja a részvételt. A FEI Nemzetek Díja sorozat részeit
45

FEI Díjugrató Szabályzat 276. kiadás, frissítvehatályos: 20221. január 1-től.

képező versenyek versenyrendezőinek az adott sorozatra vonatkozó szabályok szerint kell meghívniuk a
csapatokat.
5. A
versenyrendező
megítélése
alapján
a
csapattal
nem
képviseltetett
nemzeti szövetségekhez tartozó egy vagy két egyéni versenyző, vagy egy teljes csapat mellett ugyanahhoz
a nemzeti szövetséghez tartozó egy vagy két egyéni versenyző is meghívható, a hivatalos csapatokkal
részben vagy egészben azonos feltételek mellett. A csapattal képviseltetett nemzeti szövetségenként
meghívható egyéni versenyzők száma valamennyi, csapattal képviseltetett nemzeti szövegségre
vonatkozóan azonosnak kell lennie; a csapattal nem képviseltetett nemzeti szövetségekből meghívható
egyéni versenyzők száma valamennyi csapattal nem képviseltetett nemzeti szövetségre vonatkozóan
azonosnak kell lennie. CSIO-kon egyéni versenyzők személyes meghívása nem engedélyezett.
6. Bármely kategóriában rendezett CSIO-n (kivéve a FEI 1. Divízió versenyeit) a starthoz álló egyéni hazai
versenyzők maximális száma 30; a hivatalos csapattagok maximális száma 6.
7. 4* és 5*-os Nemzetek Díjával megrendezett CSIO-kra minimum 7 külföldi csapatot kell meghívni. Csak
egészen kivételes esetben, a FEI főtitkárának engedélyével szabad ennél kevesebb számú nemzetet
meghívni.
8.

FEI Szabadkártyák
8.1. Az FEI megjelölhet egy olyan külföldi csapatot, amelyet a versenyrendezőnek szabadkártyásként
kötelező meghívnia, kivéve ahol azt az FEI Nemzetek Díja sorozatra és EEF Nemzetek Díja Sorozatra
vonatkozó
rendelkezések
nem
teszik
lehetővé
.
8.2. Az FEI a csapatot nem állító nemzeti szövetségek versenyzői közül megjelölhet két egyéni versenyzőt,
akiknek szabadkártyát biztosít. Amennyiben az FEI nem osztja ki a szabadkártyákat, a be nem töltött
helyek visszakerülnek a versenyrendezőhöz, aki az üres helyeket átruházhatja a csapatot nem állító
nemzeti szövetségekre.

250. § MEGHÍVÁSOK CSI-KRE
1. CSI-ken a nemzeti szövetség jóváhagyásával a versenyrendező felelőssége, hogy a versenykiírásban és
a meghívóban rögzítse a meghívott egyéni versenyzők és lovak számát. Azon CSI-k versenyrendezői,
amelyekre a CSI-kre vonatkozó meghívás szabályai vonatkoznak, kötelesek a meghívás szabályai szerint
eljárni. (Lásd V. Függelék) A legutóbbi olimpia egyéni bajnoka, valamint a legutóbbi világbajnokság
egyéni díjugrató bajnoka jogosult meghívást kapni minden CSI-re.
251. § NEVEZÉSEK (Lásd még Általános Szabályzat 116.§)
1. Csak olyan versenyző és ló számára engedélyezhető nemzetközi versenyen való részvétel, akit/amelyet
előtte regisztráltak a FEI-nél, a saját nemzeti szövetségénél, illetve ahol alkalmazható, a rendező nemzeti
szövetségnél (CSI1* és 2* versenyeken), kivéve a FEI World Challenge versenyeken (lásd még Általános
Szabályzat 113.§).
2. A versenyre nevezhető lovak számát a versenykiírás és a DSZ határozza meg.
3. Minden, nemzetközi versenyre vagy FEI bajnokságra meghívott vagy nevezett versenyző nevezését a
nemzeti szövetsége nyújtja be. A nemzeti szövetség felelőssége, hogy a nevezett versenyzők életkora
megfeleljen a verseny feltételeinek. A versenyrendező köteles fogadni minden versenyzőt, akit a nemzeti
szövetsége választott ki, a DSZ és a versenykiírás rendelkezéseinek megfelelően. A versenyrendező
kizárólag nemzeti szövetségektől fogadhat el nevezéseket. A kétségek elkerülése végett: azok a nevezések,
amik közvetlenül a nemzeti szövetségen keresztül az FEI online rendszerében kerülnek leadásra, úgy
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tekintendők, mint maga a nemzeti szövetség által leadott nevezések, és a versenyrendező köteles azokat
elfogadni. (Lásd V. Függelék)
4.

A nemzeti szövetség felelős a versenyre alkalmas lovak és versenyzők kiválasztásáért és nevezéséért. Az
alkalmasság magában foglalja a ló és versenyző megfelelő kondícióját és képességét ahhoz a
versenyhez/kategóriához mérten, amelyre nevezik azt. A nemzeti szövetség felelőssége, hogy a nevezett
lovak és versenyzők életkora megfeleljen a verseny feltételeinek. Kiskorú versenyzők esetében ennek
biztosításáért a kiskorú versenyző képviselője (lásd: FEI Általános Szabályzat 118.4. pontja) felelős.

5. A versenyre nevezhető csapatok és egyéni versenyzők számát a DSZ tartalmazza.
6. A nemzeti szövetség világbajnokságra és olimpiára csak olyan versenyzőket nevezhet, akik megfelelnek a
Díjugrató Szakbizottság által meghatározott és a Büro, illetve ahol szükséges, a NOB által jóváhagyott
minősülési feltételeknek.
7. Ha egy nemzeti szövetség több versenyzőt és lovat nevez, mint amennyi megengedett a hivatalos
csapatban, a csapatvezetőnek legkésőbb az első állategészségügyi szemle után meg kell jelölnie a hivatalos
csapathoz tartozó versenyzőket és lovakat.
8. Bajnokságok esetében a versenyrendező semmilyen körülmények esetén nem korlátozhatja a nevezhető
versenyzők vagy csapatok számát. A nevezések számát a Büro korlátozhatja, ha ez szükségesnek bizonyul.
9. Nevezési határidők
9.1. FEI bajnokságokra és játékokra történő nevezések leadását az Általános Szabályzat 116.§ 2.2. (i) és
116.§ 2.2. (ii) pontjában leírt kötelező két fázisban kell megtenni. A név szerinti nevezéseket legkésőbb
négy héttel a verseny előtt kell leadni – Lásd Általános Szabályzat 116.2.2 (i)
A végleges nevezéseket legkésőbb négy nappal a verseny kezdete előtt kell leadni. Lásd Általános
Szabályzat 116.2.2. (ii)
9.2. Egyéb versenyeken, beleértve a CSIO-kat is, a végleges nevezéseket az alább leírt határidőkig kell leadni;
az egyéb határidőket, amelyek előtt a nemzeti szövetségeknek jelezniük kell indulási szándékukat, a
rendező ország nemzeti szövetsége/versenyrendező állapíthatja meg a versenykiírásban.
A végleges nevezéseket a versenykiírásban jelölt határidőig kell beküldeni, legkorábban négy héttel és
legkésőbb négy nappal a verseny kezdete előtt. Ez a nevezés azon kiválasztott versenyzők és lovak
listáját tartalmazza, akik a versenyre utaznak. A végleges nevezésben felsorolt versenyzők és lovak
száma nem haladhatja meg a név szerinti nevezésben foglaltakét, és azon versenyzők és lovak nevét
tartalmazzak, akik részt vehetnek a versenyen. Ez alól kivételt képez, ha a versenyre nevezett lovak
száma a nevezés lezárásakor nem éri el a nevezhető lovak maximális számát (alapul véve a meghívott
versenyzők számát megszorozva a versenyzőnként megengedett lovak számával), a versenyrendező
további versenyzőket is meghívhat, ők azonban a Longines Ranglista pontot adó versenyszámokban nem
indulhatnak. Az így meghívott versenyző a Longines Ranglista pontot adó versenyszámban való
részvételre nem jogosult, abban az esetben sem, ha a meghívott versenyző egy vagy több Longines
Ranglista pontot nem adó versenyszámban minősülhetne Longines Ranglista pontot adó versenyszámra.
Az így meghívott olyan versenyző, aki neve a Longines Ranglista pontot adó versenyszám
eredménylistáján szerepel, Longines Ranglista pontot nem kap, és visszamenőlegesen diszkvalifikálásra
kerül a versenyszámból. Ha a Nagydíj, vagy a verseny legmagasabb pénzdíjú versenyszáma –
amennyiben az nem a Nagydíj – nem Longines Ranglista pontot adó versenyszám, és a Nagydíjra vagy a
legmagasabb pénzdíjú versenyszámra a kiírásban nincs minősülési rendszer feltüntetve, a
versenyrendező a kiírásban az érintett versenyszámra vonatkozóan megjelölt maximális indulószámot
meghaladóan további versenyzőket nem hívhat meg. Lásd: DSZ 5. Függelék: Meghívás a CSI-kre.
A végleges nevezések beérkezése után lovak és/vagy versenyzők cseréjére kizárólag a versenyrendező
kifejezett engedélyével van lehetőség. A versenyrendezőnek meg kell jelölnie a versenykiírásban a lovak
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és versenyzők helyettesítésének határidejét, ami nem lehet később, mint az állategészségügyi szemle
napja.
10. A versenyzők és lovak nevezésének tartalmaznia kell az Általános Szabályzat 116.2.3. pontjában leírt
információkat.
11. Ha egy nemzeti szövetség több versenyzőt és/vagy lovat küld egy versenyre, mint amennyit a névleges
nevezésben feltüntetett, a versenyrendező nem köteles fogadni őket, illetve engedélyezni, hogy részt
vegyenek a versenyen, akkor sem, ha a DSZ és a versenykiírás egyébként lehetővé tenné azt (Általános
Szabályzat 116.§ 4.).
12. A versenyző a versenyen bármelyik vagy minden lovát visszaléptetheti egy versenyszámban való indulástól,
de a versenyrendező és a versenybíróság hozzájárulása nélkül nem indulhat az adott versenyszámban olyan
lóval, amelyet arra a versenyszámra nem nevezett be (Általános Szabályzat 116.§ 5.).
13. Ha egy nemzeti szövetség csapatot nevezett a név szerinti nevezésben, de mégsem tud csapatot küldeni,
haladéktalanul értesítenie kell erről a versenyrendezőt (Általános Szabályzat 116.§ 6.).
14. A nemzeti szövetség által leadott végleges nevezésben szereplő csapatot vagy egyéni versenyzőket, akik
valós indok nélkül nem jelennek meg egy versenyen, a külföldi bírónak/technikai kiküldöttnek be kell
jelentenie a FEI főtitkáránál, hogy az esetről a FEI bírósága döntsön. Ugyanazon időpontban más versenyen
való indulás nem képez valós indokot egy versenytől való távolmaradásra. Mindamellett, és bármilyen, az
Általános Szabályzatban leírt rendelkezés ellenére, ha egy CSI-re leadott végleges nevezésben szereplő
versenyzőt kiválasztanak, hogy ugyanazon a hétvégén egy CSIO-n helyettesítsen egy másik versenyzőt (aki
valós indokból nem képes versenyezni), ez valós indoknak minősül a CSI-re nevezett versenyző CSI-től való
távolmaradására.
15. A nemzeti szövetség ugyanazon naptári héten rendezett versenyekre nem adhatja le egy versenyző nevét
két különböző versenyrendezőhöz küldött végleges nevezésben. A versenyzőt ezért diszkvalifikálják arról a
versenyről, ahol végül rajthoz áll. Mindamellett, és bármilyen, az Általános Szabályzatban leírt rendelkezés
ellenére, kivételt képez az az eset, amikor mindkét érintett versenyrendező beleegyezésével történt az
egyidejű nevezés (lásd 251.§ 14.). Az egy hétvégén egyidejűleg több versenyre nevezett versenyző lovainak
a szóban forgó versenyek első állategészségügyi szemléjén jelen kell lenniük (lásd még 280.§2.1.1.)
16. Nevezési Díjak
A nevezési díjakra és egyéb, CSI vagy CSIO versenyeken felmerülő díjakra vonatkozó szabályokat az V.
Függelék tartalmazza.
17. A végleges nevezések leadási határideje utáni visszalépés, illetve a versenyen való meg nem jelenés esetén
a
versenyrendezőnél
keletkezett
anyagi
veszteséget
az
alábbiak szerint meg kell téríteni:
Visszalépés a végleges nevezések időpontja és a helyettesítés utolsó határideje között: a versenyrendező
felszámolhatja a visszaléptetett ló boxdíját, az elszállásolás költségét (amennyiben azt a versenyrendező
fedezi), valamint a ló repülési költségét (amennyiben azt a versenyrendező fedezi); azonban a
versenyrendező ezen költségeket csak akkor számolhatja fel a visszalépett versenyzőnek, ha a
versenyrendező nem talált számukra helyettesítést és ezen költségeket a versenyrendező ténylegesen
megtérítette és nem tud visszatérítést igényelni.
Visszalépés (távolmaradás) a helyettesítés utolsó határidejét követően: a versenyrendező felszámolhatja a
visszaléptetett lovak teljes nevezési díját, az elszállásolás költségét (amennyiben azt a versenyrendező
fedezi), valamint a ló repülési költségét (amennyiben azt a versenyrendező fedezi), azonban csak abban az
esetben, ha ezen költségeket a versenyrendező ténylegesen megtérítette és nem tud visszatérítést
igényelni.
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A versenyző köteles a versenyrendező költségeit a fentiekben foglaltak szerint megtéríteni. Amennyiben a
versenyző a számla kézhezvételét követő 4 héten belül elmulasztja ezen költségek megtérítését, a
versenyrendező a számlát továbbíthatja a versenyző nemzeti szövetségének.

18. Nemzeti verseny: lásd Általános Szabályzat 101.3.
252. § INDULÁSI SORREND
1. Az indulási sorrend sorsolása
1.1. Bajnokságok– csapat és egyéni versenyzők
1.1.1. Először a csapatok mellett nevezett egyéni versenyzők indulási sorrendjét kell kisorsolni,
tekintet nélkül a nemzeti hovatartozásukra.
1.1.2. Ezután kerül sor egy második sorsolásra, amely a nevezett nemzetek csapatainak indulási
sorrendjét határozza meg. Ezt követően, a nemzetek sorsolás eredményének megfelelő
sorrendjében minden csapatvezető rögzíti, hogy milyen sorrendben kívánja indítani csapatának
tagjait, és ebben a sorrendben helyezik be a versenyzőket az egyéni indulók sorában hagyott
üres helyekre.
2. CSIO és CSI versenyek egyéni versenyszámaiban kötelező sorsolni a versenyzők indulási sorrendjét. Ha
előfordul, hogy egy vagy több versenyzőnek két lovat egymáshoz túl közeli rajthelyen kell lovagolnia, a
versenybíróság saját hatáskörében vagy kérésre módosíthatja az indulási sorrendet, de csak ezekre a
versenyzőkre vonatkozóan, oly módon, hogy ezen lovak rajthelyei között, amennyiben lehetséges, legalább
10 versenyző legyen.
1.1.4. Ha egy csapatvezető az indulási sorrend kihirdetése után versenyzők és lovak cseréjét
határozza el, előfordulhat, hogy egy versenyzőnek két, egymáshoz túl közeli rajthelyen kell két
lovát lovagolnia. Ebben az esetben a csapatvezetőnek a versenyszám kezdete előtt minimum
egy órával tájékoztatnia kell a versenybíróságot vagy a versenyirodát. A versenybíróság ilyenkor
változtathat az indulási sorrenden, de csak erre az egy versenyzőre vonatkozóan.
2. CSIO-kon és CSI-ken versenyek egyéni versenyszámaiban kötelező sorsolni a versenyzők indulási sorrendjét.
Figyelembe kell venni, hogy ugyanazon külföldi nemzet két versenyzője nem indulhat közvetlenül egymás
után. Ha előfordul, hogy egy vagy több versenyzőnek két lovat egymáshoz túl közeli rajthelyen kell
lovagolnia, a versenybíróság saját hatáskörében vagy kérésre módosíthatja az indulási sorrendet, de csak
ezekre a versenyzőkre vonatkozóan, oly módon, hogy ezen lovak rajthelyei között, amennyiben lehetséges,
legalább 10 versenyző legyen..
3. Az indulási sorrend nem lehet a versenyzők vagy a lovak ábécészerinti sorrendje.
4. Csapatversenyek esetén minden alkalommal külön sorsolást kell tartani. A CSIO Nemzetek Díja
versenyszámait érintő sorsolásra vonatkozó szabályokért lásd: DSZ 264.6.
5. Váltakozó indulási sorrend egyéni versenyszámokban
Az egyéni versenyszámokban az indulási sorrend váltakoztatása kötelező, a rotáció módszerét a
versenyrendező választhatja ki. A programban szereplő egyéni versenyszámok indulási sorrendjének
váltakoztatásához ajánlatos az alább leírt eljárást alkalmazni.
5.1. Azon versenyeken, ahol a versenyzők az egyéni versenyszámokban két vagy három lóval indulhatnak,
az alábbi eljárás fogadható el a verseny programjában szereplő egyéni versenyszámokban lévő indulási
sorrendek váltakoztatásának eléréséhez:
5.1.1. ha a versenykiírás lehetővé teszi, hogy egy ló a teljes verseny folyamán naponta több
versenyszámban is induljon, a lovak számát az egyéni versenyszámok számával kell elosztani;
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5.1.2. ha a versenykiírás szerint egy ló naponta csak egy versenyszámban indulhat a teljes verseny
folyamán, a lovak számát azon versenynapok számával kell elosztani, melyeken egyéni
versenyszámokat rendeznek.

5.2. Azokon a versenyeken, ahol a kiírás szerint egy versenyző csak egy lóval indulhat minden egyes
versenyszámban, a versenyzőket kisorsolják és a lovaik egymás utáni számokat viselnek:
Első versenyző: 1, 2, 3 (lovainak száma)
Második versenyző: 4, 5
A váltakoztatás az 1. pontban leírt procedúra szerint történik, de ebben az esetben a versenyzők számát
az egyéni versenyszámok számával, vagy azon napok számával kell elosztani, melyeken egyéni
versenyszámokat rendeznek.
6. Indulási sorrend a Nagydíjban
A „Nagydíj” kifejezés egy nemzetközi díjugrató versenyen kategóriánként csak egy alkalommal használható
(pl. CSIY, CSIJ, CSI3* stb.). Minden Nagydíjban indulási sorrendjét az alábbi módszerekkel kell meghatározni:
6.1. az indulási sorrend meghatározására külön sorsolást rendeznek.
6.2. a versenyen meghatározzák a legjobb versenyzők vagy a legjobb versenyző/ló párosok rangsorát, a
rangsor fordított sorrendje is használható a Nagydíj indulási sorrendjeként;
A versenybíróság elnökének jelen kell lennie a sorsoláson.
A versenybíróság elnökének jelen kell lennie a sorsoláson.
7. A használni kívánt módszert rögzíteni kell a versenykiírásban. Az a ló, amely elveszti a patkóját a
versenyszámban való indulás előtt, a versenyszám során egy későbbi starthelyen indulhat. Az a ló, amely
elveszti a patkóját az összevetés teljesítése előtt, három lóval később indulhat. Ha a szóban forgó ló patkóját
nem ütötték vissza ez alatt az idő alatt, a versenybíróság dönt arról, hogy a ló kap-e egy későbbi
rajtlehetőséget, vagy kizárják-e a versenyből.
253. § AZ INDULÓK BEJELENTÉSE
1. CSIO-kon, a verseny kezdete előtti napon, a csapatvezetők írásban leadják a versenyirodán azon versenyzők
és lovak nevét, amelyek a hivatalos csapat tagjai (minimum három, maximum 6), valamint az egyéni indulók
és lovaik nevét (249.§). Ha a csapat egy versenyzője és/vagy lova betegség vagy baleset miatt nem tud részt
venni a válogatottban, a csapatvezető legkésőbb az első versenyszám kezdete előtt egy órával
helyettesítheti a szóban forgó versenyző(ke)t és/vagy lova(ka)t a nemzete egyéni indulójával, ha van ilyen.
A csapat helyettesített versenyzője vagy lova nem indulhat egyéni versenyzőként. A Nemzetek Díja
versenyszámokban részt vevő lovasok és lovak (minimum három, maximum négy, a válogatottból
kiválasztva) megnevezésére, valamint a Nemzetek Díjára nevezett lovas és/vagy ló balesetéből, vagy
betegségéből következő helyettesítésre vonatkozó részletes szabályozást a DSZ 264. § 5. 5. tartalmazza.
2. Valamennyi versenyen a csapatvezetők (CSIO-k), vagy az egyéni versenyzők (CSIO-k, CSI-k) megnevezik a
versenyrendező részére egy, a versenyrendező által meghatározott időpontban, hogy kik indulnak a
másnapi versenyszámokban.
254. § RÉSZVÉTEL ÉS AZ INDULÓ LOVAK ÉLETKORA ÉS SZÁMA
1. A lovak életkora
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1.1. Olimpiára, világbajnokságra és FEI világkupa döntőkre 9 éves, vagy annál idősebb lovat szabad benevezni.
Felnőtt kontinensbajnokságra, regionális játékokra és regionális bajnokságokra 8 éves, vagy annál idősebb
lovakat szabad benevezni. Kivételt képeznek a regionális játékok és bajnokságok, ahová 7 éves lovak is
nevezhetők, amennyiben játékok vagy bajnokságok akadályai nem haladják meg a 140 cm-es magasságot.
CSIO 3*-5* és CSI 3*-5* versenyekre és a FEI világkupákra (a világkupadöntő kivételével) csak 7 éves, vagy
annál
idősebb
lovakat
szabad
benevezni.
CSIO
1*-2*
és
CSI
1*-2*
versenyekre
csak
6
éves,
vagy
annál
idősebb lovakat szabad benevezni. CSIO2*-kra, amelyek Nemzetek Díja versenyszámait a 264.3. 2*-os
versenyekre vonatkozó szabályai szerint építik, minimum 6 éves lovak nevezhetők; CSIO2*-kra, amelyek
Nemzetek Díja versenyszámait a 264.3. 3*-os, vagy magasabb versenyekre vonatkozó szabályai szerint
építik minimum 7 éves lovak nevezhetők. Fiatal lovak versenyszámai 5 éves életkortól rendezhetők CSI és
CSIO versenyeken, vagy önálló CSIYH versenyként (különálló versenyként, illetve CSI vagy CSIO
versenyekhez kapcsolódóan). Lásd: DSZ 254.2.
A díjugrató versenyekre és egyéb kategóriájú bajnokságokra nevezhető lovak minimum életkoráért lásd:
IX-XIII. Függelékek.
1.2. A lovak életkora – Északi és Déli Félgömb
1.2.1.
Nemzeti versenyek
Azok a Déli Félgömbről származó lovak, melyek az Északi Félgömbön versenyezek, indulhatnak egy
évvel fiatalabb lovak versenyszámaiban, mivel a születésük napja hivatalosan augusztus 1. Azok az
Északi Félgömbről származó lovak, melyek a Déli Félgömbön versenyeznek, indulhatnak egy évvel
idősebb lovak versenyszámaiban, mivel születésük hivatalos napja január 1.
1.2.2.

Nemzetközi versenyszámok fiatal lovak számára (öt-/hat-/hétéves lovak)
Azok a Déli Félgömbről származó hat-, hét- és nyolcéves lovak, melyek az Északi Félgömbön öt, hatés hétéves lovak számára rendezett fiatal lovak versenyszámaiban indulnak, részt vehetnek egy
évvel fiatalabb lovak versenyszámaiban, mivel a születésük napja hivatalosan augusztus 1. (Pl. egy
Déli Félgömbről származó nyolcéves ló az Északi Félgömbön a hétéves lovak versenyében fog
indulni.) Azok az Északi Félgömbről származó öt- és hatéves lovak, melyek az Déli Félgömbön hatés hétéves lovak számára rendezett Fiatal Lovak versenyszámaiban indulnak, részt vehetnek egy
évvel idősebb lovak versenyszámaiban, mivel a születésük napja hivatalosan január 1. (Pl. egy
Északi Félgömbről származó ötéves ló az Déli Félgömbön a hatéves lovak versenyében fog indulni.)

2. Lovak száma versenyzőnként
A CSIO-k és CSI-k versenykiírásában meg kell határozni az versenyzőnként engedélyezett lovak számát, amit
maximum háromra kell korlátozni. Abban az esetben, ha egy rendezvényen ugyanazon a hétvégén több,
különböző kategóriás versenyt bonyolítanak le, egy versenyző kategóriánként maximum három lóval
indulhat. A CSIYH versennyel nem kombinált CSI vagy CSIO versenyek tartalmazhatnak olyan, fiatal lovak
részére kiírt versenyszámokat, amelyeken kizárólag a CSI vagy CSIO versenyre nevezett versenyzők
vehetnek részt. A kifejezetten fiatal lovak számára kiírt versenyszámokban
a CSI
vagy CSIO versenyre nevezni engedélyezett (maximum) 3 lovon felül 2 lovat lehet nevezni. Ezen versenyek
kiírásában fel kell tüntetni, hogy a fiatal lovak számára kiírt versenyszámokban kizárólag olyan versenyzők
indulhatnak, akik a CSI-re vagy CSIO-ra beneveztek, valamint, hogy a további 2 ló kizárólag a fiatal lovak
részére kiírt versenyszámokban indulhat. Olyan különálló CSIYH versenyeken, amelyek ugyanazon a
versenyhelyszínen egy másik CSI-vel egyidejűleg kerülnek megrendezésre, a versenyzők fiatal ló
korosztályonként 3 lovat nevezhetnek. Amennyiben más CSI vagy CSIO versenyekkel egyidejűleg külön
CSIYH versenyek kerülnek megrendezésre, a versenyrendezőnek lehetősége van kombinált CSIYH verseny
(pl. CSIYH két vagy több korosztály számára), vagy korosztályonként külön CSIYH verseny rendezésére. A
versenyzőnként
engedélyezett
lovak
száma
az
alábbiak
szerint
alakul:
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Kombinált CSIYH két vagy több korosztály számára: A CSIYH-ra nevezett versenyzők
összesen 3 lovat nevezhetnek (pl. két 6 éves és egy 7 éves lovat)
- Különálló CSIYH korosztályonként: A versenyzők fiatal ló korosztályonként 3 lovat
nevezhetnek.
Ez nem érvényes azokra a tour-okra (olyan CSI-kre, melyeket ugyanazon a helyszínen, két vagy több
egymás utáni héten rendeznek: ezekre a versenyekre kategóriánként (Kiskör/Középkör/Nagykör)
maximum 4 ló nevezhető minden egyes CSI-n. Ezeken a rendezvényeken CSIYH versenyeken
lovasonként maximum 9 ló nevezhető, melyből CSI-nként maximum 3 ló indulhat azonos korosztályban.
-

Ha egy CSI vagy CSIO versenykiírása tartalmaz, Puissance, korlátugratás, szimultán-ugratás, derby és/vagy
mének számára kiírt versenyszámokat, a versenykiírás engedélyezheti a CSI vagy CSIO versenyszámokban
nevezett versenyzők részére plusz egy ló nevezését minden ilyen versenyszámra. Az így nevezett plusz lovak
csak ezekben a versenyszámokban indíthatók. A versenykiírás megengedheti, hogy külön versenyzők
kerüljenek meghívásra csak a Puissance és/vagy a mének számára kiírt speciális versenyszámra.
3. CSIO-kon a csapatvezető jogosult a verseny időtartama alatt kizárólag a hivatalos csapatba tartozó lovak
cseréjére, azzal a feltétellel, hogy minden versenyző maximum annyi lóval indulhat, amit a 254. § 2. pontban
leírtak lehetővé tesznek. Az így végrehajtott lócsere nem fordítható vissza.
4. CSIO-kon és CSI-ken az egyéni versenyzők csak a saját országuk lovait cserélhetik, de csak akkor, ha ez
összefér a versenykiírás azon feltételével, ami az egyéni versenyzők által lovagolható lovak számát
korlátozza. Az így végrehajtott lócsere nem fordítható vissza.
5. CSIO-kon minden versenyző csak egy lóval indulhat a Nagydíjban, vagy ha nincs Nagydíj, a legmagasabb
pénzdíjú versenyszámban. Ha van Nagydíj, és mellette van más, azzal azonos vagy annál magasabb pénzdíjú
versenyszám, a versenyző ezen versenyszámok mindegyikében csak egy lóval indulhat, kivéve derbyk
esetében, amelyben egy versenyző több lovat is lovagolhat.
6. Ezen szabály a CSI-kre is érvényes. Mindemellett, az alábbi kivétel kizárólag CSI1*, CSI2* és CSI3*
versenyekre vonatkozik: ha a versenyre a vártnál kevesebb versenyző nevez és a végleges indulók
(versenyzők) száma a Nagydíjban vagy az 5. pontban felsorolt hasonló versenyszámokban nem haladja
meg a kiírásban az adott versenyszámra vonatkozóan megjelölt indulószám 50%-át (indulók száma
versenyzőnként
1
ló
alapul
vételével)
,
a
versenyrendező
engedélyezheti,
hogy
az
alábbi
rendelkezések
hatálya alá tartozó versenyszámban minden versenyző két lóval indulhasson, feltéve, hogy a kiírás ezt
a lehetőséget tartalmazza, illetve hogy a potenciális indulók teljes létszáma nem haladná meg a Nagydíjban
vagy a szóban forgó versenyszámban a kiírás által megengedett indulók maximális számát (indulók száma
versenyzőnként 1 ló alapul vételével). Különösen a Nagydíj tekintetében az alábbiak alkalmazandók:
-

CSI1*/CSI2*: Amennyiben a versenyre 100 vagy több versenyző lett meghívva, azonban 50, vagy
annál kevesebb bejelentett induló van, minden versenyző indulhat két lóval, feltéve, hogy a Nagydíj
100 induló számára nyitva áll (maximum 100 a Nagydíjban). Amennyiben a Nagydíj kevesebb, mint
100 induló számára áll nyitva, a versenyzők kizárólag abban az esetben indulhatnak két lóval, ha a
versenyre meghívott versenyzők száma legalább annyi, amennyi induló a Nagydíj kiírásában
szerepel, valamint a Nagydíjra bejelentett indulók száma a kiírásban megjelölt indulószám 50%-át
nem haladja meg.

-

CSI3*: Amennyiben a versenyre 60 vagy több versenyző lett meghívva, azonban 30, vagy annál
kevesebb bejelentett induló van, minden versenyző indulhat két lóval, feltéve, hogy a Nagydíj 60
induló számára nyitva áll (maximum 60 a Nagydíjban). Amennyiben a Nagydíj kevesebb, mint 60
induló számára áll nyitva, a versenyzők kizárólag abban az esetben indulhatnak két lóval, ha a
versenyre meghívott versenyzők száma legalább annyi, amennyi induló a Nagydíj kiírásában
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szerepel, valamint a Nagydíjra bejelentett indulók száma a kiírásban megjelölt indulószám 50%-át
nem haladja meg.
Amennyiben nincs Nagydíj, vagy legmagasabb pénzdíjú versenyszám a versenyen, azonban van számos
versenyszám azonos pénzdíjjal, nincs korlátozva, hogy egy versenyző hány lóval indulhat ezen
versenyszámokban.
Amennyiben nincs Nagydíj, vagy legmagasabb pénzdíjú versenyszám a versenyen, azonban van számos
versenyszám azonos pénzdíjjal, nincs korlátozva, hogy egy versenyző hány lóval indulhat ezen
versenyszámokban.
Ezen
szabály
nem
érvényes
az
olyan
CSIAm
versenyekre,
ahol
a
versenyrendező engedélyezheti, hogy a versenyzők egynél több lóval induljanak minden versenyszámban.
7. Minden versenyzőnek, aki indul egy CSIO vagy CSI Nagydíjában és/vagy a legmagasabb pénzdíjú
versenyszámában, amennyiben az nem a Nagydíj; a Nagydíjban vagy a legmagasabb pénzdíjú
versenyszámban lovagolt lovával korábban minimum egy FEI versenyszám alappályáját teljesítenie kell
ugyanazon a versenyen (az olyan FEI versenyszámokra vonatkozóan, amelyekben minősülési követelmény
van meghatározva lásd: DSZ 261. § 4. 4.). Ha a Nagydíjat vagy a legmagasabb pénzdíjú versenyszámot az
első versenynapon rendezik, vagy az az egyetlen FEI versenyszám, a versenyrendezőnek edzéslehetőséget
kell biztosítania a versenypályán, ahol a versenyzők ugrathatnak a Nagydíj vagy a legmagasabb pénzdíjú
versenyszám előtt (lásd még DSZ 261.4.4.) Amennyiben a legmagasabb pénzdíjú versenyszám a Derby, ezen
rendelkezés nem alkalmazandó.
255. § KISKORÚ LOVASOK RÉSZVÉTELE FELNŐTT VERSENYEKEN (Lásd még IX. és XII. függelék)

1. A jelen paragrafus 2. pontjában említett kizáró tényezők figyelembevételével, attól az évtől kezdve,
amelyben egy versenyző betölti a 12. életévét, a versenyző a nemzeti szövetsége kifejezett engedélyével
részt vehet bizonyos, felnőtt versenyzők részére kiírt versenyszámokban. A nemzeti szövetség ilyen
engedélyt a kiskorú versenyző számára a kiskorúnak az érintett CSI vagy CSIO versenyre való nevezése által
hallgatólagosan ad. A nemzeti szövetségnek nem áll jogában a kiskorú versenyző olyan felnőtt
versenyszámokban való indulását engedélyezni, amelyekben a kiskorú versenyző az alábbi (2.) bekezdés
szerint nem jogosult indulni.
2. Azt az évet megelőzően, amelyben egy versenyző eléri a 18. életévét, a versenyző nem indulhat:
•

CSI3*- CSI5*Nagydíjon;

•

CSIO1* - CSIO5* Nagydíjon;

•

Nemzetek Díja versenyszámban CSIO1* - CSIO5* versenyen;

•

FEI világkupa versenyszámban;

•

ugróképességi versenyszámban;

•

derbyn;

•

a verseny legmagasabb pénzdíjú versenyszámában CSI3* - CSI5*, valamint CSIO1* - CSIO5*
versenyen, amennyiben az nem a felsorolt versenyszámok egyike.

2.1. Attól az évtől kezdve, amikor a versenyző betölti a 12. életévét, annak az évnek a végéig, amíg betölti a 13.
életévét, indulhat bizonyos versenyszámokban CSI és CSIO 1*- 5* és CSIAm „A” és „B” kategóriájú
versenyeken (a fentebb felsoroltak kivételével), amennyiben az akadályok magassága az alappályán
maximum 130 cm.
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2.2. Attól az évtől kezdve, amikor a versenyző betölti a 14. életévét, annak az évnek a végéig, amíg betölti a 15.
életévét, minden versenyszámban indulhat CSI1* versenyen (kivéve a fentebb felsoroltakat) és indulhat
bizonyos versenyszámokban CSI2*-tól 5*-ig és CSIO 1*- 5* versenyeken (a fentiekben felsoroltak
kivételével), amennyiben az akadályok magassága az alappályán maximum 140 cm.
2.3. A 16. életéve betöltésének évétől a versenyző minden versenyszámban indulhat CSI1* és CSI2*
versenyeken. Attól az évtől kezdve, amikor a versenyző betölti a 16. életévét, annak az évnek a végéig, amíg
betölti a 17. életévét, indulhat bizonyos versenyszámokban CSI3*-CSI5*és CSIO1*-CSIO5* versenyeken (a
fentiekben felsoroltak kivételével).
256. § ÖLTÖZÉK, BIZTONSÁGI KOBAK*, MESTERSÉGES SEGÉDESZKÖZÖK ÉS KÖSZÖNÉS

1. Öltözék
1.1.

A versenyzőknek kötelező a nézők előtt való megjelenéskor kifogástalan öltözék viselete és kötelező
az ezen paragrafus 256.1.256.3. alkalmazható rendelkezéseivel, valamint az Általános Szabályzat
135.2. pontjaiban leírtak betartása a versenyzés, illetve a díjkiosztás ideje alatt.

1.2.

A pályabemutatón kötelező a megfelelő, rendes öltözék viselése. Mindenkor kötelező a
lovaglócsizma, a fehér vagy világos krémszínű nadrág, a hosszú vagy rövid ujjú ing, valamint a fehér
nyakkendő vagy ingnyak viselése. A gallér minden esetben legyen fehér, valamint hosszú ujjú ing
esetén a kézelő is.

1.3.

Rossz idő esetén a versenybíróság engedélyezheti felső- vagy esőkabát viselését. Nagy hőségben a
versenybíróság engedélyezheti a versenyzők részére a lovaglókabát nélküli lovaglást.

1.4.

Minden, lovon ülő személy számára mindenkor kötelező a megfelelően becsatolt
kobak használata. Ha egy versenyző bármikor úgy dönt, hogy leveszi a kobakját, legyen az a
jelen szabályzat által megengedett vagy sem, azt minden esetben a saját kizárólagos felelősségére
teszi. Annak a versenyzőnek, aki elhagyja a kobakját, vagy akinek meglazul a kobak szíjazása a pálya
teljesítése során, meg kell állnia, hogy ismét felvegye, megigazítsa, valamint megfelelően rögzítse azt.
Ilyen esetben a versenyzőt nem büntetik azért, hogy megáll felvenni és/vagy ismét rögzíteni a
kobakját, de az órát nem állítják meg. Kizárásra kerül az a versenyző, aki ugrat vagy megkísérel ugratni
egy akadályt nem megfelelően rögzített vagy nem rögzített kobakot viselve, kivéve abban az esetben,
ha a versenyző számára veszélyt jelent az azonnali megállás a kobak rögzítése érdekében (például,
ha a kobak egy kombináció közepén vagy egy-két vágtaugrással a szóban forgó akadály előtt lazul
meg). Ezen szabály alól kivételt képez a felnőtt versenyzők díjkiosztása, ahol protokolláris célból a
versenyzők levehetik a kobakjukat, kizárólag a versenypályán, amikor átveszik a díjakat, illetve
himnusz közben, és bármely egyéb protokolláris célból.

1.5.

Polgári személyek részére kötelező a saját nemzeti szövetségük által jóváhagyott öltözet viselése,
lovaglókabát, fehér vagy halványbarna lovaglónadrág, fekete vagy barna lovaglócsizma. A
lovaglócsizma kell, hogy rendelkezzen sarokrésszel. Egyéb, sötét színű lovaglócsizma viselésének
engedélyezése a FEI hatáskörében lehetséges; a lovaglócsizmán kizárólag egy ettől elkülönülő szín
engedélyezett: a csizma felső részén, sarokrészén és/vagy orrészén. Az ing lehet rövid vagy hosszú
ujjú, melynek fehér gallérral és hosszú ujjú ing esetén fehér kézelővel kell rendelkeznie. Fehér
nyakkendő vagy ingnyak viselése kötelező. A lovaglókabát bármilyen színű lehet, valamint kifelé
forduló gombokkal kell rendelkeznie. Ha a lovaglókabát gallérrésszel van ellátva, a gallérrésznek a
lovaglókabát színével megegyező, vagy attól eltérő színű hajtókás gallérnak kell lennie. Színes díszítés
kizárólag a gallérrész körül engedélyezett. Gallérrész nélküli lovaglókabát viselése megengedett,
feltéve, hogy az ing gallérrésze és a nyakkendő összegombolt lovaglókabátnál is jól látható. Ha a
versenyző nem visel lovaglókabátot (lásd a DSZ 256. § 1. 3. pontban meghatározott időjárással
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kapcsolatos kivételeket), az ing nem lehet ujjatlan, de rövid és hosszú ujjú ing viselése is
megengedett.
1.6.

Fegyveres erők, rendőrség, csendőrség, illetve katonai alakulatok és nemzeti ménesek tagjai és
alkalmazottai polgári személyek számára előírt öltözékben vagy hivatali egyenruhában is
versenyezhetnek.

1.7.

A versenybíróság a nem megfelelő öltözékben megjelenő versenyzőktől megtagadhatja a versenyben
való részvételt.

1.8.

A versenyzőknek a nemzeti szövetségük hivatalos versenyruházatát kell viselniük minden Nemzetek
Díja versenyszámban CSIO-kon, egyéni és csapatversenyszámban, FEI regionális, kontinens- és
világbajnokságokon, valamint az adott nemzeti olimpiai bizottság jóváhagyásának tárgyaként olimpia
és regionális játékok versenyszámai alatt. Ha egy nemzeti szövetségnek nincs hivatalos ruházata, az
ilyen szövetséghez tartozó versenyzőknek a DSZ 256.§ 1.5. vagy 256.§ 1.6 szerint kell öltözködniük,
amennyiben alkalmazható, a 256.§ 3. rendelkezéseinek függvényében.
Fekete, vörös, tengerészkék és zöld lovaglókabát azonos színű gallérral nem regisztrálható a
szövetség hivatalos lovaglókabátjaként.
A csapattagoknak azonos színű lovaglókabátot kell viselniük (a gallér lehet a lovaglókabát színével
azonos, vagy attól eltérő színű). Az ezen szabálynak meg nem felelő versenyzőket a versenybíróság
1.000 CHF kifizetésével büntetheti. Továbbá a versenyzőnek el kell hagynia a pályát és nem térhet
oda vissza addig, amíg az általa viselt lovaglókabát nem felel meg a részvételi szabályban leírtaknak.

1.9.

Az öltözék színére vonatkozó vitákról a FEI főtitkárát kell értesíteni, akinek döntése végleges.

1.10. Fülhallgatók és/vagy elektronikus kommunikációs eszközök FEI díjugrató versenyszámokban
semmilyen esetben nem viselhetők. Versenyző, lóápoló, illetve bármely más személy lóháton
tartózkodva 1 db fülhallgatót viselhet minden ettől eltérő helyzetben.
1.11. Sarkantyúk
1.11.1. A versenyzők lóháton a versenyhelyszín területén mindenhol lovaglócsizmánként kizárólag egy
sarkantyút viselhetnek.
1.11.2. Derelyés sarkantyúk használata (avagy olyan sarkantyúk, amelyeken a forgófej széle csipkézett
vagy fogazott) semmilyen FEI Díjugrató Versenyen nem engedélyezett. Engedélyezett olyan
forgófejes sarkantyúk használata, amelyeken a forgófej széle nem csipkézett, vagy fogazott.
1.12. Pálca
1.12.1. A versenyzők lóháton a versenyhelyszín területén kizárólag egy pálcát tarthatnak maguknál.
1.11.1.12.2.
A versenyzők síkmunkára használhatnak díjlovagló pálcát, azonban szigorúan tilos olyan
lovaglópálca használata, amely végében súly van elhelyezve. 75 cm-es hosszúságot meghaladó
lovaglópálca használata rudak, vagy akadály feletti munkára a versenypályán, illetve
gyakorlópályákon szigorúan tilos. A lovaglópálca helyettesítésére egyéb eszköz nem
használható.
2. Köszönés
2. Köszönés
2.1. Minden versenyszámban, amely valamely versenybíróság felügyelete alá tartozó versenypályán zajlik,
a versenyzőnek az udvariassági szokások betartásaként köszöntenie kell a versenybíróság elnökét,
hacsak az elnök nem ad erre vonatkozó egyéb utasítást. A versenybíróság megvonhatja az indulási
jogot attól a versenyzőtől, aki nem köszön. A versenybíróság pénzbírságot is kiszabhat a versenyzőre
(240.§ 2.7.). Különleges okokból, a versenybíróság a versenyrendezővel egyeztetve minden egyes
versenyszám megkezdése előtt eldöntheti, hogy a versenyzőknek kell-e köszönniük. A
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versenyrendezőnek a versenybíróság elnökének beleegyezésével kell utasítania a versenyzőket, hogy
köszöntsék a jelenlévő államfőket, és a versenyrendező így tehet akkor is, ha különleges vendég
tartózkodik a hivatalos páholyban.
2.2. A versenyzők kötelesek köszönni a felvonulás, a parádé, a díjkiosztás és a himnuszok előadása
folyamán.
2.3. Különleges okból a versenybíróság dönthet úgy, hogy eltekint a köszönéstől.
2.4. A versenyzők számára nem megengedett a kobak levétele köszönéskor. A lovaglópálca felemelése vagy
a fejbiccentés megfelelő köszönésnek minősül.
3. Hirdetés versenyzőkön és lovakon (Lásd Általános Szabályzat 135.§)
3.1.Regionális játékok és olimpia kivételével, melyet a NOB szabályoz (lásd Olimpiák Lovas Versenyeinek
Olimpiai Szabályzata), a versenyzők viselhetnek olyan ruházatot és használhatnak olyan felszerelést, amely
megjeleníti
annak
gyártóját,
a
versenyző
szponzorát/szponzorait,
a
versenyző
csapatszponzorát/csapatszponzorait, a nemzeti szövetség szponzorát/szponzorait, a versenyző nemzetét
és/vagy magát a versenyzőt, de csak az alábbiaknak megfelelően:
3.1.1. Nem szponzorként megjelenő gyártó azonosítója
3.1.1.1. A versenypályán és a díjkiosztásokon a ruházat és a felszerelés nem szponzorként
megjelenő gyártójának azonosítója csak egyszer jeleníthető meg minden darabon, a
ruházat és a felszerelés felületén maximum 3 cm²-es területen .
3.1.2. Szponzor azonosítója
3.1.2.1. A versenypályán és a díjkiosztáson a versenyző szponzorának/szponzorainak,
csapatszponzorának,
csapatszponzorainak
és/vagy
a
nemzeti
szövetség
szponzorának/szponzorainak neve és/vagy logója az alábbi felületeken az itt felsorolt
maximális méretekben jeleníthető meg:

i.

80-80 cm² a felsőruházat mindkét oldalán a mellzsebek magasságában;

ii.

16-16 cm² az inggallér mindkét oldalán, vagy 16 cm² középen női versenyzők blúzának
ingnyakán;

iii.

Polgári személyek viselhetik a szponzoruk logóját, a kobakjuk közepén, függőlegesen
elhelyezve. A logó maximum 25 cm hosszú és 5 cm széles lehet.

iv.

80 cm² (maximum 20 cm hosszú és 4 cm széles), egyetlen felület, hosszában, a lovagló
nadrág bal szárán.

v.

200-200 cm² a nyeregalátét mindkét oldalán;

vi.

75 cm² a fülvédőn.

3.1.2.2. A
versenyrendező
megjelenítheti
a
versenyszám
és/vagy
verseny
szponzorának/szponzorainak nevét és/vagy logóját a pályaszolgálat tagjainak öltözékén,
valamint a lótakarókon, a verseny és a díjkiosztások alatt, minden FEI versenyen. A
versenyző azonosítószámán megjelenített név és/vagy logó mérete maximum 100 cm²
lehet.
3.1.3. A versenyzők nemzeti azonosítója
3.1.3.1. A versenypályán és a díjátadó ünnepségen a versenyző nemzetének neve vagy azonosítója,
nemzeti szimbóluma és/vagy nemzeti zászlója, és/vagy a versenyző nemzeti szövetségének
logója vagy neve megjeleníthető, maximum:
(i)
ésszerű méretben a zakó vagy egyéb felsőruházat mellzsebének magasságában;
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(ii)

(v)

vagy 200 cm² a lovaglókabát, vagy felsőruházat egyik ujján, vagy 100 cm² a lovaglókabát, vagy
felsőruházat mindkét ujján;
függőlegesen a kobak középső részén (lásd 256.§ 3.1.2.1.)
80 cm² (maximum 20 cm hosszú és maximum 4 cm széles) a lovaglónadrág bal szárán,
hosszában.
200 cm² a nyeregalátét mindkét oldalán;

(vi)

75 cm²-es logó a fülvédőn.

(iii)
(iv)

A versenyző nemzeti azonosítója bármely esetben egyazon felületen kombinálható a versenyző
szponzorának, csapatszponzorának vagy a nemzeti szövetsége szponzorának nevével és/vagy logójával,
amíg azok jelenléte és láthatósága megfelel a 3.1.2.1. és 3.1.3.1. pontban leírt felületeknek.
A fentebb említetteken felül, a versenyző nemzeti zászlója, vagy az általa képviselt nemzet hivatalos 3 betűs
rövidítése szerepelhet a versenyző zakójának hátoldalán, a két vállrész között. A zászló felső része, ami a
nemzet 3 betűs rövidítése, a gallér alatt 4 cm-rel helyezhető el. A zászló nem lehet 25 cm-nél szélesebb, és
magasságának a szélességével arányban kell állnia. A rövidítés betűtípusa csak a standard Nemzetközi
Olimpiai Bizottság által elfogadott betűtípus lehet, és 8 cm-nél nem lehet magasabb.
3.1.4. A versenyző neve
3.1.4.1. A versenypályán és a díjátadó ünnepségen a versenyző neve megjeleníthető, maximum 80
cm²a-es méretben (maximum 20 cm hosszú és 4 cm széles felületen, a lovaglónadrág bal
szárán, hosszában.
3.2. A jelen paragrafusban leírtakon kívül tilos versenyzőn, hivatalos személyen, lovon vagy lovas
felszerelésen hirdetést vagy reklámot megjeleníteni a versenypályán való tartózkodása és a
versenyzése alatt. Mindamellett a pályabemutatón részvevő versenyző viselheti a szponzora, a
csapatszponzora és/vagy a nemzeti szövetség szponzorának logóját és/vagy a nemzeti hovatartozásuk
jelképét, amely a felsőruházat elején és hátulján nem haladhatja meg a 400 cm²-t, a fejfedőn pedig az
50 cm²-t.
3.3. A chief steward felelőssége a versenyzők pályára lépése előtt meggyőződni arról, hogy a fenti
rendelkezéseket betartják. A fenti leírtaknak nem megfelelő öltözéket viselő versenyző nem léphet a
versenypályára a versenyszám alatt. Olyan, a nemzeti szövetség által jóváhagyott öltözéket, amely
nem felel meg a jelen paragrafusban leírtaknak, nem engedélyez a FEI.
3.4. Az akadályokon és a versenypálya szélén hirdetések elhelyezése megengedett, amennyiben tvtársasággal vagy internetes közvetítővel kötött, vagy ahhoz hasonló megegyezés nem tiltja azt. A
szponzorakadályokra vonatkozó rendelkezéseket a DSZ 208.§ 3. pontja tartalmazza.
3.5. A FEI eltérő írásos beleegyezése nélkül, az ezen paragrafus rendelkezéseire vonatkozóan a
versenypálya minden olyan helyszínt magába foglal, ahol a versenyzőt elbírálják, illetve ahol a ló
állategészségügyi szemlén vesz részt. Nem foglalja magába a melegítő- és gyakorlópályákat.
257. § NYEREGFELSZERELÉS
1. A versenypályán:
1.1. tilos szemellenző, valamint a ló szemét eltakaró, legyek elleni maszk használata.
1.2. A kantár pofaszíjain használható bőr, birkaszőr vagy hasonló anyag, melynek átmérője a ló
pofájának irányából mérve nem haladhatja meg a 3 cm-t.
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1.3. csak futó martingál használata megengedett; száranként maximum egy martingálstop használata
engedélyezett. A szárak nem lehetnek oly módon kialakítva, amelynek hatására a futó martingál
rögzített martingálként viselkedik.
1.4. Zablák és orrszíjak tekintetében nincsenek korlátozások. Mindamellett a versenybíróságnak
jogában áll, hogy állatorvosi tanácsra megtiltsa valamely zabla vagy orrszíj használatát, amely a ló
szájában sérülést okozhat.
A szárakat közvetlenül a zablá(k)hoz vagy közvetlenül a kantárhoz kell szíjazni. Maximum két pár
szár (dupla szár) használata megengedett. Ha a versenyző dupla szárat használ, az egyik szárat a
zablához, vagy közvetlenül a kantárhoz kell szíjazni. Ágaskodózabla és hackamore használata
megengedett.
1.5. Weiroter (futó segédszár) használata tilos a versenypályán, kivéve díjkiosztásokon és
felvonulásokon.
1.6. A DSZ 257. § 1. 1.-257. 1. 5. pontjaiban foglalt rendelkezések megszegése kizárást von maga után
(lásd: DSZ 241. § 3. 21).
2. A versenyhelyszínen (zárt övezet), a versenyrendező ellenőrzése alatt az alábbi szabályok érvényesek:
2.1. A biztonság érdekében a kengyelvasnak és –szíjnak (biztonsági kengyel esetén is) a nyereg vázától
elválasztható módon kell lógnia a nyeregszárnyak külső oldalán. A versenyző egyetlen testrészét
sem kötheti közvetve vagy közvetlenül a nyeregfelszereléshez.
2.2.

2.3. A ló elülső és hátulsó végtagjaira felhelyezett felszerelés (lábvédő(k), csüdgyűrűk stb.) lábanként
semmilyen
esetben
sem
haladhatja
meg
a
500
g-os
tömeget
(lábvédők, csüdgyűrűk stb.), abban az esetben sem, ha a felszerelés nedves.
Az 500 g-os tömegbe a patkó, illetve a patkót helyettesítő egyéb eszköz
súlya nem számít bele.
2.4. Minden, fiatal lovak számára
hat- hét- és nyolcéves lovak):

rendezett

Az alábbi kritériumokat kötelező betartani
használható bokavédőkre vonatkozóan:

nemzetközi

a

fiatal

díjugrató

lovak

versenyen

nemzetközi

(öt-,

versenyein

Kizárólag olyan típusú bokavédők használata engedélyezett, amelyek csak a belső oldalon
rendelkeznek lekerekített védőelemmel.
A lábvédő maximum hossza a belső oldalon 16 cm, a rögzítőpánt minimum szélessége 5 cm. Olyan
típusú bokavédők használata, amelyek olyan további belső csüdvédő elemmel vannak ellátva,
amely a lábvédő belső lekerekített részén túlnyúlik, engedélyezett, feltéve, hogy a védőelem puha,
rugalmas anyagból készült. A belső, lekerekített részen túlnyúló csüdvédő elem hossza méréskor a
lábvédő hosszába nem számít bele (lásd: ábrák a FEI Stewardok Kézikönyvében a FEI honlapon).
A lábvédőnek olyan kialakítással kell rendelkeznie, hogy annak mindkét oldalát a ló lába köré
illeszkedően, erőfeszítés nélkül lehessen hajlítani. A lábvédő lekerekített védőelemnek a csüd belső
oldala körül kell elhelyezkednie.
A lábvédő belseje puha kell, hogy legyen, nem lehet dörzsölő hatású, azaz felszíne egyenletes és a
lábvédő belső részén nem lehetnek nyomást okozó pontok − avagy a bélés alatt nem lehetnek
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betétek vagy tömések; a kétségek elkerülése végett, a védőelem belső részén lévő, a védőelemet a
lábvédő bélésével összekötő varrásvonal engedélyezett. Birkabőr bélés engedélyezett.
A lábvédő rögzítése tépőzárral történik, amely nem nyúlik; horgok és csatok használata nem
megengedett. A rögzítőpántnak a ló bőrfelszínével közvetlenül, vagy közvetetten érintkező oldala
nem lehet dörzsölő hatású. A tépőzárnak egyirányúnak kell lennie, avagy a pántnak a lábvédő egyik
oldaláról kiindulva egyenesen a másik oldalon elhelyezkedő rögzítőelemhez kell kapcsolódnia, de
nem tekeredhet körbe a lábvédő egészén. A tépőzár biztosítható egy, azt vertikális irányban rögzítő
másik tépőzárral (lásd FEI Stewardok Kézikönyvének Mellékletei).

A lábvédőhöz nem rögzíthető, abba nem helyezhető semmilyen további elem. Orvosi fásli,
vagy más könnyűsúlyú kötés használata a lábvédő alatt engedélyezett; ahol lehetséges, ennek
felhelyezését steward jelenlétében kell elvégezni. A steward csapat tagjai bármikor kérhetik az
orvosi fásli/kötés jelenlétükben való levételét és újra felhelyezését.
Csüdgyűrű védelmi okokból történő használata megengedett, feltéve, hogy az megfelelően van
rögzítve és laza, és a ló azonos lábán lévő felszerelés súlya semmilyen esetben sem haladja
meg az 500 g-ot, abban az esetben sem, ha a felszerelés nedves. (Lásd 257.2.3.) Csüdvédő
pánt használata engedélyezett, feltéve, hogy az nem túl szoros.
2.5. Valamennyi nemzetközi Díjugrató Versenyen, valamint valamennyi FEI World Challenge
Versenyen kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelő bokavédők használata megengedett:
2.5.1. A 257.2.4. pontban meghatározott lábvédők.
2.5.2. Olyan lábvédők, amelyek csak a lábvédő belső oldalán rendelkeznek lekerekített
védőelemmel, valamint olyan lábvédők, amelyek rendelkeznek lekerekített védőelemmel
a lábvédő belső és külső oldalán egyaránt, avagy duplafalú bokavédők, amelyek körül veszik
a csüd hátsó részét, feltéve, hogy azok az alábbi kritériumoknak megfelelnek:
Valamennyi lábvédőnek olyan kialakítással kell rendelkeznie, hogy annak mindkét oldalát a ló lába
köré illeszkedően, erőfeszítés nélkül lehessen hajlítani. A duplafalú lábvédőknek különösképp a
csüd alakjához illeszkedőnek kell lenniük, avagy az ilyen típusú lábvédőknek eredendően U-alakban
formázottnak kell lenniük, oly módon, hogy az természetesen illeszkedjen a csüdízület köré. Olyan
duplafalú lábvédők használata, amelyek csak rögzítőpánttal/rögzítőpántokkal illeszthetők a
csüdízület köré, nem engedélyezett. A lábvédő teljes hossza annak leghosszabb részénél mérve
maximum 20 cm lehet. Olyan bokavédők használata, amelyek a lábvédő belső, vagy mindkét
oldalán, a lekerekített részen túlnyúló, a csüd védelmét szolgáló elemmel rendelkeznek,
engedélyezett, feltéve, hogy a védőelem puha, rugalmas anyagból készült. A lekerekített részen
túlnyúló védőelem a lábvédő hosszának mérésekor a lábvédő hosszába nem számít bele(lásd: FEI
Stewardok Kézikönyvének Mellékleteinek a lábvédő hosszának megfelelő mérésére vonatkozó
bekezdései).
A lábvédő lekerekített védőelemének a csüdízület körül kell elhelyezkednie (azon lábvédők
esetében, amelyek csak az egyik oldalon rendelkeznek védőelemmel, a védőelemnek a csüdízület
belső része körül kell elhelyezkednie).

A lábvédő belseje puha kell, hogy legyen, nem lehet dörzsölő hatású, azaz felszíne egyenletes és a
lábvédő belső részén nem lehetnek nyomást okozó pontok; minden kétség elkerülése végett, a
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védőelem belső részén lévő, a védőelemet a lábvédő bélésével összekötő varrásvonal
engedélyezett. Birkabőr bélés engedélyezett.
A lábvédő legfeljebb kettő rögzítőpánttal lehet ellátva. Kizárólag az alábbi típusú rögzítőpántok
használata engedélyezett:

Tépőzáras (Velcro-típusú) rögzítés:
Valamennyi rögzítőpántnak rendelkeznie kell:
-

Tépőzáras, vagy tépőzár-jellegű (Velcro-típusú) rögzítéssel
Kettő rögzítőpántos lábvédő esetében kettő, egyenként
minimum 2,5 cm széles pánttal
Egy rögzítőpántos lábvédő esetében egy, minimum 5 cm
széles pánttal

Olyan lábvédők esetében, amelyek csak a csüdízület belső oldalán
rendelkeznek védőelemmel, a rögzítőpánt lehet rugalmas, illetve
nem rugalmas.
Duplafalú bokavédők esetében a rögzítőpántnak rugalmasnak kell
lennie.
Patentos rögzítés:
Valamennyi rögzítőpántnak rendelkeznie kell:
-

Rugalmas anyagú pánttal
Minimum 2,5 cm-es szélességgel
Olyan lyukakkal, amelyekbe a lábvédőn található csat
illeszkedik.

Kapcsos rögzítőpántok:
Valamennyi rögzítőpántnak rendelkeznie kell:
-

Rugalmas anyagú pánttal
Minimum 2,5 cm-es szélességgel
A pánt végén található olyan kapoccsal, amely a lábvédőn
egy kapocsszembe illeszkedik.

A rögzítőpántnak a ló bőrfelszínével közvetlenül, vagy közvetetten érintkező oldala nem lehet
dörzsölő hatású. A rögzítőpántnak egyirányúnak kell lennie, avagy a pántnak a lábvédő egyik
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oldaláról kiindulva egyenesen a másik oldalon elhelyezkedő rögzítőelemhez kell kapcsolódnia, de
nem tekeredhet körbe a lábvédő egészénValamennyi rögzítőpánt egyirányú kell, hogy legyen,
avagy a rögzítőpánt közvetlenül a lábvédő egyik oldalából a másik oldalára kell, hogy irányuljon, és
nem tekeredhet körbe a lábvédő egészén; tépőzáras rögzítőpántok használata esetén a tépőzár
biztosítható egy, azt vertikális irányban rögzítő másik tépőzárral (lásd FEI Stewardok Kézikönyvének
Mellékletei). Ssemmilyen dupla irányú (visszakanyarodó) mechanizmus alapján működő, vagy a
rögzítőpántra bármilyen további feszítőerő alkalmazását engedő rögzítőpánt használata nem
megengedettengedélyezett.
Semmilyen további elem nem rögzíthető, vagy illeszthető hozzá magához a lábvédőhöz. A
bokavédő
alatt
orvosi
fásli,
vagy
hasonló
könnyűsúlyú
kötés használata engedélyezett; ahol lehetséges, ennek felhelyezését steward
jelenlétében kell elvégezni. A steward csapat tagjai bármikor kérhetik az orvosi fásli/kötés
jelenlétükben való levételét és újra felhelyezését.
Csüdgyűrű védelmi okokból történő használata megengedett, feltéve, hogy az megfelelően van
rögzítve és laza, és a ló azonos lábán lévő felszerelés súlya semmilyen esetben sem haladja
meg az 500 g-ot, abban az esetben sem, ha a felszerelés nedves. (Lásd 257.2.3.) Csüdvédő
pánt használata engedélyezett, feltéve, hogy nem túl szoros.
2.6. A ló szemét eltakaró műanyag védőlapok (avagy szemvédők, lencsék, szemüvegek, napellenzők,
stb.) használata lóháton, illetve a ló mozgatása során – ideértve a futószáras munkát – tilos. Az
istállóknál, valamint a legelőterületeken engedélyezett a használatuk.
2.7. A ló nyelvének lekötése tilos. Nyelvvédők használatához lásd: Állategészségügyi Szabályzat 1046.
§ 5.
2.8. A DSZ 257. § 2. 1.-257. § 2. 8. pontjaiban foglalt rendelkezések megszegése kizárást von magával
(lásd: DSZ 241. 3. 21).
3. Hirdetés nyeregfelszerelésen
A nyeregfelszerelésre vonatkozó korlátozások tekintetében a 256.§ 3. pontjában leírt szabályok érvényesek.

258. § BALESETEK
1. Ha baleset következtében a versenyző vagy a ló nem tudja befejezni a pályát, mindkettőt kizárják. Ha a
baleset ellenére a versenyző befejezi a pályát, de nem lóháton hagyja el a versenypályát, nem zárják ki.
2. Amennyiben a versenybíróság úgy ítéli meg, hogy egy versenyző vagy ló egy baleset után nincs versenyzésre
alkalmas állapotban, kizárást kell alkalmaznia.
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XI. FEJEZET – HIVATALOS SZEMÉLYEK
259. § HIVATALOS SZEMÉLYEK

Valamennyi, CIM, CSI, CSIO, Bajnokság, vagy Játékok alatt hivatalos hatáskörben eljáró hivatalos személy köteles az
FEI Hivatalos Személyek Magatartási Szabályzata rendelkezéseinek megfelelni (lásd: Általános Szabályzat "H"
Melléklet) és feladatait azon vonatkozó beosztáshoz kapcsolódó munkaköri leírásnak megfelelően teljesíteni, amely
az FEI honlapon közzétételre került.
1. VERSENYBÍRÓSÁG
VERSENYEK

olimpia/
Ifjúsági olimpia/
Világbajnokság

Versenybírók
száma1
minimum
(**) Elnök
+ (**) 4 fő

Pán-Amerikai Játékok+
egyéb felnőtt
kontinensjátékok/
Felnőtt
kontinensbajnokság/
Világkupadöntő/
Nemzetek Díja Döntő

(**) Elnök
+ (**) 4 fő

Regionális játékok /
Egyéb FEI bajnokságok

(**) Elnök + 4
fő

Regionális
bajnokságok

(***) Elnök +
(***) 4 fő

CSIO5*

Regionális Játékok/
Egyéb bajnokságok/
CSIO 3*-4*

Elnök +
Külföldi Bíró
(**) + 3 fő
Elnök +
Külföldi Bíró
(**) + 3 fő

Versenybíróság
elnöke
minimális
minősítés
4-es szintű
kötelezően
külföldi

4-es szintű
kötelezően
külföldi

3-as szintű
kötelezően
külföldi
3-as szintű
kötelezően
külföldi

Külföldi bíró

Tagok

minimális
minősítés
Nem
szükségesKin
evezés
esetén 4-es
szintű

minimális
minősítés
Min. 3 fő
4-es szintű, 1
fő 3-as szintű

Versenybírós
ág elnöke
külföldi kell,
hogy legyen,
és külföldi
bíróként jár
el
Nem
szükségesKin
evezés
esetén 4-es
szintű
Versenybírós
ág elnöke
külföldi kell,
hogy legyen,
és külföldi
bíróként jár
el
Nem
szükséges
Nem
szükséges

4-es szintű

Versenybírós
ág elnöke
külföldi kell,
hogy legyen,
és külföldi
bíróként jár
el
3-as szintű

3-as szintű

3-as szintű

További
tagok
minimális
minősítés
n/a

Versenyszám
elnöke
minimális
minősítés
4-es szintű

Vizesárokbíró
minimális
minősítés
3-as szintű
(a vizesárok
nem
alkalmazha
tó az
Ifjúsági
Olimpiára)

Min. 1 fő 4-es
szintű, 3 fő
3-as szintű

3-as szintű

3-as szintű

3-as szintű

Min. 3 fő 3-as
szintű, 1 fő 1es szintű
Min. 3 fő 3-as
szintű, 1 fő 1es szintű

2-es szintű

3-as szintű

2-es szintű

2-es szintű

3-as szintű

2-es szintű

Min. 23 fő
3-as szintű, 1
fő 2-es szintű
Min. 2 fő
3-as szintű, 1
fő 1-es szintű

2-es szintű

3-as szintű

3-as szintű

nemzeti 2es szintű

3-as szintű

2-es szintű
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CSIO 1*-2*
CSIO-Y/J/P/Ch

Elnök +
Külföldi Bíró
(**) + 3 fő

CSI 5*

Elnök +
Külföldi Bíró
(**) + 2 fő

CSI4*, CSI3 *-CSI 4*
CSI1*-W – CSI4*-W

Elnök +
Külföldi Bíró
(**)+ 2 fő
(*)
Elnök +
Külföldi Bíró
+ 2 fő
(*)
Elnök + 3 fő
(*)

CSI2*/ CSIYH2*/
CSIU25 A és B Kat.
/CSIY/J/Cg/V/AmCat.A;
CSIP
CSI1*/CSIYH1*/
CSIY/J/Ch/V/Am Cat.
B.

Versenysorozatok
részét képező
versenyek (tetszőleges
számú csillaggal)

A verseny
csillagjainak
száma szerint

lehetőleg a
rendező
országból
3-as szintű
lehetőleg a
rendező
országból
3-as szintű
lehetőleg a
rendező
országból
3-as szintű
lehetőleg a
rendező
országból
3-as szintű
lehetőleg a
rendező
országból
3-as szintű
lehetőleg a
rendező
országból

A verseny
csillagjainak
száma szerint

3-as szintű

Min. 1 fő 3-as
szintű, 1 fő 2es szintű, 1 fő
1-es szintű
Min. 1 fő 3-as
szintű, 1 fő 1es szintű

1-es szintű

2-es szintű

2-es szintű

1-es szintű

3-as szintű

2-es szintű

3-as szintű

Min. 1 fő
3-as szintű, 1
fő 1-es szintű

1-es szintű

2-es szintű

2-es szintű

3-as szintű

Min. 1 fő
2-es szintű, 1
fő 1-es szintű

1-es szintű

2-es szintű

2-es szintű

külföldi bíró
kijelölése
javasolt, de
nem
kötelező,
3-mas szintű,

Min.
egy fő
nemzeti
szintű, vagy
1-es szintű,
ha külföldi
bíró is ki van
jelölve,

nemzeti,
vagy 1-es
szintű

nemzeti vagy
1-es szintű

nemzeti
vagy 1-es
szintű

A verseny
csillagjaina
k száma
szerint

A verseny
csillagjainak
száma szerint

A verseny
csillagjaina
k száma
szerint

3-as szintű

3-as szintű
Az FEI jelöli ki
(**)

Min. 3 fő
nemzeti vagy
1-es szintű,
ha külföldi
nincs
kijelölve
A verseny
csillagjainak
száma szerint

1

Plusz egy, minimum 3-as szintű versenybíró FEI általi kijelölése szükséges minden olyan versenyen, ahol a végtagok
érzékenységének tesztelésére is sor kerül. Valamennyi versenyen, ideértve a Játékokat és Bajnokságokat, a
versenybíróság egy tagja rotációban, ellenőrző-bírói minőségben részt vesz a lábvédő kontrollon; ez a bíró
lehetőség szerint minimum 2-es szintű kell, hogy legyen.
2
2022. július 1-től: Nemzeti szintű versenybírók kizárólag CSI1*/CSIYH1* és CSIY/J/Ch/P/V/Am „B” kategóriás,
magasabb szintű versenyekkel nem kombinált versenyeken dolgozhatnak hivatalos személyként. A kétségek
elkerülése végett: valamennyi FEI Világkupa verseny magasabb szintű versenynek minősül, ideértve a CSI1*-W és
CSI2*-W versenyeket. Nemzeti szintű versenybírók a saját országukon kívül megrendezett FEI versenyeken nem
dolgozhatnak hivatalos személyként.

(*) Plusz egy versenybíró a vizesárokhoz (amennyiben van), vagy több versenybíró, ha naponta sok versenyszámot
bonyolítanak le.
(**) A FEI jelöli ki
(***) A versenyrendező jelöli ki az FEI Regionális Csoport vagy – amennyiben alkalmazandó – Kontinentális
Egyesület, valamint az FEI hozzájárulásával.
A kétely elkerülése végett, a nemzeti szintű versenybírók nem kizárólag a saját országukban dolgozhatnak hivatalos
személyként.
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Minden versenyszámot három versenybírónak kell bírálnia a zsűritoronyban, valamint egy további bíró szükséges,
amennyiben használják a vizesárkot. CSI1*/CSIYH1*/CSIY-J-Ch-V-Am Cat. B. versenyeken, ahol nemzeti szintű bírók
is tagjai lehetnek a versenybíróságnak, valamennyi versenyszám alatt a zsűritoronyban jelen lévő három
versenybíró közül legalább egy FEI nemzetközi versenybíró kell, hogy legyen.
FONTOS: A fenti táblázat a versenybírók minimális számát tartalmazza, amit az egy nap alatt megrendezésre
kerülő versenyszámok mennyiségéhez és az egyidejűleg használt versenypályák számához kell igazítani.
1.1. Jegyzőkönyv-vezető
Valamennyi CIM, CSI, CSIO, Bajnokság, és Játékok idejére a versenyrendezőnek a versenybíróság részére
biztosítania kell jegyzőkönyv-vezetőt az összes versenyszámra. A jegyzőkönyv-vezető kijelölése
önkéntességen alapul, így a DSZ 200. § 6. 2. pontjában meghatározott versenybírói díjak nem
alkalmazandók.
1.2. Versenybírói minősítések (lásd eredeti angol szöveg)
2.

3.

A versenykiírás ellenőrzése és a külföldi bíró jelentése a FEI felé
VERSENYEK

A versenykiírást ellenőrzi

Olimpia, Világbajnokság
Kontinentális és Regionális játékok, Felnőtt
kontinensbajnokság, FEI Világkupadöntő, FEI
Nemzetek Díja döntő, Egyéb FEI bajnokságok,
Regionális bajnokságok
CSIO1-5*
CSI3-5*
CSI2*/ CSIYH2*
CSI-Y/J/Ch/V/Am Cat. A; /CSIU25 A+B/CSIP
CSI1*/ CSIY/J/Ch/V/Am Cat. B
CSIYH1*

FEI
FEI

FEI
FEI
FEI

Jelentést tesz a FEI felé a verseny
után 14 napon belül
Versenybíróság elnöke
Versenybíróság elnöke

Külföldi bíró
Külföldi bíró
Külföldi bíró
Külföldi bíró
Külföldi bíró vagy a versenybíróság
elnöke

Állatorvosi bizottság és kiküldött állatorvos
3.1. Olimpián, kontinentális és regionális játékokon, bajnokságokon, világkupadöntőkön és felnőtt CSIO-kon
kötelezően felállítandó állatorvosi bizottság összetételéről, valamint elnökének és tagjainak kinevezéséről
az Állategészségügyi Szabályzat rendelkezik.
3.2. Nem felnőtt kategóriában rendezett CSIO-k, valamint CSI-k esetében a versenyrendezőnek ki kell neveznie
egy állatorvost, aki a verseny kiküldött állatorvosának tekintendő, az Állategészségügyi Szabályzat
rendelkezéseinek megfelelően.

4.

Pályaépítő és technikai kiküldött
4.1. Pályaépítő
4.1.1. Regionális játékok és regionális bajnokságok pályaépítőit a FEI minimum 3-as szintű pályaépítői
listájáról az érintett nemzeti szövetség/versenyrendező választja ki, a FEI jóváhagyásával.
4.1.2. Olimpia, ifjúsági olimpia, világbajnokság, kontinentális játékok, felnőtt kontinensbajnokság, FEI
Nemzetek Díja döntő és FEI világkupadöntő pályaépítője kötelezően FEI 4-es szintű pályaépítő, akit
a szervezőbizottság jelöl ki, a FEI jóváhagyásával.
4.1.3. A veterán, fiatal lovas, ifjúsági, gyermek és póni kategória kontinensbajnokságainak pályaépítőit a
versenyrendező jelöli ki, minimum 3-as szintű pályaépítő választható.
4.1.4. CSIO3*/4*/5*-kon (kivéve az FEI Nemzetek Díja döntőt), 3*,4* és 5*-os CSI-ken és CSI1*-W –
CSI5*-W versenyeken (kivéve az FEI Világkupadöntőt) a pályaépítőt a versenyrendező jelöli ki,
akinek minimum FEI 3-as szintű minősítéssel kell rendelkeznie.
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4.1.4.4.1.5. CSIO1* és olyan CSIO2* pályaépítőit, amelyben a Nemzetek Díját a 264.§ 1*-os, illetőleg 2*os versenyekre vonatkozó szabályai szerint rendezik, valamint CSI1*/2* pályaépítőit a FEI minimum
2-es szintű pályaépítői listájáról a versenyrendező választja ki. Az olyan CSIO1* vagy CSIO2*
pályaépítőjét, amelyben a Nemzetek Díját a 264.§ 3*-os vagy magasabb versenyekre vonatkozó
szabályai szerint rendezik, a FEI minimum 3-es szintű pályaépítői listájáról kell kiválasztani.
4.1.5.4.1.6. A pályaépítők esetében kiemelten figyelembe kell venni a 7. pontban leírt
összeférhetetlenségre vonatkozó szabályt, és különösen arra vonatkozóan, hogy olyan személy,
akinek egy vagy több közvetlen rokona indul egy versenyen, nem tölthet be pályaépítői pozíciót az
adott versenyen.
4.1.6.4.1.7.

– 4.1.8. Pályaépítői minősítések (lásd eredeti angol szöveg)

4.2. Technikai kiküldött
4.2.1. Regionális játékok, regionális bajnokságok, veteránok, fiatalos lovasok, ifjúsági versenyzők,
gyermek és póni lovasok kontinentális bajnoksága esetében kötelező külföldi technikai kiküldött
kinevezése. A technikai kiküldöttet a FEI 3-as szintű pályaépítői listájáról a FEI Díjugrató Részlegének
igazgatója jelöli ki, a díjugrató szakbizottsággal egyeztetve.
4.2.2. Olimpia, ifjúsági olimpia, világbajnokság, kontinentális játékok, felnőtt kontinensbajnokság, FEI
Nemzetek Díja döntő és FEI világkupadöntő technikai kiküldötte jelenlegi vagy egykori FEI 4-es
szintű pályaépítő, akit a FEI Díjugrató Részlegének igazgatója jelöli ki, a díjugrató szakbizottsággal
egyeztetve. A FEI döntésének függvényében egy második technikai kiküldött is kijelölhető az
Olimpiára, a Pán-Amerikai Játékokra, valamint a felnőtt kategóriában megrendezett világ- és
kontinensbajnokságokra, akinek feladata a verseny átfogó szervezésének koordinálása a
versenyrendezővel. A második technikai kiküldött nem szükséges, hogy a pályaépítésben jártas
legyen.
4.2.3. CSIO-k és CSI-k esetében a versenyrendező kinevezhet (a rendező nemzeti szövetséghez tartozó
vagy külföldi) technikai kiküldöttet, lehetőleg a FEI bírói vagy pályaépítői listájáról választva.
5.

Stewardok1
A melegítő- és gyakorlópályákon folyamatos felügyeletet kell biztosítani. Minimum egy stewardnak
tartózkodnia kell a melegítőpályán, amennyiben használják azt. A steward feladata, hogy biztosítsa a szabályok
betartását.
5.1. Chief Steward
Minden nemzetközi versenyre chief stewardot kell kinevezni, akit a FEI Steward listájáról kell kiválasztani.
Olimpián, ifjúsági olimpián, kontinentális és regionális játékokra, világ-, és felnőtt kontinens
bajnokságokra, FEI Nemzetek Díja döntőre és FEI világkupadöntőre a chief stewardot a FEI Díjugrató
Részleg igazgatója jelöli ki, a Díjugrató Szakbizottsággal egyeztetve. Az alább felsorolt, különböző szintű
versenyekre a chief steward minősítése minimum:
(I)
3-as szintű steward minden CSIO-ra, CSI-re, nem felnőtt kategóriában rendezett bajnokságokra,
regionális játékokra és regionális bajnokságra.
(II) 2023. január 1-től: 4-es szintű steward olimpiára, kontinentális és ifjúsági
olimpiára, felnőtt kontinentális és világbajnokságokra, FEI világkupadöntőkre és FEI
Nemzetek Díja döntőkre.

1

Az angol „steward” kifejezés magában foglalja a Magyarországon használatos „melegítőpálya-bíró” kifejezést, de nem
korlátozódik arra. A pontos meghatározást lásd a FEI Díjugrató Stewardok Kézikönyvében.
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5.2. Külföldi Steward
A FEI minden 5*-os versenyre, illetve valamennyi, tour (olyan FEI versenyek, amelyek egyazon
versenyrendező által ugyanazon versenyhelyszínen kerülnek megrendezésre legalább két egymást követő
héten) és ugyanazon versenyhelyszínen ugyanazon a héten és/vagy átfedésben megrendezett
versenyre
(függetlenül
a
csillagok
számától)
külföldi
steward-ot
jelöl ki. A külföldi steward kijelölése a chief steward és az assistant steward-ok kijelölésén felül történik.
Valamennyi, ezen versenyekre kijelölt külföldi steward legalább 3-as szintű kell, hogy legyen.
5.3. Steward asszisztensek
Minden versenyre minimum 4 steward asszisztenst kell kinevezni; illetve lehetséges, hogy további
Minden versenyre minimum 4 steward asszisztenst kell kinevezni; illetve lehetséges, hogy
további steward asszisztensek kinevezése is szükséges, az egy helyszínen párhuzamosan futó versenyek,
és/vagy az egy napra jutó versenyszámok száma, a versenyre benevezett lovak száma, a versenyhelyszín
jellege függvényében, és/vagy annak függvényében, hogy egyidejűleg hány versenypályán futnak
versenyszámok. Valamennyi, nemzetközi versenyre kijelölt steward asszisztens minimum az alábbiak
szerinti minősítéssel kell, hogy rendelkezzen:
(i) Valamennyi CSI1*/CSIO1*-tól CSI3*/CSIO3*-ig: legalább 1-es szintű
(ii) Valamennyi CSI4*/CSIO4* és CSI5*/CSIO5*, olimpia, kontinentális, regionális és ifjúsági olimpia,
kontinentális-, regionális-, és világbajnokság, FEI Világkupadöntő, FEI Nemzetek Díja döntő: legalább
2-es szintű
6.

Összeférhetetlenség
Jelentős összeférhetetlenség áll fenn, ha azt más személyek bizonyítani tudják az adott körülményekből. Az
összeférhetetlenség azt jelenti, hogy fennáll bármilyen személyes, szakmai vagy anyagi kapcsolat, beleértve a
közvetlen családtagok viszonyát is, ami befolyásolhatja egy személy objektivitását, aki a FEI nevében vagy
érdekében jár el.
Ha lehetséges, az összeférhetetlenséget el kell kerülni. Mindamellett előfordulhatnak esetek, amikor a FEI
feladata az összeférhetetlenség és a bizonyított szakértelem közötti egyensúly fenntartása, a sportszerűség
elérése érdekében.
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XII. FEJEZET – VERSENYSZÁMOK
260. § ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Mind az egyéni versenyzők, mind a csapatok részére sokféle díjugrató versenyszám létezik. Az alábbi
szabályok azokkal a jellegzetes versenyszámokkal foglalkoznak, amelyek nemzetközi versenyeken a
legnépszerűbbek.
2. A versenyrendező a sport változatosságának fenntartása érdekében új típusú versenyszámot is kiírhat, de
a jelen fejezetben tárgyalt minden versenyszámot szigorúan e szabályok szerint kell lebonyolítani.
261. § SZOKÁSOS VERSENYSZÁMOK ÉS NAGYDÍJAK
1. Szokásos versenyszámoknak és nagydíjaknak (ez utóbbiakat a versenykiírásban feltétlenül nevesíteni kell)
nevezzük mindazon versenyszámokat, amelyeknek a legfőbb tényezője az akadályok fölötti teljesítmény,
bár az első helyezés eldöntésére tartandó első vagy legfeljebb második összevetéskor az iram is számításba
jöhet.
2. Ezen versenyszámok elbírálása minden esetben „A” szabály szerint történik, időre vagy csak alapidővel, de
minden esetben alapidővel.
3. A pályát úgy kell megépíteni, hogy az elsősorban a ló ugróképességét tegye próbára. Az akadályok számát,
típusát, magasságát és szélességét – a szabályokban rögzített határértékeken belül – a versenyrendező
határozza meg.
4. Minősülés a Nagydíjra
4.1. Ha egy CSIO-n a versenykiírás a versenyző/ló Nagydíjban való indulását minősítési feltételekhez köti,
az alábbi minősülési rendszert kell alkalmazni.
Az alábbiak automatikusan minősülnek CSIO-k Nagydíjaira, ha hivatalos csapattagként vagy egyéni
versenyzőként jelen vannak:
4.1.1. A legutóbbi olimpia és Pán-Amerikai Játékok, valamint a legutóbbi világ- és kontinensbajnokságok*
(*feltéve, hogy a kontinensbajnokság versenyszámai a Díjugrató Bajnokságokra és Játékokra
vonatkozó Szabályzat 323 és 327 cikkeiben foglalt versenyformátummal és a maximális
akadálymagassággal összhangban kerültek megrendezésre) egyéni érmes díjugrató versenyzői
(lovas/ló párosai), illetve a legutóbbi FEI díjugrató világkupadöntő első helyezett versenyző-ló párosa.
4.1.2. CSIO5*-k Nagydíjaira bármely, a versenyt megelőző 12 hónapban megrendezett bármely CSIO5*
Nagydíjának győztese (versenyző-ló páros) automatikusan minősül.
4.2. Ha egy CSI-n a versenykiírás a versenyző/ló Nagydíjban való indulását minősítési feltételekhez köti,
az alábbi formulát kell alkalmazni. A formula nem vonatkozik olyan CSI-kre, amelyek egy a FEI Büro
által elfogadott versenysorozat részét képezik.
4.1.4. Az adott verseny előző évi Grand Prix versenyszámának győztese (lovas és ló kombináció) jogosult a
CSIO3* verseny Grand Prix versenyszámában való részvételre, feltéve, hogy az előző évben rendezett
verseny szintén minimum 3*-os minősítéssel rendelkezett.
4.2. Ha egy CSI-n a versenykiírás a versenyző/ló Nagydíjban való indulását minősítési feltételekhez köti,
az alábbi formulát kell alkalmazni. A formula nem vonatkozik olyan CSI-kre, amelyek egy a FEI Büro
által elfogadott versenysorozat részét képezik.
Az

alábbiak
automatikusan
amennyiben jelen vannak:

minősülnek

egy

CSI

Nagydíjára,
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4.2.1. Az előző évi verseny Nagydíjának győztese (lovas/ló páros), az alábbi feltételek szerint:
- A CSI3*/CSI4*/CSI5* versenyeken rendezett Nagydíj esetében a verseny Nagydíjának előző évi
győztese jogosult az indulásra, feltéve, hogy az előző évi verseny ugyanannyi, vagy több csillaggal
rendelkezett

4.2.2. A rendező ország címvédő nemzeti díjugrató bajnoka (lovas/ló páros);
4.2.3. A legutóbbi olimpia és pán-amerikai játékok, valamint a legutóbbi világ- és kontinensbajnokságok*
(*feltéve, hogy a kontinensbajnokság versenyszámai a Díjugrató Bajnokságokra és Játékokra
vonatkozó Szabályzat 323 és 327 cikkeiben foglalt versenyformátummal és a maximális
akadálymagassággal összhangban kerültek megrendezésre) egyéni érmes díjugrató versenyzői,
illetve a legutóbbi FEI díjugrató világkupadöntő győztese.
4.3. Ha egy CSIO-n vagy CSI-n a versenykiírás a versenyző/ló Nagydíjban való indulását minősítési
feltételekhez köti, minősítő versenyszámokat „A” szabály szerint, hiba-idős elbírálással, vagy „A”
szabály szerint, egyszeri vagy kétszeri összevetéssel, kétfordulós versenyszámként (DSZ 273.),
győztes körrel (DSZ 276.), vagy normál kétfázisos versenyszámként (DSZ 274.1.5.1 – 274.1.5.3.,
mindkét fázis „A” szabály szerint) kell megrendezni; győztes kör csoportokkal (DSZ 275.), illetve
speciális kétfázisos (DSZ 274.2.) formátum a Nagydíj minősítő versenyszámaiban nem engedélyezett.
4.4. Minden versenyzőnek, aki részt vesz egy CSIO vagy CSI Nagydíjában, minimum egy, a Nagydíjat
megelőzően (az alábbiakban felsoroltak közül) legalább egy FEI versenyszám alappályáját teljesítenie
kellett a nagydíjra nevezett lovával. Amennyiben egy ló-lovas kombináció a Nagydíjat megelőzően
egy alábbi versenyszám alappályáját teljesítette, azonban a versenyszámból ezt követően kizárják,
vagy diszkvalifikálják, a versenyző (amennyiben minősült) indulhat a Nagydíjban ugyanazzal a lóval,
mivel a ló a Nagydíjat megelőzően az FEI versenyszám alappályájának teljesítésével megszerezte a
Nagydíjban való indulás jogát. Amennyiben a Nagydíjat a verseny első napján rendezik, vagy a Nagydíj
a verseny egyetlen versenyszáma, függetlenül attól, hogy melyik napon rendezik, a
versenyrendezőnek edzéslehetőséget kell biztosítania, amiben lehetővé teszi a versenyzők számára,
hogy ugorjanak a lovaikkal a versenypályán a Nagydíj előtt. Az FEI Világkupa versenyszámokra
ugyanezen szabályok az irányadók.
FEI versenyszámok, amelyek teljesítése megfelel a Nagydíjban induló lovak számára előírt
feltételeknek:
-

261. § SZOKÁSOS VERSENYSZÁMOK ÉS NAGYDÍJAK

-

262. § 4. PÓKERUGRATÁS

-

263. § VADÁSZUGRATÁS VAGY GYORSASÁGI ÉS ÜGYESSÉGI VERSENYSZÁM

-

264. § NEMZETEK DÍJA

-

265. § SZPONZORÁLT ÉS EGYÉB CSAPATVERSENYEK

-

267. § VERSENYSZÁM MEGHATÁROZOTT IDŐRE

-

269. § FOKOZATOS NEHÉZSÉGŰ VERSENYSZÁM

-

270. § PONTGYŰJTŐ VERSENYSZÁM SZABADON VÁLASZTOTT AKADÁLYOKON

-

271. § SZABADON VÁLASZTOTT VONALVEZETÉSŰ VERSENYSZÁM

-

273. § KÉT FORDULÓS VERSENYSZÁM

-

274. § 1. 5. NORMÁL KÉTFÁZISOS VERSENYSZÁM (az első fázis teljesítése elegendő)
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-

274. § 2. 5. SPECIÁLIS KÉTFÁZISOS VERSENYSZÁM (mindkét fázis teljesítése
szükséges)

-

275. § GYŐZTES KÖR CSOPORTOKKAL

-

276. § GYŐZTES KÖR

-

277. § DERBY

-

278. § VERSENYSZÁM ÖSSZETETT AKADÁLYOKON

A kétségek elkerülése végett, a Nagydíjban induló lovak részére előírt feltételek nem teljesülnek az
alábbi versenyszámok teljesítésével:
262. § 2. PUISSANCE
262. § 3. KORLÁTUGRATÁS
266. § AMERIKAI VAGY SZERENCSEUGRATÁS
268. § STAFÉTA
272. § SZIMULTÁN-UGRATÁS
valamint a 274. § 2. 5. szerinti kétfázisos versenyszám első fázisának teljesítésével.
4.5. A fenti rendelkezéseken felül a Nagydíjra és/vagy CSI5* vagy CSI5*-W versenyen megrendezett
Világkupa versenyszámban való részvételi jogosultság megszerzéséhez - ha nincs minősülési rendszer
meghatározva – a versenyzőknek azzal a lóval, amellyel a Nagydíjban és/vagy FEI Világkupa
versenyszámban kívánnak indulni, a versenyre való nevezés lezárását megelőző 12 hónapon belül kell
az alábbi feltételeket teljesítenie:
4, vagy annál kevesebb hibapont egy „A” szabály szerint 150 cm-es, vagy a feletti magasságon
megrendezett versenyszám alappályáján
Ezen követelmény a Nagydíjra CSI versenyeken a 4.2. pontban foglaltak szerint előminősült ló/lovas
párosokra nem vonatkozik.

5.

A Nagydíjat az alábbi szabályok egyike szerint kell megrendezni:

5.1. egy alappályával és egy vagy két összevetéssel, az első vagy a második összevetésben vagy
mindkettőben a jobb idő dönt; vagy
5.2. két (azonos vagy különböző) fordulóval és egy esetleges összevetéssel, melyben a jobb idő dönt; vagy
5.3. két fordulóval, a második fordulóban a jobb idő dönt.
6.

CSIO versenyeken a Nagydíjat az alábbi szabályok egyikének megfelelően kell megrendezni:

6.1. 238.2.2. alappálya időre és egy összevetés időre;
6.2. 273.3.3.1. vagy 273.3.3.2. két forduló összevetés nélkül; vagy
6.3. 273.3.1. vagy 273.3.4.2 két forduló és egy összevetés.
Az első fordulóban maximum 15, a második fordulóban maximum 9 erőkifejtés építhető.
7.

Minden CSI5* és CSIO5* verseny versenykiírásában fel kell tüntetni a Grand Prix versenypálya
magasságát, ami 160 cm, kivéve az FEI által elfogadott Sorozatok utolsó Nagydíját, amely kivételesen
165
cm-es
magasságra
is
kiírható.
(Lásd 208. §)
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262. § UGRÓKÉPESSÉGI VERSENYSZÁMOK
1.

Általános rendelkezések

1.1. E versenyszámok célja, hogy bemutassák a ló ugróképességét nagyméretű, korlátozott számú
akadályokon.
1.2. Az első helyen kialakult holtverseny esetén egymást követő összevetéseket kell rendezni.
1.3. Az összevetések akadályai minden esetben azonos formájúak, azonos típusúak és azonos színűek,
mint az alappálya akadályai.
1.4. Ha a harmadik összevetés után nincs egyetlen győztes, a versenybíróság véget vethet a
versenyszámnak, de a negyedik összevetés után köteles megtenni ezt. Az első helyen ilyenkor
holtversenyt kell hirdetni.
1.5. Ha a harmadik összevetés után a versenyzők nem kívánják folytatni a versenyt, a versenybíróságnak
be kell fejeznie azt.
1.6. Nem rendezhető meg a negyedik összevetés, ha a harmadik összevetésben nem volt hibátlan
lovaglás.
1.7. Az időeredmény nem lehet döntő tényező hibapont-egyenlőség esetén. Nincs alapidő és időhatár.
1.8. Ezen versenyszámokat „A” szabály szerint kell lebonyolítani.
1.9. A versenypályán akkor szabad és kell gyakorlóakadályt elhelyezni, ha a melegítőpálya
használhatatlan. Alternatív akadály használata tilos.
1.10. Ha a versenypálya méretei és a versenyzők száma lehetővé teszi, a még versenyben lévő versenyzők
a pályán maradhatnak az első vagy a második összevetés után. Ebben az esetben a versenybíróság
eldöntheti, hogy engedélyezi-e gyakorlóakadály elhelyezését.
2.

Puissance

2.1. Az alappálya 4-6 szólóakadályból áll, melyek közül minimum egy meredek akadály. Az első akadály
minimális magassága 140 cm, két akadály magassága 160 és 170 cm között van, egy kőfal vagy
meredek akadály magassága pedig 170 és 180 cm között van. Összetett akadályok, vizes- és
szárazárkok, valamint természetes akadályok használata tilos.
Megengedett az elugrási oldalon döntött frontú kőfal használata (a kőfal alapvonala maximum 30
cm-rel lehet előrébb a kőfal legmagasabb pontjához képest).
2.2. Kőfal helyett használható meredek akadály is, amely állhat palánkokból, a legfelső elemként egy
rúddal; állhat palánkokból és rudakból, úgy, hogy a legfelső elem rúd; illetve állhat csak rudakból.
2.3. Hibapont-egyenlőség esetén összevetéseket kell rendezni két akadályon, melyek közül az egyik
meredek akadály vagy kőfal, a másik pedig egy széles akadály (246.§ 1.).
2.4. Az összevetésekben mindkét akadályt rendszeresen emelni (a széles akadályt szélesíteni is) kell. A
meredek akadályt vagy kőfalat csak akkor szabad emelni, ha az első helyen álló versenyzők hibátlanul
teljesítették az előző fordulót (246.§ 1.).
3.

Korlátugratás

3.1. Ebben a versenyszámban hat meredek akadályt helyeznek el, egymástól kb. 11 m távolságra. Az
akadályok azonos építésűek és csak azonos típusú rudakból állnak. Az akadálykanalak maximális
mélysége 20mm lehet. A versenypálya méretének függvényében az akadályok száma csökkenthető.
3.2. Az akadályok magassága lehet azonos, pl. 120 cm, vagy
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3.2.1. folyamatosan emelkedő, pl. 110 cm, 120 cm, 130 cm, 140 cm, 150 cm, 160 cm,
3.2.2. vagy az első két akadály magassága 120 cm, a második két akadály magassága 130 cm stb.
3.3. Ellenszegülés vagy kitörés esetén a versenyzőnek attól az akadálytól kezdve kell ugratnia a pályát,
ahol a hiba történt.
3.4. Az első összevetést hat akadályon kell megrendezni, amit meg kell emelni, kivéve abban az esetben,
ha az első helyen álló versenyzők hibáztak az alappályán. Az első összevetés után az akadályok száma
négyre csökkenthető, de a köztük lévő távolságnak az eredeti felállításnak megfelelően továbbra is
kb. 11 méternek kell lennie (az alacsonyabb akadályokat kell kivenni).
4.

Pókerugratás

4.1. Ezt a versenyszámot egy alappályájával és maximum négy összevetéssel rendezik. Az alappálya hat
darab akadályt (benne egy darab kettesugrást) tartalmaz, amelyeket maximum 150 cm-re építenek,
maximum 140 – 170 cm-es szélességgel. Minden összevetésben, amikor a versenyző a pályára
lovagol, kiválaszt egy akadályt, illetőleg egy elemet, ha az összetett akadály része, amin emelni kell.
Az első hiba kizárja a lovast. Ebben az esetben a megemelt akadályt, illetőleg elemet, ha az összetett
akadály része, visszateszik a lovas által történt emeltetés előtti méretre. Minden egyes akadályt
összevetésenként csak egyszer szabad emelni, kivéve akkor, ha már minden akadályt – ideértve az
összetett akadály mindkét elemét – megemeltek és egynek sem állították vissza az eredeti méretét
az adott összevetésben.
4.2.

Ha minden versenyzőt kizárnak az első három összevetés valamelyikében, akkor azok között a
versenyzők között, akiket az utolsó összevetésben zártak ki, új, időre történő összevetést kell
rendezni, az akadályok magasságának változtatása nélkül, a helyezések eldöntésére. Bármely,
összevetésben kizárt versenyzők holtversenyben végeznek a szóban forgó összevetésben, illetve azok
a versenyzők előtt végeznek, akiket az előző összevetésben, vagy az alappályán zártak ki.
A negyedik, utolsó összevetésben az akadályok maximális magassága 170 cm, szélessége 200 cm
(triplebar esetén 220 cm.

263. § VADÁSZUGRATÁS VAGY GYORSASÁGI ÉS ÜGYESSÉGI VERSENYSZÁM
1.1. E versenyszámok célja a ló engedelmességének, irányíthatóságának és gyorsaságának bemutatása.
1.2. Ezen versenyszámok elbírálása „C” szabály szerint történik (239.§).
1.3. A pálya vonalvezetésének kanyargósnak kell lennie, változatos akadályokkal (megengedett olyan alternatív
akadályok használata, melyek lehetővé teszik a versenyző számára a lovagolandó útvonal rövidítését
azáltal, hogy a nehezebb akadály leküzdését vállalja).
Vadászugratásnak hívják és a versenykiírásban is így kell megnevezni azokat a versenyszámokat,
amelyekben bizonyos természetes akadályok, mint bankek (földhányások), lejtők, mászatók, árkok stb.
találhatók. Minden egyéb, ilyen típusú versenyszám neve „gyorsasági és ügyességi versenyszám”.
1.4. A pályarajzon nincs kötelezően lovagolandó útvonal. A pályarajzon az akadályokat csak nyilakkal kell ellátni,
melyek az akadályok ugratásának irányát jelzik.
1.5. Kötelező fordulópontokat csak feltétlenül szükséges esetben szabad beiktatni.
264. § NEMZETEK DÍJA
1. Rendezés
A Nemzetek Díja a hivatalos nemzetközi csapatverseny. Célja, hogy összehasonlítsa a különböző országok
versenyzőinek és lovainak képességét az alábbi feltételek mellett:
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1.1.

Nemzetek Díját kizárólag CSIO-n lehet rendezni. Elviekben a CSIO-szezon Európában szabadtéri
versenyekre korlátozódik. A Díjugrató Szakbizottság elnöke a FEI főtitkárával egyetértésben,
különleges esetben eltekinthet ettől a szabálytól.

1.2.

Ebben a versenyszámban minimum három nemzetnek kell részt vennie, hogy Nemzetek Díjának
lehessen elismerni.

1.3.

Ha ezt a versenyszámot bármilyen okból más néven rendezik, alcímként kell feltüntetni a
„Nemzetek Díja” elnevezést.

1.4.

Ez az egyedüli versenyszám, amelyben a nemzeteket hivatalos csapatok képviselik, így ebben
sajátos jellegének megtartása érdekében – nincsenek egyéni helyezések.

1.5.

A teljes pénzdíjnak a Nagydíjban vagy a legmagasabb pénzdíjú versenyszámban felajánlott teljes
pénzdíj minimum 50%-ának megfelelő összegnek kell lennie, hacsak a FEI főtitkára nem
járul hozzá ettől eltérő díjazáshoz.

–

A második fordulóban induló nemzetek mindegyike részesül pénzdíjban.
1.6.

A versenyszámot két fordulóval rendezik, azonos pályán, ugyanazon a napon.

1.7.

A Nemzetek Díját mindkét fordulóban „A” szabály szerint, időre bírálják el.

2. A Nemzetek Díja versenyszámok különböző kategóriái
A verseny összdíjazásának megfelelően 5*, 4*, 3*, 2* és 1*-os CSIO-kat lehet rendezni.
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3.

Akadályok és egyéb technikai követelmények

3.1 Az akadályok számának és méreteinek, illetve a pályahossznak az alábbi értékeknek kell megfelelniük:

Akadályok száma

ND 5*

ND 4*

ND 3*

ND 2*

ND 1*

12

12

12

12

12

Min./max. magasság 145/160130/16
(cm)
0

140/155130/15
0

135/150120/14
5

120/140110/13
5

110/125100/12
0

Min. 2 meredek 160160
akadály magassága
(cm)

155150

150145

140135

125120

Min. 6 egyéb akadály 150
magassága (cm)

145

140

130

115110

Min. 2 széles akadály 150/170
min.
magassága/szélessé
ge (cm)

150/160145/16
0

145/155140/15
0

135/145130/15
0

120/135120/14
0

Max. szélesség (cm)

200

190

180

170

150

Triplebar
max. 220
szélessége (cm)

210

200

190

170

350/370

320/350

270/300

Vizesárok min./max.
szélessége (cm)

380/400

370/390

Min.
/max. 450/650450/70
pályahossz (m)
0

450/650450/70
0

450/650450/70
0

450/650450/70
0

450/650450/70
0

Iram
szabadtéren 400
(m/perc)

400

375

375350

350

Iram fedettpályán 350
(m/perc)

350

350

350

350

*NB: Olimpiára, világ-, vagy kontinentális bajnokságokra minősítő CSIO3*/4*/5* versenyek Nemzetek Díja
versenyszámainak a DSZ VIII. Függelék 4. pontjában meghatározott követelményeknek meg kell felelniük.
Kiválasztott CSIO3* és CSIO4* versenyek Nemzetek Díja versenyszámai esetében a VIII. Függelék 4. pontjában
foglalt azon követelmény, hogy a versenypályának tartalmaznia kell két 160 cm magasságú meredek ugrást,
valamint két 150 cm magas és 160 cm széles ugrást felülírja azt a 4*-os Nemzetek Díjára vonatkozó
követelményt, hogy a versenypályának tartalmaznia kell két 155 cm magasságú meredek ugrást, 3*-os
Nemzetek Díja esetében két 150 cm magasságú meredek ugrást, illetve azt a követelményt, hogy 3*-os
Nemzetek Díja versenypálya tartalmazzon két 145 cm magas és 155 cm széles ugrást.
3.2. A pályán kötelező a vizesárok használata (fedettpályán a vizesárok használata opcionális és
szélessége lehet kevesebb a fenti értékeknél). A vizesárok konstrukciójára vonatkozóan lásd a 211.§ 1.
pontját, valamint a VII. függeléket. Csak egészen különleges körülmények között és a FEI főtitkárának
kifejezett engedélyével szabad kihagyni a vizesárkot. A vizesárok szélességének fent leírt értékeibe az
elugrató elem szélessége is beleértendő.
3.3. Az összetett akadály nem állhat háromnál több elemből (kivéve szabad téren fix akadályok, bankek,
földhányások és lejtők esetében).
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3.4. A pályának vagy egy kettes- és egy hármasugrást, vagy két kettesugrást, vagy három kettesugrást
kell
tartalmaznia.
3.5. Fedett pályán a pályahossz lehet kevesebb a fent leírtaknál.
3.6. Ha a versenybíróság úgy dönt az első vagy a második forduló előtt, hogy a pálya állapota előre nem
látott körülmények miatt leromlott, rendelkezhet úgy, hogy bizonyos akadályok méreteit csökkenteni
kell, vagy helyüket kissé meg kell változtatni és/vagy az iramot csökkenteni kell. A pályaépítővel
egyetértésben a versenybíróság rendelkezhet úgy, hogy a második fordulóra meg kell emelni bizonyos
akadályok méreteit, ha az első forduló pályája túl könnyűnek bizonyult.
4. Versenyzők
4.1. A Nemzetek Díjában részvevő teljes csapat négy versenyzőből áll, akik közül mindegyik a saját lován
lovagolja végig a versenyszámot. Ha egy csapattal meghívott Nemzeti Szövetség nem tud négy
versenyzőből álló csapatot indítani, lehetősége van három versenyzőből álló csapatot indítani (lásd:
DSZ 249.1.). Minden csapat mind a négy versenyzőjének indulnia kell az első fordulóban, kivéve az
alábbi 4.2. pontban leírt esetet, valamint a rajtvonalon való áthaladás előtti bukásról szóló 8.3.
bekezdést.
4.2. Ha egy négy versenyzőből álló csapat helyezése az első vagy a második fordulóban már nem javítható
azután, hogy a harmadik versenyző befejezte a pályát, a negyedik versenyző visszaléphet az indulástól.
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5. Részvétel
A Nemzetek Díjában való részvétel feltételei a következők:
5.1. A versenyzőket és a lovakat a hivatalos csapatból választják ki, amelyet a csapatvezető az első
versenyszám előtt jelent be. A csapatvezető a Nemzetek Díja előtti napon jelöli meg a négy versenyzőt
és lovat, illetve azok csapaton belüli indulási sorrendjét;
5.2. Ha egy csapat csak három versenyzőt és három lovat tud kiállítani, a csapatvezetőnek a háromfős
csapatot is indítania kell;
5.3. A versenybíróság által „vis major” -nak elismert körülmény kivételével minden nemzetnek, melyet
legalább három versenyzőból álló csapat képvisel hivatalosan, kötelező részt vennie e
versenyszámban. Ellenkező esetben a csapat tagjait megfosztják a teljes verseny folyamán nyert
pénzdíjaiktól, továbbá elvesztik a tartózkodási költségekre való jogosultságukat is;
5.5.5.4. Abban az esetben, ha egy versenyző és/vagy egy ló a kötelező bejelentés után és a versenyszám rajtja
előtt minimum egy órával megbetegszik vagy balesetet szenved, másik, a hivatalos csapathoz tartozó
versenyzővel és/vagy lóval csak abban az esetben helyettesíthető, ha ezt a versenybíróság egy
hivatalosan megbízott orvos által kiállított bizonyítvány bemutatása és/vagy az állatorvosi bizottság
engedélye alapján jóváhagyja (253.§). Helyettesítés esetén az indulási sorrend változatlan marad.
5.5.5.4. Abban az esetben, ha egy versenyző és/vagy egy ló a kötelező bejelentés után és a versenyszám
rajtja előtt minimum egy órával megbetegszik vagy balesetet szenved, másik, a hivatalos csapathoz
tartozó versenyzővel és/vagy lóval csak abban az esetben helyettesíthető, ha ezt a versenybíróság egy
hivatalosan megbízott orvos által kiállított bizonyítvány bemutatása és/vagy az állatorvosi bizottság
engedélye alapján jóváhagyja (253.§). Helyettesítés esetén az indulási sorrend változatlan marad.
Ha minden nemzeti szövetség számára megengedett, hogy a csapattagok mellett egyéni indulókat is
nevezzen, az egyéni induló csak abban az esetben helyettesíthet csapattagot betegség vagy baleset
miatt, ha a versenyre maximum 4 csapattag nevezhető (lás 253.§).

6. Indulási sorrend
6.1. A csapatok első fordulóban való indulási sorrendjét a versenybíróság és a csapatvezetők jelenlétében
végrehajtott sorsolás útján határozzák meg. A sorsolást a versenyrendező által meghatározott és a
versenybírósággal egyeztetett időpontban végzik el.
6.2. Ennek megfelelően először minden csapat első versenyzője indul, majd minden csapat második
versenyzője, és így tovább. A három versenyzőből álló csapatok vezetői választhatnak, hogy a négy
rajtszám melyik három helyén kívánják indítani a három versenyzőjüket.
6.3. A második fordulóban a csapatok indulása az első fordulóban a csapatok legjobb három versenyzője
által szerzett összesített hibapontszám alapján kialakult eredmény fordított sorrendjében történik.
Hibapontszám-egyenlőség esetén a csapatok
az első fordulóban a 3 legjobb
eredményt elért versenyzőjük összesített hibapontja és időeredménye alapján fordított sorrendben
indulnak.
6.4. A versenyzők a csapaton belül az első fordulóéval azonos sorrendben indulnak.
7. Csapatok és versenyzők száma a második fordulóban
A versenyrendező döntésének megfelelően az első forduló minimum 6 és maximum 8 legjobb csapata
indulhat a második fordulóban, csapatonként négy versenyzővel, a fenti 4.2. és 5.2. pontban leírtak
kivételével. Ha hatnál kevesebb csapat indul az első fordulóban, minden, az első fordulót kizárás nélkül
teljesítő csapat indulhat a második fordulóban, csapatonként négy versenyzővel, illetőleg a 4.2 és 5.2
pontokban foglaltaknak megfelelően három versenyzővel.
75

FEI Díjugrató Szabályzat 276. kiadás, frissítvehatályos: 20221. január 1-től.

A második fordulóban indítható csapatok számától függően az első forduló után a hatodik, hetedik vagy
nyolcadik helyen azonos hibaponttal álló csapatok között a csapat időeredménye dönt, amit a legjobb
három versenyző időeredményének összege ad (lásd: 9.1 pont).
A
versenyrendezőnek
a
verseny
kiírásában
meg
kell
jelölnie,
hogy
a hazai csapat indulhat-e a második fordulóban, ha a legjobb 6-8 nemzet egyikeként nem minősült. A hazai
csapat ilyen esetben csak abban az esetben indulhat, ha a legutolsó, második fordulóra minősült nemzet
mögött maximum 8 hibaponttal marad le
8. Kizárás és visszalépés
8.1. Ha egy négytagú csapat két vagy több tagját kizárják, vagy azok bármilyen okból nem fejezik be a pályát
az első vagy a második fordulóban, a teljes csapatot kizárják.
8.2. Ha egy háromtagú csapat egy versenyzőjét kizárják, vagy bármilyen okból nem fejezi be a pályát az
első vagy a második fordulóban, a teljes csapatot kizárják.
8.2.8.3. A második fordulóban kizárt csapatokat illető pénzdíj szabályaival kapcsolatban: Lásd 264. 1.5.
8.3.8.4. Ha egy csapat minősült a második fordulóra, azon versenyzői is indulhatnak a második fordulóban,
akik feladták az első fordulót, vagy akiket kizártak ott. Amennyiben a második fordulóra minősült csapat
egyik versenyzője az első fordulóban a lovas és/vagy ló rajtvonalon való áthaladást megelőző bukása
miatt nem tudott részt venni, a páros nem kerül kizárásra, hanem az eredménylistán „nem indult”
jelzéssel lesz ellátva. A lovas egészségügyi állapotát az illetékes egészségügyi szolgálatnak (vagy
amennyiben egészségügyi szolgálat nem áll rendelkezésre, egy szakképzett orvosnak) meg kell
vizsgálnia, illetőleg a lovat az illetékes állatorvosnak meg kell vizsgálnia, mielőtt a páros a második
fordulóban indulhat (lásd Díjugrató Szabályzat 224.4.1.) Lovas bukása esetén a Versenybíróság, az FEI
Általános Szabályzat 140.2 pontjával összhangban, fenntartja a jogot a lovas kizárására a
versenyszámban és/vagy versenyen való további részvételből. A második fordulóban kizárt csapatokat
illető pénzdíj szabályaival kapcsolatban: Lásd 264. 1.5.
A melegítőpályán való bukás esetén a Versenybíróság, amennyiben szükséges, új starthelyet biztosít az
érintett lovas számára.
8.4.8.5. A második fordulóra minősült csapat csak a versenybíróság engedélyével léphet vissza az indulástól.
Ebben az esetben a csapat nem kap pénzdíjat és az első fordulóban elért eredményük szerint kerülnek
helyezésre (lásd: 9.1 pont). Az így kiesett csapatot nem szabad helyettesíteni.
9. Helyezések és végeredmény
9.1. A második fordulóban nem induló csapatok helyezési sorrendjének kiszámításához az első fordulóban
legjobb eredményt elérő három versenyző hibapontjainak számát kell összegezni. Azonos
hibapontszámot szerző csapatok a legjobb eredményt elért három versenyzőjük
összesített hibapontjai és időeredménye szerint végeznek.
9.2. A második forduló után a csapatok rangsorolása az alábbiak szerint történik:
9.2.1. Ha az első helyen több csapat végez azonos hibaponttal, összevetést kell rendezni, melyben
csapatonként egy versenyző indul. A csapatvezető határozza meg, hogy melyik versenyzője
indul az összevetésben, aki a négy – vagy, amennyiben alkalmazandó, három – versenyző közül
bármelyik lehet.
Az összevetést időre, minimum hat akadályon rendezik.
Ha az összevetés után az első helyen többen végeznek azonos hibapontszámmal és
időeredménnyel, a csapatok között holtversenyt kell kihirdetni.
9.2.2.

Azegyébhelyekenazonoshibapontszámeseténholtversenytkellhirdetni.acsapatokakétfordulóbanlegjobberedménytelért
három versenyzőjük összesített hibapontjai, valamint a második fordulóban három legjobb eredményt
elért versenyzőjük összesített időeredménye alapján kerülnek helyezésre. Azonos összesített
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hibapontszám és összesített második fordulóban elért időeredmény esetén az érintett csapatok az első
fordulóban legjobb eredményt elért három versenyzőjük első fordulóban elért összesített
időeredménye alapján kerülnek megkülönböztetésre.
10. Nemzetek Díja egyéb versenyeken
10.1. Ha más versenyeken, például CSIOY-n, CSIOJ-n CSIOCh-n vagy CSIOP-n Nemzetek Díját rendeznek, azt
a fenti 1-9. pontokban leírt szabályok szerint kell lebonyolítani.
Az akadályokra és a pálya egyéb sajátosságaira vonatkozó dimenziókat
érvényes szabályzat alapján kell meghatározni. Lásd: DSZ IX., XII. Függelék.

az

arra

10.2.
CSIOCh és CSIOP versenyek Nemzetek Díja versenyszámait mindkét fordulóban „A” szabály szerint
csak alapidővel kell megrendezni. (CSIOY és CSIOJ-ra vonatkozóan lásd: 1.7 pont.)
10.3. Valamennyi CSIOY és CSIOJ verseny esetében a második fordulóban nem induló csapatok helyezése
a 9.1 pontban foglaltak szerint alakul. Valamennyi CSIOCh és CSIOP verseny esetében a második
fordulóban nem indult csapatok helyezése az első fordulóban legjobb eredményt elért három
versenyzőjük összesített hibapontszáma szerint alakul. A második fordulóban a csapatok indulási
sorrendje az első fordulóban a legjobb eredményt elért három versenyzőjük összesített
hibapontszáma szerinti fordított sorrendben alakul. Azonos hibapontszám esetén a csapatok
megtartják az első forduló indulási sorrendjét. A csapatok helyezése a második fordulóban a fenti 9.2
pont (első mondat) szerint alakul.
Mindamellett valamennyi CSIOY, CSIOJ, CSIOCh és CSIOP versenyen az első helyen kialakult
holtverseny esetén összevetést kell rendezni, melyben minden csapattag indulhat. Az összevetést
időre, minimum hat akadályon rendezik.
10.3.10.3.1.
Ezen összevetés végeredményét a csapatonként a három legjobb versenyző hibapontszámának összege
adja, további hibapontszám-egyenlőség esetén pedig ugyanezen három versenyző összevetésben elért
időeredményének összege határozza meg a győztes csapatot.
10.4.10.3.2.
CSIOY és CSIOJ versenyeken az azonos összesített hibapontszámot elérő csapatok helyezése
a 9.2.2 pont szerint alakul. CSIOCh és CSIOP versenyek esetében az egyéb helyeken azonos
hibapontszám esetén holtversenyt kell hirdetni.
265. § SZPONZORÁLT ÉS EGYÉB CSAPATVERSENYEK
1. Szponzorált csapatok versenyszáma
Szponzorált csapatok versenyszámában három- vagy négytagú csapatok indulhatnak és a lebonyolítás a
versenykiírásban foglaltak szerint történik. Ilyen versenyszámot CSIO-k, CSI-W-k és bajnokságok keretében
nem szabad rendezni. A szponzorált csapatok versenyszáma nem nevezhető Nemzetek Díjának és nem
rendezhető Nemzetek Díja szabály szerint.
Szponzorált csapatok versenyszáma rendezhető külön versenyszámként, vagy olyan versenyszám
részeként, melynek egyéni értékelése is van. Az ilyen típusú versenyszámban induló csapattagokat a
versenyszám startlistáján csak névvel és a csapat nevével kell megjeleníteni, nem pedig a név és a nemzet
feltüntetésével. A FEI versenyeken induló szponzorált csapatokat regisztrálni kell a FEI-nél. (Lásd eredeti
angol szöveg).
2. Egyéb csapatversenyek
Csapatok részére egyéb versenyszámok is rendezhetők, a versenykiírásban leírt feltételek szerint. Ezeket
sosem szabad Nemzetek Díjának vagy szponzorált csapatok versenyének nevezni. A versenyszám kapcsán
nem szabad nemzetek képviseletére utalni.
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266. § AMERIKAI VAGY SZERENCSEUGRATÁS
1. Ezt a versenyszámot időre bonyolítják le, közepes méretű, külön-külön számokkal ellátott akadályokon.
Összetett akadály használata nem megengedett. A versenyző az első hiba elkövetésekor – bármilyen legyen
is az (verőhiba, engedelmességmegtagadás bukás stb.) – fejezi be a pálya ugratását.
Amint a versenyző lever egy akadályt vagy letelik a megszabott idő, a csengő megszólal. A versenyzőnek
ekkor meg kell ugratnia a következő akadályt és az időmérést abban a pillanatban állítják meg, amikor a ló
elülső lába földet ér, de a csengő megszólalása után megugratott akadályért a versenyző már nem kap
pontot.
2. Ebben a versenyszámban pontokat kell gyűjteni: 2 pont jár minden hibátlanul ugratott akadályért és 1 pont
jár a levert akadályért.
3. Ha a pálya végét jelentő hiba nem verőhiba, hanem például engedelmességmegtagadás, vagy ha a
versenyző nem ugratja meg azt az akadályt, melynél az időmérést meg kell állítani, ismét csengetni kell. A
versenyzőt ebben az esetben a vele azonos pontszámokat elért versenyzők közül az utolsónak kell helyezni.
A bukás kizárással büntetendő (lásd 241.3.25.).
4. A versenyszámot az a versenyző nyeri, aki a legtöbb pontot szerzi. Pontegyenlőség esetén a pálya
teljesítésének ideje számít és a legjobb idővel rendelkező versenyző lesz a győztes.
5. Az amerikai ugratást kétféle módon lehet megrendezni:
5.1. Meghatározott számú akadályon:
Ha a versenyszámot meghatározott számú akadályon bonyolítják le és a versenyző az utolsó akadályt
is hibátlanul ugratja, az időmérést abban a pillanatban kell megállítani, amikor a versenyző áthalad a
célvonalon.
Egyenlő pontszám és idő esetén csak az első hely eldöntésére korlátozott számú akadályon összevetést
kell rendezni, ugyancsak az amerikai ugratás szabályai szerint.
5.2. Meghatározott, 60-90 másodperc közötti időre (fedett pályán 45 mp):
A versenyző a meghatározott idő alatt a lehető legtöbb akadályt ugratja, és ha az idő még nem járt le,
elölről kezdi ugratni a pályát.
Ha a meghatározott idő a ló elugrási fázisában telik le, ez az akadály még számít, akár leveri a ló, akár
nem. Az időt ilyenkor a következő akadálynál mérik, és az időmérést akkor kell leállítani, amikor a ló
elülső lába földet ér. Azonos hibapont és időeredmény esetén holtversenyt kell hirdetni.
267. § VERSENYSZÁM MEGHATÁROZOTT IDŐRE
1. Ebben a versenyszámban a versenyzőt nem zárják ki az első elkövetett hiba után, hanem minden hibátlanul
ugratott akadályért két pontot és minden levert akadályért 1 pontot szerez. Összetett akadály használata
nem megengedett.
2. Ezt a versenyszámot 60-90 másodperc közötti, (fedett pályán 45 másodperc) meghatározott időre
bonyolítják le. Engedelmességmegtagadásért a versenyző az így elvesztett idővel bünteti magát, de a
második engedelmességmegtagadás vagy bukás esetén a versenyzőt ki kell zárni.
3. A versenyszám győztese az, aki meghatározott idő alatt a legtöbb pontot szerzi, a legjobb idővel.
4. Amikor a meghatározott idő lejár, a csengő megszólal. A versenyzőnek ekkor még meg kell ugratnia a
következő akadályt és az időmérést abban a pillanatban állítják meg, amikor ezen akadály ugratása után a
ló elülső lába földet ér, de a csengőszó után ugratott akadályért már nem jár pont.
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5. Ha a meghatározott idő a ló elugrási fázisában telik le, ez az akadály még számít, akár leveri a ló, akár nem.
Az időt ilyenkor a következő akadálynál mérik, a 4. pontban leírtaknak megfelelően.
Ha a ló ellenszegül és elmozdítja, vagy leveri az akadályt, a meghatározott időt 6 másodperccel csökkenteni
kell és csengetni kell.
6. Ha a versenyző nem ugratja meg az első kísérletre azt az akadályt, amelynél az időmérést meg kell állítani,
a versenyző befejezte a pályát. A versenyzőt ekkor a vele azonos pontszámot szerző versenyzők között az
utolsó helyen kell rangsorolni.

268. § STAFÉTA
1. Általános rendelkezések
1.1. Ebben a versenyszámban két- vagy háromtagú csapatok (staféták) indulhatnak. A csapattagok
egyszerre lépnek pályára.
1.2. A pályarajzon feltüntetett pályát folyamatosan, összesen annyi alkalommal kell teljesíteni, ahány taggal
a staféta rendelkezik.
1.3. A rajtvonalon annak a versenyzőnek kell áthaladnia, aki az első akadályt ugratja, a célvonalon, az
időmérés megállításához pedig annak a versenyzőnek, aki az utolsó akadályt ugratja. Ha staféta egyik
tagja az után halad át a célvonalon, hogy a másik versenyző megugratta az utolsó előtti akadályt, a
stafétát kizárják.
1.4. Az időmérés abban a pillanatban kezdődik, amikor az első versenyző áthalad a rajtvonalon és addig tart,
amíg a staféta utolsó tagja áthalad a célvonalon.
1.5. Az alapidőt a pályahosszból és a lovagolandó iramból kell megállapítani oly módon, hogy a pályahosszt
megszorozzák a csapattagok számával.
1.6. Rombolással járó engedelmességmegtagadáskor az időbüntetést a csapat teljes idejéhez kell hozzáadni
(232.§).
1.7. Egy csapattag kizárása a teljes staféta kizárásával jár.
1.8. Bármely csapattag második engedelmességmegtagadása vagy egy versenyző/ló bukása a staféta
kizárásával jár.
1.9. A stafétát kizárják, ha a váltás során a következő versenyző lova azelőtt ugrik el az első akadályra, mint
hogy az előtte lévő versenyző lovának elülső lába földet érne.
2. Staféta versenyszámok az alábbiak szerint rendezhetők:
2.1. Normál staféta
2.1.1. Ebben a versenyszámban az első versenyző teljesíti a pályát és az utolsó akadály ugratása után
a következő versenyző megkezdi a pálya teljesítését, és így tovább.
2.1.2. Amint a ló elülső lába földet ért az utolsó akadály után, a következő versenyző megkezdheti a
pályát.
2.1.3. Ezt a versenyszámot „C” szabály szerint kell lebonyolítani
.
2.2. Amerikai staféta
Ezt a versenyszámot a 266. § rendelkezései szerint kell lebonyolítani, vagy a staféta által ugratandó
maximált számú akadályon vagy meghatározott időre, ami alatt a teljes csapatnak a lehető legtöbb
akadályt kell ugratnia.
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2.2.1. Amerikai staféta maximált számú akadályon
2.2.1.1. A staféta tagjainak kötelező váltását csengőszó jelzi, amelyre akkor kerül sor, ha egy
versenyző befejezte a pálya ugratását, vagy ha egy versenyző hibázik, kivéve, ha a hiba az
utolsó akadályon történik. A staféta következő tagjának a fentiek függvényében az első
akadálynál, vagy az után az akadály után kell folytatnia a pályát, ahol a verőhiba történt,
illetve annál az akadálynál, amely előtt az engedelmességmegtagadás történt.
2.2.1.2. Ha a staféta utolsó tagja hibátlanul, vagy az utolsó akadályon szerzett verőhibával ér körbe,
a pályája a célvonalon való áthaladásnál fejeződik be és az órát ekkor kell megállítani.
2.2.1.3. Ha a staféta utolsó versenyzője nem az utolsó, hanem a pálya egyik korábbi akadályát veri
le, megszólal a csengő, de a versenyzőnek még a következő akadályt is ugratnia kell, hogy
a staféta idejét mérni lehessen. Ha ez a versenyző bármely okból nem ugratja azt az
akadályt, amelynél az időmérést meg kellene állítani, a stafétát a vele azonos hibapontot
szerző és érvényes időeredménnyel rendelkező staféták között az utolsó helyen kell
rangsorolni.
2.2.1.4. Ebben a versenyszámban pontok szerzése a cél: minden hibátlanul ugrott akadályért 2 pont
és minden levert akadályért 1 pont jár. Az első engedelmességmegtagadás 1 pont
levonással, a következő, második vagy harmadik csapattag által elkövetett ellenszegülés
pedig 2 pont levonással járnak, a csapattagok számának függvényében. Alapidő-túllépés
esetén minden megkezdett másodperc után 1 pont levonás jár.
2.2.1.5. A versenyszám végeredményét a magasabb pontszám és a jobb időeredmény alapján
számítják.
2.2.2. Staféta meghatározott időre
2.2.2.1. Ebben az esetben az ezen paragrafus 2.2.1.1., 2.2.1.3., 2.2.1.4. és 2.2.1.5. pontjait kell
alkalmazni.
2.2.2.2. Minden stafétának 45-90 másodperc áll rendelkezésére, szorozva a csapattagok számával.
2.2.2.3. A staféta a meghatározott idő alatt a lehető legtöbb akadályt ugratja és amennyiben az idő
nem járt le, az első csapattag újrakezdi a pálya teljesítését.
2.2.2.4. Ha az utolsó versenyző leüti a pályája utolsó akadályát, meg kell ugratnia a pálya első
akadályát, hogy a staféta idejét rögzíteni lehessen.
2.2.2.5. Ha a pálya ugratása közben rombolással járó engedelmességmegtagadás történik, a 6
másodperces időbüntetést a meghatározott időből kell levonni.
2.3. Folyamatos amerikai staféta
Ebben a versenyszámban ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a maximált számú akadályon
rendezett amerikai stafétában. Mindamellett a versenyzők minden egyes hiba után váltanak, és
összesen annyiszor teljesítik a pályát, ahány tagú a staféta.
2.4. Folyamatos-választható staféta
2.4.1. Ebben a versenyszámban a versenyzők ott váltanak, ahol akarnak, de a váltás kötelező a
csengőszóra, vagyis hiba esetén, vagy amikor egy versenyző teljesítette a saját pályáját.
2.4.2. Ezt a versenyszámot „C” szabály szerint kell lebonyolítani.
269. § FOKOZATOS NEHÉZSÉGŰ VERSENYSZÁM
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1. Ezt a versenyszámot 6, 8 vagy 10, fokozatosan nehezedő akadályon rendezik. Összetett akadály használata
nem megengedett. A fokozatos nehézséget nem csak az akadályok magassága és szélessége adja, hanem a
pálya vonalvezetése is.
2. A versenyzők minden hibátlanul ugrott akadályért pontot kapnak: az 1. számú akadályért 1 pontot, a 2.
számú akadályért 2 pontot, a 3. számú akadályért 3 pontot, és így tovább összesen 21, 36 vagy 55 pontig.
A levert akadályért nem jár pont. A verőhibától eltérő hibákat „A” szabály szerint büntetik.
3. Ezt a versenyszámot összevetés nélkül időre; illetve csak alapidővel vagy időre lebonyolított alappálya után
az első helyen pontegyenlőség esetén egyszeri összevetéssel lehet megrendezni. Összevetés esetén
minimum 6 akadályt kell használni, melyek magassága és/vagy szélessége növelhető. Az összevetés
akadályait ugyanabban a sorrendben kell ugratni, mint az alappályán és meg kell tartaniuk az alappályán
meghatározott pontértéküket.
4. Ha a versenyszámot csak alapidővel, egyszeri összevetéssel rendezik, az összevetésre nem minősült
versenyzőket az alappályán szerzett pontszámuk alapján rangsorolják, az ott elért időtől függetlenül. Ha a
versenyszámot időre, egyszeri összevetéssel rendezik, az összevetésre nem minősült versenyzőket az
alappályán szerzett pontszámuk és idejük alapján rangsorolják.
5. A pálya utolsó akadályaként két alternatív ugrás is felállítható, amelyek közül az egyik „joker”-nek
nevezhető. A joker-akadálynak nehezebbnek kell lennie másik alternatív akadálynál, sikeres ugratásáért
viszont kétszeres pont jár. Ha a joker akadályon verőhiba történik, az érte járó kétszeres pontot le kell vonni
a versenyző addigi eredményéből. A pályaépítő döntése alapján 1db helyett 2 db Joker ugrás felállítása is
lehetséges az utolsó ugrás alternatív ugrásaként. Ebben az esetben az első számú Joker ugrás az utolsó
ugrás pontértékének 150%-át éri, a második Joker ugrás pedig az első Joker ugrásnál magasabb nehézségi
fokú kell, hogy legyen, és az utolsó ugrás pontértékének 200%-át éri. A versenyző a két felállított Joker
ugrás egyikét ugorhatja meg az utolsó ugrás alternatívájaként. Amennyiben a versenyző az első számú
Jokert hiba nélkül ugratja, akkor ezért az utolsó ugrás pontértékének 150%-a, ha a második számú Jokert
hiba nélkül ugratja, akkor az utolsó ugrás pontértékének 200%-a jár. Amennyiben az első számú Joker
ugráson verőhiba történik, akkor az utolsó ugrás pontértékének 150%-a, a második Joker ugráson történő
verőhiba esetén pedig az utolsó ugrás pontértékének 200%-a kerül a versenyző összegyűjtött pontjaiból
levonásra.

270. § PONTGYŰJTŐ VERSENYSZÁM SZABADON VÁLASZTOTT AKADÁLYOKON
1. Erre a versenyszámra meghatározott számú akadályt állítanak fel a pályán. Az egyes akadályokat,
nehézségüknek megfelelően 10-től 120 pontig terjedő pontszámmal jelölik. Összetett akadály használata
nem megengedett.
2. Az akadályokat úgy kell megépíteni, hogy mindkét irányból ugrathatók legyenek.
3. A pályaépítő – belátása szerint – több akadálynak is azonos pontértéket adhat. Ha a pályán nem építhető
fel 12 akadály, a pályaépítő a kívánsága szerinti akadályt elhagyhatja.
4. Minden egyes hibátlanul ugratott akadályért a versenyző az akadályon feltüntetett pontszámot kapja. A
levert akadályért nem jár pont.
5. Minden versenyzőnek az adott versenyszámra vonatkozóan előre meghatározott minimum 45, maximum
90 másodperc áll rendelkezésére. Ezen idő alatt a versenyzőnek a lehető legtöbb akadályt kell ugratnia,
tetszőleges irányból és sorrendben. A versenyző bármelyik irányból áthaladhat a rajtvonalon. A rajtvonalat
négy zászlóval kell ellátni: mindkét oldalon 1-1 fehér és piros zászlót tűznek ki. A pálya teljesítése közben a
versenyző bármikor, bármelyik irányból áthaladhat a rajt- és célvonalon.
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6. A pontgyűjtésre adott, meghatározott idő végét csengőszóval jelzik. A versenyzőnek ekkor valamelyik
irányból át kell haladnia a célvonalon, hogy az idejét rögzítsék. Ha a versenyző nem halad át a célvonalon,
kizárásra kerül. A célvonalat négy zászlóval kell ellátni: mindkét oldalon 1-1 fehér és piros zászlót tűznek ki.
7. Ha a meghatározott idő a ló elugrási fázisában telik le, az akadályért jár pont, amennyiben a versenyző
hibátlanul küzdi azt le.
8. A levert akadályt nem építik újra a pálya folyamán; ha a versenyző újra ugorja azt, nem kap érte pontot.
Ugyanez érvényes az ellenszegüléskor elmozdított akadályra, illetve arra az elmozdított térkitöltő elemre,
ami az akadály legmagasabb részével azonos függőleges síkból mozdult ki. Verőhibával nem járó
ellenszegülés esetén a versenyző megugrathatja a szóban forgó akadályt vagy tovább lovagolhat egy másik
akadályhoz.
9. Minden akadályt kétszer lehet ugratni. Nem jár kizárással, ha egy versenyző – szándékosan vagy
önkénytelenül – harmadszor ugrat meg egy akadályt, vagy elhalad egy már leütött akadály zászlói között.
Ebben az esetben azonban a versenyző nem kap pontot az akadály ugratásáért.
10. Minden engedelmességmegtagadásért a versenyző az emiatt elvesztett idővel bünteti magát. A lóról esés
vagy bukás kizárással jár. (Lásd 241.§ 3.25.).
11. A versenyszám győztese a legmagasabb pontszámot szerző versenyző. Pontegyenlőség esetén a
rangsorolás a meghatározott idő kezdete, valamint a végét jelző csengőhang után a célvonalon való
áthaladás között mért jobb időeredmény alapján történik. Pont- és időeredmény-egyenlőség esetén
ugyanilyen elbírálás szerinti összevetést kell rendezni, melynek meghatározott ideje 40 másodperc,
amennyiben a versenykiírás tartalmazza azt. (lásd 245.§ 6.). Ha nem tartalmazza, az azonos pontszámmal
rendelkező versenyzők holtversenyben végeznek.
12. Joker:
Felállítható a pályán egy „joker” -nek nevezett, szabályosan kizászlózott akadály. A jokert kétszer
szabad ugratni; hiba nélküli leküzdéséért minden alkalommal 200 pont jár, verőhiba esetén viszont
200 pontot le kell vonni a versenyző addig szerzett pontszámából.

271. § SZABADON VÁLASZTOTT VONALVEZETÉSŰ VERSENYSZÁM
1. Ebben a versenyszámban minden akadályt csak egyszer szabad ugratni, a versenyző által választott
sorrendben. Azt a versenyzőt, aki nem ugrat minden akadályt, ki kell zárni. Összetett akadály használata
nem megengedett.
2. A rajt- és a célvonalon mindkét irányban át szabad haladni. Mind a rajt-, mind a célvonalat 4 zászlóval kell
ellátni: mindkét oldalon 1-1 piros és fehér zászlót kell kitűzni.
Az akadályokat tetszőleges irányból lehet ugratni, kivéve, ha a pályarajzon másképp van feltűntetve.
3. Ezt a versenyszámot iram meghatározása nélkül, „C” szabály szerint kell megrendezni.
4. Ha a versenyző nem fejezi be a pályát az időmérés kezdetétől számított 120 másodpercen belül, ki kell zárni
a versenyből.
5. Engedelmességmegtagadás esetén a versenyző az elvesztett idővel bünteti magát. Bukás esetén a 241.§
3.25. érvényes.
6. Verőhibával, vagy egy akadály elmozdításával járó ellenszegülés vagy kitörés esetén a versenyző csak akkor
folytathatja a pályát, ha a levert vagy elmozdított akadályt visszaállították, és ha a versenybíróság
csengőjelet ad.

82

FEI Díjugrató Szabályzat 276. kiadás, frissítvehatályos: 20221. január 1-től.

A versenyző ekkor tetszőleges akadályt ugrathat. Ebben az esetben a versenyző időeredményéhez 6
másodperc időbüntetést adnak (lásd 232.§).
272. § SZIMULTÁN-UGRATÁS
1. Ebben a versenyszámban a versenyzők kettesével versenyeznek egymás ellen. A versenyzők a szimultánugratásban egy külön, a programban szereplő vagy egy előzetes, „A” vagy „C” szabály szerint lebonyolított
minősítő versenyszám teljesítésével szereztek indulási jogot.
2. A két versenyző egyidejűleg mérkőzik meg egymással két azonos pályán. Összetett akadályok használata
nem megengedett.
Ha egy versenyző átmegy a másik pályára és ezzel akadályozza a másik versenyzőt, az akadályozásért felelős
versenyzőt ki kell zárni.
3. Az egyes kizárásos páros fordulók győztesei indulhatnak a következő fordulóban, ahol szintén párosával kell
megmérkőzni. Innen szintén a győztesek jutnak tovább és így tovább, amíg a versenyszámban a két
döntőbejutott versenyző küzd meg egymás ellen a győzelemért.
4. Ebben a versenyszámban minden versenyző csak egy lóval indulhat, amelyet a szimultán-ugratást megelőző
versenyszámban minősített lovai közül választhat ki. Ha egy versenyző ellenfele visszalép egy fordulóból, a
versenyben maradt versenyzőnek automatikusan, a pálya teljesítése nélkül minősül a következő fordulóra.
5. Ha a szimultán-ugratás minősítő versenyszámában az utolsó helyen több versenyző végez azonos
eredménnyel, időre történő összevetéssel kell dönteni.
6. A kizárásos fordulókat, melyben a versenyzők kettesével indulnak – „A” szabály szerinti elbírálás esetén –
időmérés nélkül kell lebonyolítani. Bármilyen jellegű hiba (verőhiba, ellenszegülés, kitörés) egy hibaponttal
jár. A fentiek ellenére, verőhibával járó vagy anélküli ellenszegülés esetén a versenyző a szóban forgó
akadály megugratása nélkül folytatja a pályát, vagy megvárja, amíg visszaépítik azt. Ha a versenyszámot „A”
szabály szerint bírálják el, a versenyző 1 hibapontot kap. Azt a versenyzőt, aki úgy hagy ki akadályt, hogy
nem kísérli meg ugratni azt, kizárják. Ha a versenyszámot „C” szabály szerint bírálják el, ebben az esetben
a versenyző 3 másodperc időbüntetést kap.
A 241.§-ban leírt bármilyen szabálytalanság a versenyszámból való kizárással jár.
7. Ha a versenyszámot „C” szabály szerint bírálják el, minden hibáért 3 másodperc időbüntetés jár.
8. A következő fordulóra az a versenyző minősül, aki kevesebb hibaponttal fejezi be a pályát, pontegyenlőség
esetén pedig előbb halad át a célvonalon. A versenyszám mindaddig így folytatódik, amíg csak a döntő két
részvevője marad versenyben. Azon versenyzők között, akiket egyazon fordulóban győztek le, holtversenyt
kell hirdetni.
9. A versenybíróság egyik tagjának a rajtvonalnál kell állnia, hogy rajtjelet adjon, másik tagjának pedig a
célvonalnál, hogy eldöntse, melyik versenyző halad át előbb a célvonalon.
10. Ha egy kizárásos forduló végén két versenyző között holtverseny alakul ki, a fordulót meg kell ismételni.
11. Ha egy versenyszámot „C” szabály szerint bonyolítanak le, minden versenyző számára külön időmérést kell
biztosítani.
12. A kizárásos fordulók indulási sorrendjét a III. függelék tartalmazza (16 vagy 8 versenyző, a versenykiírásnak
megfelelően).
273. § KÉT FORDULÓS VERSENYSZÁM
1. Ezt a versenyszámot azonos irammal, két azonos vagy két – vonalvezetés vagy az akadályok száma vagy
mérete alapján – különböző pályán rendezik. A versenyzőnek mindkét fordulóban ugyanazzal a lóval kell
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indulnia. Azok a versenyzők, akiket kizártak vagy feladták a versenyt, nem indulhatnak a második
fordulóban és nem szabad helyezni őket.
2. Minden versenyzőnek indulnia kell az első fordulóban. A második fordulóban a versenykiírásnak
megfelelően az alábbiak szerint lehet részt venni:
2.1. vagy minden versenyző indul;
2.2. vagy korlátozott számú versenyző indul a második fordulóban (vagy egy bizonyos százaléka, vagy
meghatározott számú versenyző, de minden esetben minimum 25%) az első fordulóban szerzett
helyezésüknek megfelelően (hibapont és időeredmény vagy csak hibapont alapján, a kiírásnak
megfelelően). A második fordulóban részt vehető versenyzők pontos száma, vagy meghatározott
százaléka a versenykiírásban feltüntetésre kell, hogy kerüljön.
2.2.1.

ha az első fordulót nem időre rendezik, az első helyen holtversenyben álló versenyzők,
valamint minden versenyző, aki az utolsó minősítő helyen holtversenyben áll, indul a második
fordulóban, akkor is, ha a kiírás ezt nem említi.

2.2.2.

ha az első fordulót időre rendezik, a versenyrendező az alábbi lehetőségek közül választhat (a
versenykiírásban fel kell tüntetnie, hogy melyik lehetőséget választja)

I.

minimum 25%, vagy meghatározott számú versenyző; a kiírásban pontosan rögzített számú
versenyző vagy százalék indul a második fordulóban, az első fordulóban elért hibapontjuk és
idejük alapján, vagy

II.

minimum 25%, vagy meghatározott számú versenyző, a versenykiírásban pontosan rögzített
számú versenyző vagy százalék indul a második fordulóban, az első fordulóban elért
hibapontjuk és idejük alapján; minden esetben az első fordulót hiba nélkül teljesített
versenyzők indulnak a második fordulóban.

3. Ezen versenyszám elbírálásának módját rögzíteni kell a kiírásban, az alábbi szabályok egyikének
megfelelően:
Első forduló

Második forduló

„A” szabály

„A” szabály

3.1. időre

csak alapidővel

3.2. csak alapidővel

csak alapidővel

3.3.1. időre

időre

3.3.2. csak alapidővel

időre

Első forduló

Második forduló

„A” szabály

„A” szabály

3.4.1. időre

időre

Összevetés
Indulási sorrend
fordított sorrend az első forduló hibapontjai
és ideje alapján; pont- és időegyenlőség
esetén a versenyzők
megtartják sorrendjüket
fordított sorrend az első forduló hibapontjai
alapján;
pont- és időegyenlőség esetén a versenyzők
megtartják sorrendjüket
fordított sorrend az első forduló hibapontjai
és ideje alapján; pont- és időegyenlőség
esetén
a
versenyzők
megtartják
sorrendjüket
fordított sorrend az első forduló hibapontjai
alapján; pont- és időegyenlőség esetén a
versenyzők megtartják sorrendjüket

Indulási sorrend
a második fordulóval
azonos

nincs összevetés

nincs összevetés

Összevetés
Indulási sorrend
fordított sorrend az első forduló hibapontjai
és ideje alapján; pont- és időegyenlőség

Indulási sorrend
a második fordulóval
azonos
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3.4.2. csak alapidővel

esetén
a
versenyzők
megtartják
sorrendjüket
fordított sorrend az első forduló hibapontjai
alapján; pont- és időegyenlőség esetén a
versenyzők megtartják sorrendjüket

időre

a második fordulóval
azonos

4. Besorolás
4.1. A versenyzőket az összevetésben szerzett hibapontjaik és időeredményük alapján rangsorolják. Az
összevetésben nem induló re nem minősült versenyzőket a két forduló összesített hibapontszáma és
az első forduló időeredménye alapján rangsorolják.
4.2. A versenyzőket az összevetésben szerzett hibapontjaik és időeredményük alapján rangsorolják. Az
összevetésben nem induló re nem minősült versenyzőket a két forduló összesített hibapontszáma
alapján rangsorolják.
4.3. A versenyzőket a két forduló összesített hibapontszáma és a második forduló időeredménye alapján
rangsorolják. A második fordulóban nem induló ra nem minősült versenyzőket az első fordulóban elért
hibapontjaik szerint rangsorolják (ha az első fordulót nem időre rendezték) vagy a hibapontjaik és
idejük szerint rangsorolják (ha az első fordulót időre rendezték).
4.4. A versenyzőket az összevetésben szerzett hibapontjaik és időeredményük alapján rangsorolják. Az
összevetésben nem induló re nem minősült versenyzőket a két forduló összesített hibapontszáma és
a második forduló időeredménye alapján rangsorolják. A második fordulóban nem induló ra nem
minősült versenyzőket az első fordulóban elért hibapontjaik és idejük szerint rangsorolják (ha az első
fordulót időre rendezték), vagy az elért hibapontjaik szerint rangsorolják (ha az első fordulót nem időre
rendezték).
274. § KÉTFÁZISOS VERSENYSZÁM
1. NORMÁL KÉTFÁZISOS VERSENYSZÁM
1.1. Ezt a versenyszámot két szakaszból álló pályán, megszakítás nélkül bonyolítják le, azonos vagy
különböző irammal. Az első fázis célvonala egyben a második fázis rajtvonala is.
1.2. Az első fázis 7-9 akadályból áll, összetett akadállyal, vagy anélkül. A második fázis 4-6 akadályból áll
és tartalmazhat egy összetett akadályt.
1.3. Az a versenyzőt, aki hibázik az első fázisban, vagy túllépi az alapidőt, az első fázis célvonalán való
áthaladás után csengőjellel állítják meg. A versenyzőnek az első célvonalon való áthaladás után kell
megállnia.
1.4. Az első fázist hiba nélkül teljesítő versenyzők folytatják a pályát, ami a második célvonalon való
áthaladással fejeződik be.
1.5. Ezen versenyszám elbírálásának módját rögzíteni kell a versenykiírásban, az alábbi szabályok egyike
szerint:

Első fázis

Második fázis

1.5.1. „A” szabály szerint, csak
alapidővel

„A” szabály
alapidővel

Helyezés
szerint,

csak

A második fázis hibapontjai, és
amennyiben a versenyző nem
minősül a második fázisra, az
első fázis hibapontjai szerint.
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1.5.2. „A” szabály szerint, csak
alapidővel

„A” szabály szerint, időre

A második fázis hibapontjai és
ideje,
és
amennyiben
a
versenyző nem minősül a
második fázisra, az első fázis
hibapontjai szerint.

1.5.3. „A” szabály szerint, időre

„A” szabály szerint, időre

A második fázis hibapontjai és
ideje,
és
amennyiben
a
versenyző nem minősül a
második fázisra, az első fázis
hibapontjai és ideje szerint.

1.5.4. „A” szabály szerint, csak
alapidővel

„C” szabály szerint

A második fázis teljes ideje („C”
szabály) és amennyiben a
versenyző nem minősül a
második fázisra, az első fázis
hibapontjai szerint.

1.5.5. „A” szabály szerint, időre

„C” szabály szerint

A második fázis teljes ideje („C”
szabály) és amennyiben a
versenyző nem minősül a
második fázisra, az első fázis
hibapontjai és ideje szerint.

1.6. Az első fázis után megállított versenyzőt csak a mindkét fázisban részvevő versenyzők után szabad helyezni.
Azok a versenyzők, akik a második fázist feladják, vagy abban kizárásra kerülnek, a második fázist teljesített
versenyzők mögött holtversenyben utolsóként kerülnek helyezésre.
1.7. Az első helyen azonos eredmény esetén holtversenyt kell hirdetni.
1.8. Annak érdekében, hogy a Nagydíjban induló lovak megfeleljenek az indulás feltételeinek (lásd: 261. § 4. 4.),
elegendő a 274. § 1. 5. 1. - 274. § 1. 5. 5. bekezdések rendelkezéseinek megfelelően megrendezett
versenyszámok első fázisát teljesíteniük.

2. SPECIÁLIS KÉTFÁZISOS VERSENYSZÁM
2.1. Ez a versenyszám két olyan fázisból áll, amelyek között nincs megszakítás, mindkettő vagy azonos, vagy
különböző iramban teljesítendő, és az első fázis célvonala megegyezik a második fázis startvonalával.
2.2. Az első fázis egy minimum 5 és maximum 7 akadályból álló pálya, kombinációkkal, vagy azok nélkül. A két
fázisban összesen minimum 11 és maximum 13 akadály helyezhető el. A második fázis egy kombinációt
tartalmazhat.
2.3. Az első fázisban induló versenyzők indulhatnak a második fázisban is.
2.4. A második fázis a rajtvonalon való áthaladással ér véget.
2.5. Ez a versenyszám az alábbi konstrukció alapján kerül elbírálásra:

Első fázis
"A" szabály szerint, időre
Minimum 5 - maximum 7 akadály

Második fázis

Helyezés

"A" szabály szerint, időre

A két fázis összesített hibapontjai
alapján (akadályokon szerzett
További akadályok (a két fázisban
hibák és időtúllépésért járó hibák
összesen minimum 11, maximum
13 akadály)
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összege) és ha szükséges, a
második fázis ideje

2.6. Azon versenyzők, akik az első, vagy a második fázisban kizárásra kerülnek, vagy a versenyszámot feladják,
nem kerülnek helyezésre.
2.7. Abban az esetben, ha az első helyen holtverseny áll fenn, a holtversenyben végzett versenyzők egyenrangúan
elsőként kerülnek helyezésre.
2.8. Annak érdekében, hogy a Nagydíjban induló lovak megfeleljenek az indulás feltételeinek (lásd: 261. § 4. 4.), a
274. § 2. 5. bekezdés rendelkezéseinek megfelelően rendezett versenyszámok mindkét fázisát kötelező
teljesíteniük.
275. § GYŐZTES KÖR CSOPORTOKKAL
1. Ebben a versenyszámban a versenyzőket csoportokra osztják. Ez történhet sorsolás útján, vagy egy minősítő
versenyszám eredményei, vagy az érvényes ranglista alapján. A felosztás módját a versenykiírásban
rögzíteni kell.
2. Azt a módot, ahogy a versenyzőket csoportokba rendezik, illetve ahogy a csoportokon belüli indulási
sorrendet meghatározzák, rögzíteni kell a versenykiírásban.
3. Először az első csoport versenyzői indulnak, majd a második csoport versenyzői és így tovább.
4. Minden csoport legjobb versenyzője minősül a győztes körre.
5. A versenyrendező meghatározhatja a versenykiírásban, hogy korlátozott számú versenyző, aki a csoportján
belül nem a legjobb eredményt érte el, de az összes fennmaradó versenyző közül a legjobb eredménnyel
végzett, szintén indulhat a győztes körben.
6. A győztes körben minden versenyző 0 hibaponttal indul.
7. A győztes körben induló versenyzők megtartják az alappálya indulási sorrendjét, vagy ha a versenykiírás úgy
rendelkezik, az alappálya eredménye alapján (hibapont és időeredmény) fordított sorrendben indulnak.
8. Az alappályát és a győztes kört „A” szabály szerint, időre kell elbírálni.
9. Ez a versenyszám nem lehet Nagydíj, egy verseny legmagasabb pénzdíjú versenyszáma vagy egy másik
versenyszám minősítője.
10. Minden, a győztes körben induló versenyzőnek jár pénzdíj.
11. Az a versenyző, aki minősül a győztes körre, de nem indul benne, nem helyettesíthető más versenyzővel.
276. § GYŐZTES KÖR
1. Kétfordulós versenyszám győztes körrel
1.1. Ebben a versenyszámban az első forduló legjobb 16 versenyzője minősül a második fordulóra, ahol az
eredmények (hibapont és időeredmény) alapján fordított sorrendben indulnak.
1.2. A két forduló összesített hibapontszáma, és a versenyző összesített vagy a második fordulóban elért
időeredménye alapján a legjobb 8 versenyző minősül a győztes körre.
1.3. A második forduló pályája eltérhet az első fordulóétól.
1.4. A győztes kör pályája egy rövidített pálya, amely az első és/vagy második pálya akadályaiból áll.
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1.5. A győztes körben az indulás a két forduló összesített hibapontszáma és az összesített vagy a második
fordulóban elért időeredmények alapján fordított sorrendben történik, a versenykiírásban leírtaknak
megfelelően.
1.6. A győztes körben minden versenyző 0 hibaponttal indul.
1.7. Mindhárom fordulót „A” szabály szerint, időre kell elbírálni. A győztes körben az alapidő túllépéséért
minden megkezdett 4 másodperc után 1 hibapontot kell adni.
1.8. Ez a versenyszám nem lehet Nagydíj, egy verseny legmagasabb pénzdíjú versenyszáma.
1.9. Az a versenyző, aki minősül a győztes körre, de nem indul benne, nem helyettesíthető más
versenyzővel.
1.10. Azon versenyzők, akik a győztes körtől visszalépnek, a győztes körben kizárásra kerülnek, vagy a
versenyszámot feladják, a Díjugrató Szabályzat 247.1 és 247.2 bekezdései alapján kerülnek helyezésre.

2. Egyfordulós versenyszám győztes körrel (győztes kör: a versenyzők 0 hibaponttal indulnak)
2.1. Ebben a versenyszámban az alappálya versenyzőinek legalább 25%-a és minimum 10 versenyző minősül
a győztes körre, amelyben az első forduló eredményei (hibapont és időeredmény) alapján fordított
sorrendben indulnak. Az alábbi versenyzők minősülnek a győztes körre, a kiírásban foglaltaknak
megfelelően:
(i) a versenyzők minimum 25%-a, vagy meghatározott száma, de minden esetben minimum 10
versenyző minősül a győztes körre az első fordulóban megszerzett hibapontjaik és időeredményük
alapján; vagy
(ii) a versenyzők minimum 25%-a, vagy meghatározott száma, de minden esetben minimum 10
versenyző minősül a győztes körre az első fordulóban megszerzett hibapontjaik és időeredményük
alapján, de minden esetben minden, az első fordulóban hibapont nélkül végzett versenyző minősül a
győztes körre.
A győztes körre minősülő versenyzők pontos száma, vagy százaléka meghatározásra kell, hogy kerüljön
a versenykiírásban.
2.2. A győztes körben minden versenyző 0 hibaponttal indul.
2.3. Mindkét fordulót „A” szabály szerint, időre kell elbírálni. A győztes körben az alapidő túllépéséért
minden megkezdett 4 másodperc után 1 hibapontot kell adni.
2.4. Ez a versenyszám nem lehet Nagydíj, egy verseny legmagasabb pénzdíjú versenyszáma.
2.5. Az a versenyző, aki minősül a győztes körre, de nem indul benne, nem helyettesíthető más
versenyzővel.
2.6. Azon versenyzők, akik a győztes körtől visszalépnek, a győztes körben kizárásra kerülnek, vagy a
versenyszámot feladják, a Díjugrató Szabályzat 247.1 és 247.2 bekezdései alapján kerülnek helyezésre.
277. § DERBY
1. A derby olyan versenyszám, melynek pályahossza minimum 1000 m és maximum 1300 m, és az
erőkifejtések minimum 50%-a természetes akadály. A versenyszámot egy fordulóval kell megrendezni, amit
összevetés követhet, ha a versenykiírás ezt tartalmazza.
2. Az elbírálás történhet „A” szabály vagy „C” szabály szerint. „C” szabály szerinti elbírálás esetén nincs
alapidő, csak időhatár. Az időhatár a versenybíróság döntése alapján meghaladhatja a 239.§ 3. pontban
leírt időhatár-megállapítási szabályokban foglaltakat, ha a pályahossz megköveteli azt.
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3. A versenykiírástól függően minden versenyző maximum 3 lovat lovagolhat, még akkor is, ha a versenyen ez
a versenyszám jár a legnagyobb pénzdíjjal.
278. § VERSENYSZÁM ÖSSZETETT AKADÁLYOKON
1. A pálya hat akadályból áll; az első akadály szólóakadály, melyet öt összetett akadály követ. Minimum egy
összetett akadálynak hármasugrásnak kell lennie.
2. A versenyszám „A” vagy „C” szabály szerint bírálható el.
3. Ha a versenykiírásnak megfelelően van összevetés, az összevetés pályájának hat akadályból kell állnia. Vagy
egy kettes- és egy hármasugrást, valamint négy szólóakadályt, vagy pedig három kettesugrást és három
szólóakadályt kell tartalmaznia. Ehhez az alappálya összetett akadályainak bizonyos elemeit kell kivenni a
pályából.
4. A 204.§ 5. pont rendelkezései nem érvényesek erre a versenyszámra. Mindamellett a pályahossz nem
haladhatja meg a 600 métert.
279. § KÖLCSÖNLOVAKKAL RENDEZETT VERSENYEK ÉS VERSENYSZÁMOK
A FEI főtitkárának engedélyével olyan nemzetközi versenyeket vagy versenyszámokat is lehet rendezni, amelyekre
a rendező ország nemzeti szövetsége adja kölcsön a részvevő lovakat.
Ilyen esetekben az alábbi szabályok érvényesek:
1. A versenyrendező bocsátja a versenyzők rendelkezésére a szükséges számú lovat (maximum 3 ló
versenyzőnként).
2. A lovakat az első versenyszám kezdete előtt minimum 24 órával, pártatlan sorsolás útján kell szétosztani a
csapattagok és az egyéni versenyzők között. Ha erről a versenykiírás a FEI főtitkárának beleegyezésével nem
rendelkezik másképp, a rendező nemzet versenyzőinek lovait sorsolják ki először.
3. A sorsolás az alábbi személyek jelenlétében történik: csapatvezetők vagy a csapatok egy-egy képviselője;
versenyzők; a versenybíróság elnöke vagy egy tagja; az állatorvosi bizottság elnöke vagy a kiküldött
állatorvos. Szintén jelen kell lennie a pontosan azonosított, megszokott módon kantározott, kisorsolandó
lovaknak is. Ugyanazt a kantárt kell használni a teljes verseny folyamán, hacsak annak cseréjére a ló
tulajdonosa engedélyt nem ad.
4. A versenyrendező tartson készenlétben megfelelő számú tartalék lovat arra az esetre, ha a kiküldött
állatorvos valamelyik lovat alkalmatlannak minősítené, vagy ha a versenybíróság azt állapítja meg, hogy
valamelyik versenyző és lova láthatóan nem illik egymáshoz.
5. A versenykiírásnak félreérthetetlenül tartalmaznia kell azokat a feltételeket, amelyek szerint a lovakat
kölcsönzik és sorsolják, illetve amelyek szerint a versenyszámokat lebonyolítják. Ha az 1-4 pontban leírt
feltételeket megváltoztatják, a FEI főtitkárának jóvá kell hagynia azokat.
6. Nincs szükség FEI útlevelekre, amennyiben csak belföldi lovak vesznek részt a versenyen, melyeket a FEI
által elfogadott dokumentumok alapján pontosan azonosítani lehet.
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XIII. FEJEZET – ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZEMLE ÉS VIZSGÁLAT, GYÓGYSZEREZÉS
(DOPPINGOLÁS) ELLENŐRZÉSE ÉS LÓÚTLEVELEK
280. § ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLAT ÉS SZEMLE, ÚTLEVÉL-ELLENŐRZÉS
Az állategészségügyi szemléket és vizsgálatokat az Állategészségügyi Szabályzatban olvasható 1001.§, 1030.§ és
1032.§, illetve az alábbi rendelkezések szerint kell lebonyolítani. Az állategészségügyi szemlével kapcsolatos további
rendelkezések az Állategészségügyi Szabályzat 1034. § és 1042. §.-ban kerülnek meghatározásra.
1. Vizsgálat megérkezéskor és útlevél-ellenőrzés
A vizsgálatot és útlevél-ellenőrzést az Állategészségügyi Szabályzat 1010.§ 4., 1011.§ 2., 1030.§ és 1032. § szerint
kell végrehajtani.
Bármilyen jelentős útlevélhez kapcsolódó szabálytalanság esetén lásd Állategészségügyi Szabályzat 1033 §.
FONTOS: A lóútlevél adatainak ellenőrzésekor le kell ellenőrizni a ló életkorát, ha a verseny vagy bármely
versenyszám bizonyos korú lovak részvételére korlátozódik.

2. Állategészségügyi szemle
2.1.

Ezt legkésőbb az első versenyszám napja előtti délutánon kell lebonyolítani. A csapatvezetőknek
és/vagy felelős személyeknek egy konkrét időpontban kell megállapodniuk a programban
meghatározott időintervallumon belül, amikor a lovaikat felvezetik. Ezt az időpontot legkésőbb két
nappal az első versenyszám kezdete előtt közzé kell tenni a versenyirodán, az érintett felek
szükségtelen késésének elkerülése érdekében.
2.1.1. Indokolt esetben a versenybíróság, a kiküldött állatorvossal egyeztetve, a saját hatáskörén
belül engedélyezhet még egy, későbbi időpontban tartandó állategészségügyi szemlét,
amelyen azok a lovak vesznek részt, amelyek nem jelentek meg az első szemlén, kivételes,
előre nem látható körülmények miatt.

2.2.

FEI világkupadöntőkön, világbajnokságokon és kontinensbajnokságokon minden kategóriában és
olimpiákon az egyéni döntő versenyszám előtt egy második állategészségügyi szemlét is rendeznek.

2.3.

Minden lovat kantárban vagy nagykantárban kell felvezetni. Minden egyéb szerszámot és
felszerelést, például lótakarót, fáslit stb. le kell venni a lóról. Erre vonatkozóan tilos kivételt tenni.

2.4.

A ló nem vezethető fel úgy, hogy azonosító jegyeit bármilyen módon – festékkel vagy színezéssel –
elrejtették.

2.5.

A csapatvezetőnek a csapathoz tartozó lovak felvezetésekor jelen kell lennie az adott lóhoz tartozó
lóápoló és/vagy versenyző mellett.

2.6.

A felelős személynek (versenyző) az adott ló lóápolója mellett jelen kell lennie az egyéni lovak
felvezetésekor.

2.7.

FEI világkupadöntőkön, FEI Nemzetek díja döntőkön, bajnokságokon és játékokon a versenyző maga
vezeti fel a lovát az állategészségügyi szemlén. A versenybíróság elnöke a csapatvezető vagy a
versenyző kérésére eltekinthet ettől a szabálytól.

2.8.

Hangsúlyozni kell, hogy a fent leírt procedúra nem tekintendő részletes állatorvosi vizsgálatnak, (lásd
még Állategészségügyi Szabályzat 1038. §) és a lehető legrövidebb idő alatt kell végrehajtani.

3. A versenybíróság, és az állatorvosi bizottság kapcsolata
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3.1. Lovak kiválasztása doppingvizsgálathoz történő mintavételre (Lásd Állategészségügyi Szabályzat 10681069. §)
3.2. FEI világkupadöntőkön, FEI Nemzetek Díja döntőkön, világ- és felnőtt kontinensbajnokságokon és
olimpián elegendő számú lovat kell mintavételre kötelezni annak érdekében, hogy az alábbi minták
biztosan rendelkezésre álljanak elemzés céljára:
3.2.1. minden egyéni döntőben az első három helyezett ló;
3.2.2. csapatbajnokságok döntőjében az első három helyezett csapat egy-egy lova.

281. § A LOVAK GYÓGYSZEREZÉSÉNEK (DOPPINGOLÁSÁNAK) VIZSGÁLATA
A lovak gyógyszerezésének (doppingolásának) vizsgálatát az Általános Szabályzat és az Állategészségügyi Szabályzat
rendelkezései, valamint bármely egyéb alkalmazható FEI szabály szerint kell lebonyolítani.
282. § LÓÚTLEVELEK ÉS AZONOSÍTÓ SZÁMOK

1. A lóútlevelekre vonatkozó előírásokat lásd Általános Szabályzat 137.§ és Állategészségügyi Szabályzat
1001.§, 1032. § éa 1033. §.
2. Minden ló a versenyrendezőtől a megérkezéskor kapott, egyetlen azonosító számot viseli a verseny teljes
ideje alatt.
A lónak minden alkalommal viselnie kell ezt a számot, amikor elhagyja az istállót, annak érdekében, hogy a
hivatalos személyek – beleértve a stewardokat – azonosítani tudják. A szám jól látható helyre való
elhelyezésének elmulasztása első alkalommal figyelmeztetést, többszöri kísérlet esetén pedig a
versenybíróság által kirótt bírságot von maga után (Lásd 240.§ 2.8.).
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FÜGGELÉKEK
I.

FÜGGELÉK – FEI KITÜNTETÉSEK
1. Díjugratásban azon versenyzők részesülnek FEI kitüntetésben, akik Felnőtt CSIO Nemzetek Díja
versenyszámában, olimpia csapat- és/vagy egyéni versenyében, valamint világ- és felnőtt
kontinensbajnokságokon csapatban és/vagy egyéniben feladás vagy kizárás nélkül teljesítették az első
fordulót. A kitüntetés alábbi fokozatai érhetők el:
(i)
arany fokozat 40 teljesített első forduló Nemzetek Díja versenyszámban;
(ii)
Ezüst fokozat 20 teljesített első forduló Nemzetek Díja versenyszámban;
(iii)
bronz fokozat 10 teljesített első forduló Nemzetek Díja versenyszám ban.
2. Az alábbi versenyszámok első fordulóinak teljesítése a pontrendszerben öt Nemzetek Díja versenyszámmal
egyenértékűnek minősül:
(i)
olimpia csapat vagy egyéni döntő versenyszáma;
(ii)
világbajnokság csapat vagy egyéni döntő versenyszáma;
(iii)
kontinensbajnokság csapat vagy egyéni döntő versenyszáma;
(iv)
Pán-Amerikai Játékok csapat vagy egyéni döntőversenyszáma;
(v)
Ázsiai Játékok csapat vagy egyéni döntő versenyszáma.
3. Lásd Általános Szabályzat 132. § a részletekért az előjogokról azok számára, akik FEI kitüntetések birtokosai.
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II.

FÜGGELÉK – AZ ALAPIDŐ KISZÁMÍTÁSA

Iram: 300 m/perc

Tízes egységek

Százas egységek

Iram: 325 m/perc

Tízes egységek

Százas egységek
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AZ ALAPIDŐ KISZÁMÍTÁSA
Iram: 350 m/perc

Tízes egységek

Százas egységek

Iram: 375 m/perc

Tízes egységek

Százas egységek
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Iram: 400 m/perc

Tízes egységek

Százas egységek
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III. FÜGGELÉK – SZIMULTÁN–UGRATÁS (272. §)
A szimultán-ugratás fordulóinak indulási sorrendje (a minősítő versenyszám eredményei alapján)
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IV. ELŐÍRÁSOK IDŐMÉRŐ BERENDEZÉSEKRE ÉS EREMÉNYKIJELZŐ TÁBLÁKRA
V. FÜGGELÉK – A CSI-KRE VALÓ MEGHÍVÁS SZABÁLYAI
VI. FÜGGELÉK – CSI RENDEZÉSI KÖVETELMÉNYEK EURÓPÁBAN ÉS ÉSZAK-AMERIKÁBAN
(CSIO RENDEZÉSI KÖVETELMÉNYEK AZ EGÉSZ VILÁGON)
VII. FÜGGELÉK – A VIZESÁROK KONSTRUKCIÓJA
VIII.

FÜGGELÉK – MINŐSÜLÉSI PROCEDÚRA
KONTINENSBAJNOKSÁGOKRA

OLIMPIÁRA,

VALAMINT

VILÁG-

ÉS

IX. FÜGGELÉK – 25 ÉV ALATTI (U25), FIATAL LOVASOKRA ÉS IFJÚSÁGI VERSENYZŐKRE
VONATKOZÓ SZABÁLYOK
I.

FEJEZET – BEVEZETÉS

1.§ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A fiatal versenyzők részvétele a fejlődés fontos eleme a világ díjugrató sportjában.
Az alábbi szabályok célja a 25 év alatti, fiatal lovasok és ifjúsági versenyzők részére rendezett versenyek és
versenyszámok típusainak egységesítése az egész világon, figyelembe véve a kizárólag fiatal versenyzőkre
érvényes specifikus problémákat.

2.§ A SZABÁLYZAT PRIORITÁSA
1. A 25 év alatti, fiatal lovasok és ifjúsági versenyzők számára kiírt díjugrató versenyeket általánosságban a felnőtt
versenyzők díjugrató versenyeire vonatkozó szabályok szerint rendezik.
2. Minden olyan eset, amelyet nem fednek le az alábbi szabályok, az Általános Szabályzat, az Állategészségügyi
Szabályzat, a Díjugrató Szabályzat és az egyéb FEI szabályok rendelkezései érvényesek.

3.§ A 25 ÉV ALATTI, FIATAL LOVAS ÉS IFJÚSÁGI KATEGÓRIÁK MEGHATÁROZÁSA
1. Egy versenyző azon naptári év kezdetétől versenyezhet U25-ös kategóriában, amelyben betölti a 16.
életévét annak a naptári évnek a végéig, amelyben betölti a 25. életévét. Azon naptári év kezdetétől,
amelyben betölti a 14. életévét, annak a naptári évnek a végéig, amelyben betölti a 15. életévét, a
versenyző indulhat az U25-ös kategóriában, amennyiben az alappálya magassága nem haladja meg a 140
cm-t. (Lásd 255.2.2.§)
2. Egy versenyző azon naptári év kezdetétől versenyezhet fiatal lovas kategóriában, amelyben betölti a 16.
életévét, annak a naptári évnek a végéig, amelyben betölti a 21. életévét.
3. Egy versenyző azon naptári év kezdetétől versenyezhet ifjúsági kategóriában, amelyben betölti a 14.
életévét, annak a naptári évnek a végéig, amelyben betölti a 18. életévét.
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4. 25 év alatti, fiatal lovas vagy ifjúsági versenyző 18 éves koráig nem minősíthető hivatásos versenyzőnek.
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II.

FEJEZET – NEMZETKÖZI VERSENYEK ÉS BAJNOKSÁGOK

4.§ NEMZETKÖZI VERSENYEK (Lásd Általános Szabályzat 102.§)
1. Az alábbi, 25 év alatti, fiatal lovas és ifjúsági versenyzők részére kiírt versenytípusok léteznek: „A” és „B”
kategóriás nemzetközi versenyek („A” kategóriás CSIU25, CSIY és CSIJ, valamint „B” kategóriás CSIU25, CSIY
és CSIJ), hivatalos nemzetközi versenyek (CSIOY vagy CSIOJ), illetve bajnokságok megrendezhetők a fiatal
lovas és ifjúsági versenyzők részére, de az U25-ös kategória részére nem.
2.

„A” kategóriás CSIU25, CSIY vagy CSIJ versenyek
2.1. Az „A” kategóriás CSIU25, CSIY vagy CSIJ verseny olyan nemzetközi verseny, amely a rendező ország,
valamint korlátlan számú külföldi nemzet egyéni versenyzői számára nyitott.
2.2. A kiírt pénzdíjra vonatkozóan nincs korlátozás.
2.3. U25 és fiatal lovas kategóriában a maximális magasság 150 cm lehet, arányos szélességgel 150 és 180
cm között, kivéve a triplebart, amely maximális szélessége 190 cm lehet. A Nagydíj irama, amennyiben
az minimum 145 cm-es magasságon megrendezett Longines Ranglista pontot adó versenyszám:
minimum 375 m/perc, maximum 400 m/perc (lásd: 234.2) szabadtéren és minimum 350 m/perc,
maximum 375 m/perc fedettpályán. Egyéb versenyszámok minimális irama 350 m/perc. Fedettpályás
versenyen az iram 325 m/percre csökkenthető, szabadtéren kizárólag abban az esetben csökkenthető
az iram 325 m/percre, ha az az kiírásban fel van tüntetve. Minimum 7 éves lovak nevezhetők.
2.4. Ifjúsági kategóriában a maximális magasság 140 cm lehet, arányos szélességgel 140 és 170 cm között,
kivéve a triple bart, amely maximális szélessége 180 cm lehet. Az iram minimum 350 m/perc, maximum
375 m/perc. Fedettpályás versenyen az iram 325 m/percre csökkenthető, szabadtéren kizárólag abban
az esetben csökkenthető az iram 325 m/percre, ha az az kiírásban fel van tüntetve. Minimum 6 éves
lovak nevezhetők.
2.5. Minden egyéb kitételt illetően a felnőtt CSI2*-k szabályai mérvadók.
2.6. Szigorúan nem hivatalos csapatversenyek, melyeket sosem szabad „Nemzetek Díjának” nevezni,
rendezhetők ezen versenyeken, ezekben maximum 4 fős csapatok indulhatnak.

3. „B” kategóriás CSIU25, CSIY vagy CSIJ versenyek
3.1. A „B” kategóriás CSIU25, CSIY vagy CSIJ verseny olyan nemzetközi verseny, amely a rendező ország,
valamint korlátlan számú külföldi nemzet egyéni versenyzői számára nyitott.
3.2. A versenyen nem írható ki pénzdíj.
3.3. CSIU25 és CSIY „B” kategóriás versenyek akadályainak méreteire, versenyszámai iramára és a
CSIU25
és
CSIY
„B”
kategóriás
versenyek
akadályainak
méreteire, versenyszámai iramára és a nevezhető lovak minimális életkorára a 2.3 pont rendelkezései
irányadók.
3.4. CSIJ „B” kategóriás versenyek akadályainak méreteire, versenyszámainak iramára és a nevezhető lovak
CSIJ
„B”
kategóriás
versenyek
akadályainak
méreteire,
versenyszámainak iramára és a nevezhető lovak minimális életkorára a 2.4 pont rendelkezései
irányadók.
3.5. A "B" kategóriás CSIU25 versenyekre a versenybíróság kijelölése a Fenőtt CSI2* versenyekre vonatkozó
szabályok alapján történik, míg a CSIY és CSIJ "B" kategóriás versenyekre a versenybíróság kijelölése a
Felnőtt CSI1* versenyekre vonatkozó szabályok alapján történik.

3.6. Minden egyéb kitételt illetően a felnőtt CSI1*-k szabályai alkalmazandók.
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3.7. Szigorúan nem hivatalos csapatversenyek, melyeket sosem szabad „Nemzetek Díjának” nevezni,
rendezhetők ezen versenyeken, ezekben maximum 4 fős csapatok indulhatnak.
4. Hivatalos nemzetközi versenyek fiatal lovasok és ifjúsági versenyzők részére (CSIOY vagy CSIOJ) (Lásd
Általános Szabályzat 103.§)
4.1. A CSIO olyan nemzetközi verseny, amely minimum 3, csapattal képviselt ország számára nyitott. CSIO
rendezése az U25-ös kategória részére nem megengedett.
4.1.1. A CSIO versenyekre való meghívásokhoz a versenyrendező az alábbi formulák egyikét
választhatja:
-

A jelen függelék 13.2.1. és 13.2.2. pontjainak megfelelően, vagy

-

A 249.§ 1. pontja szerint.

4.2. A CSIO-nak tartalmaznia kell a hivatalos csapat- és egyéni versenyszámokat, melyet ezen szabályzat
határoz meg.
4.3. Akadályok és egyéb technikai feltételek
4.3.1. Az akadályok méretei, a Nagydíj és további önálló versenyszámok irama a fenti 2.3. pont szerint
CSIOY-n és a 2.4. pont szerint CSIOJ-n.
4.3.1.4.3.2. A Nemzetek Díja versenyszám akadályainak méretei CSIOY esetében a 2.3, CSIOJ esetében
a 2.4 pont szerint alakulnak. CSIOY és CSIOJ versenyek Nemzetek Díja versenypályáinak
tartalmaznia kell egy maximum 370 cm széles vizesárok akadályt, valamint egy kettes és egy
hármasugrást, vagy három kettesugrást. CSIOY és CSIOJ Nemzetek Díja versenyszámainak
irama szabadtéren maximum 375 m/perc, fedettpályán maximum 350 m/perc.
4.4. Azon CSIO-nak, melyre a 5.§ (FEI bajnokságok) rendelkezéseinek megfelelően hívják meg a részvevő
országokat, tartalmaznia kell a 4.2. pontban leírt hivatalos versenyszámokat.
4.5. Azon CSIO-n, melyre a Díjugrató Szabályzat 249.§-ának rendelkezései szerint hívják meg a részvevő
országokat, a kiírásnak tartalmaznia kell egy hivatalos csapatversenyt, valamint egy egyéni döntő
versenyszámot. Ezen versenyszámokat az idevonatkozó speciális szabályoknak megfelelően kell
megrendezni, az ezen szabályzatban foglaltaknak megfelelően. A CSIO versenynapjai során egyéb
versenyszámokat is kell rendezni, hogy a verseny teljes programmal rendelkezzen. Az akadályok
méretei nem haladhatják meg a bajnokságok esetében leírtakat.
4.6. Kategóriánként évente maximum 2 CSIO rendezhető egy országban, egy fedett pályán, valamint egy
szabad téren.
4.7. CSIOY vagy CSIOJ versenyek – a FEI főtitkárának döntése alapján – a verseny időpontjának évében is
bekerülhetnek a versenynaptárba, amennyiben azok nem ütköznek a naptárban már szereplő fiatal
lovasok és ifjúsági versenyzők részére rendezett versenyekkel.
5. Nemzetközi versenyek kölcsönzött lovakkal
5.1. A FEI főtitkárának és a FEI technikai bizottságának elnökének beleegyezésével, CSIU25, CSIY és CSIJ
versenyek rendezhetők díjugratásban a versenyrendező által rendelkezésre bocsátott lovakkal.
5.2. A kölcsönzött lovakra vonatkozóan az Általános Szabályzat 111.§-a és a jelen szabályzat XII. függelék
4.4. pontja érvényes.
6. Kombinált versenyek fiatal lovasok és ifjúsági versenyzők részére
Amennyiben fiatal lovas és ifjúsági kategóriákban kombinált versenyeket rendeznek, az ifjúsági kategóriára
vonatkozó akadályméreteket kell alkalmazni, vagy a fiatal lovasok számára meg kell emelni a pályák akadályait.

101

FEI Díjugrató Szabályzat 276. kiadás, frissítvehatályos: 20221. január 1-től.

5.§ BAJNOKSÁGOK
6.§ INDÍTHATÓSÁG NEMZETKÖZI VERSENYEKEN ÉS BAJNOKSÁGOKON
7.§ FELNŐTT VERSENYEK ÉS EGYÉB BAJNOKSÁGOK
8.§ KÖLTSÉGEK ÉS KIVÁLTSÁGOK
9.§ DÍJAK
10.§ GYAKORLÁS
1. Diszkvalifikálás terhe mellett tilos egy versenyző lován a versenyzőn kívül bárkinek a lovon ülve
gyakorolnia, a verseny vagy bajnokság helyszínét képező településen vagy azon kívül, az első versenyszám
kezdetét megelőző napon 18.00 órától a teljes verseny vagy bajnokság végéig. Mindamellett futószárazás,
kézen történő munka stb. a stewardok felügyelete mellett más személy által is végezhető.
11.§ TECHNIKAI KIKÜLDÖTT
12.§ VERSENYKIÍRÁS
III. FEJEZET – KONTINENS- ÉS REGIONÁLIS DÍJUGRATÓ BAJNOKSÁGOK ÉS CSIO-K
13.§ NEVEZÉSEK
14.§ AZ INDULÓK KIHIRDETÉSE
15.§ ÉLETKORRA VONATKOZÓ KRITÉRIUMOK
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16.§ VERSENYSZÁMOK
17.§ AKADÁLYOK ÉS PÁLYÁK
18.§ CSAPAT ÉRTÉKELÉS
19.§ EGYÉNI ÉRTÉKELÉS
20.§ FELSZERELÉS ÉS ÖLTÖZET
21.§ VERSENYBÍRÓSÁG
22.§ TECHNIKAI KIKÜLDÖTT
23.§ ÁLLATORVOSI BIZOTTSÁG
24.§ FELLEBBVITELI BIZOTTSÁG
25.§ DÍJAK ÉS EMLÉKTÁRGYAK
26.§ EGYÉB RENDELKEZÉSEK

X.

FÜGGELÉK - VETERÁN VERSENYZŐK

XI.

FÜGGELÉK – A PÓNI KATEGÓRIÁRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK

XII. FÜGGELÉK – A GYERMEK KATEGÓRIÁRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK
I. FEJEZET – BEVEZETÉS
1.§ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A gyermek versenyzők részvétele a fejlődés fontos eleme a világ díjugrató sportjában.
2. Az alábbi szabályok célja a gyermek versenyzők részére rendezett versenyek és versenyszámok típusainak
egységesítése az egész világon, figyelembe véve a kizárólag gyermek versenyzőkre érvényes specifikus
problémákat.
2.§ A SZABÁLYZAT PRIORITÁSA
Minden olyan eset, amelyet nem fednek le az alábbi szabályok, az Általános Szabályzat, az Állategészségügyi
Szabályzat és a Díjugrató Szabályzat rendelkezései érvényesek.

II. FEJEZET - INDÍTHATÓSÁG
3.§ A GYERMEK KATEGÓRIA MEGHATÁROZÁSA
1.

Egy versenyző azon naptári év kezdetétől versenyezhet gyermek kategóriában, amelyben betölti a 12.
életévét, annak a naptári évnek a végéig, amelyben betölti a 14. életévét.
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2.

Gyermek versenyeken a versenyzők kizárólag lovakkal versenyezhetnek. A pónikon való indulás nem
megengedett.

III.

FEJEZET – NEMZETKÖZI VERSENYEK ÉS FEI BAJNOKSÁGOK

4.§ A VERSENYEK TÍPUSA
1. Az alábbi, lovakkal induló gyermek versenyzők részére kiírt versenytípusok léteznek: versenyek (CSICh),
hivatalos nemzetközi versenyek (CSIOCh), illetve bajnokságok.
2. A CSICh verseny olyan nemzetközi verseny, amely a rendező ország, valamint korlátlan számú külföldi
nemzet egyéni versenyzői számára nyitott.
2.1. A gyermek kategória nemzetközi versenyeire vonatkozóan az alábbi megkülönböztetések léteznek: „A”
kategóriás CSICh (pénzdíjas verseny), valamint „B” kategóriás CSICh (verseny pénzdíj nélkül).
2.2. Szigorúan nem hivatalos csapatversenyek, melyeket sosem szabad „Nemzetek Díjának” nevezni,
rendezhetők ezen versenyeken, ezekben 3-4 fős csapatok indulhatnak.
3. A CSIOCh olyan hivatalos nemzetközi verseny, amely minimum 3, csapattal képviselt ország számára nyitott.
3.1. Tartalmaznia kell a hivatalos csapat- és egyéni versenyszámokat, melyet az adott szakágak szabályzatai
határoznak meg.
3.2. Évente maximum 2 CSIOCh rendezhető egy országban, egy fedett pályán, valamint egy szabad téren.
3.3. CSIOCh versenyek – a FEI főtitkárának döntése alapján – a verseny időpontjának évében is bekerülhetnek
a versenynaptárba, amennyiben azok nem ütköznek a naptárban már szereplő fiatal lovasok és ifjúsági
versenyzők részére rendezett versenyekkel.
3.4. Ezen versenyek a hazai nemzet egy csapata, valamint a külföldi nemzetek egy-egy csapata számára nyitott.
3.4.1. A CSIOCh versenyekre való meghívásokhoz a versenyrendező az alábbi formulák egyikét
választhatja:
-

A jelen függelék 19.2.1. és 19.3.1. pontjainak megfelelően, vagy

-

A 249.§ 1. és 249.§ 2. pontja szerint.

3.5. A csapatversenyt minden szakágban négy főből és négy lóból álló csapatokkal rendezik, melyek közül a
legjobb három eredmény számít. Három fős csapat is elfogadható.
4. Nemzetközi versenyek kölcsönzött lovakon

5.§ KONTINENSBAJNOKSÁGOK
1. Minden évben rendezhető kontinensenként egy kontinensbajnokság (Általános Szabályzat 106.§).
2. A bajnokságokat, amennyiben lehetséges, egy hosszú iskolai szünet ideje alatt kell megrendezni (Európában
július közepe és augusztus vége között).
3. A bajnokságokat szabad téren kell megrendezni.
4. Az évente megrendezésre kerülő kontinensbajnokságok minden, a kontinensen belüli nemzet számára
nyitottak.
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5. Bajnokságok rendezését a FEI hagyja jóvá. A bajnokságokat
szövetségeknek az Általános Szabályzatban leírtak szerint kell pályázniuk

rendezni

kívánó

nemzeti

6. A bajnokságokat szigorúan az Általános Szabályzat, az adott szakág szabályzata, ezen specifikus szabályok,
valamint az itt leírtak alapján kell megrendezni (lásd továbbá: IV. Fejezet).
7. Bajnokságok csak akkor rendezhetők, ha minimum a rendező nemzettel együtt négy nemzeti szövetség
képviselteti magát, kivéve Európám kívül, ahol kontinensbajnokság minimum két ország (beleértve a
rendező nemzetet) bármilyen számú regionális csapatának részvételével megrendezhető a bajnokság.
Mindamellett az a nemzet, amely a nevezési határidő lejárta után és a verseny kezdete előtt visszalép az
indulástól, képviselt nemzetnek tekintendő.
8. Az Európa-bajnokságon a maximális nevezési díj lovanként 400 euró. Egyéb kontinensbajnokságokon reális
nevezési díj kiírható, a FEI jóváhagyásával.
9. Csak a nemzeti szövetségük által hivatalosan benevezett csapatok és/vagy egyéni versenyzők indulhatnak.

6.§ INDÍTHATÓSÁG NEMZETKÖZI VERSENYEKEN ÉS BAJNOKSÁGOKON

1. A megfelelő életkorú versenyzők több kategória versenyszámaiban és bajnokságaiban is indulhatnak, de
csak egyetlen életkor szerinti kategória és egyetlen szakág bajnokságában indulhatnak egy naptári éven
belül.
1.1. Az a versenyző, aki a 14. életéve betöltésének évébe indult ifjúsági díjugrató kontinensbajnokság
versenyszámában, nem indulhat többet gyermek bajnokságon.
1.2. A versenyzők a 12. életévük betöltésének évétől kezdve indulhatnak bizonyos, felnőttek részére
rendezett versenyszámokban, a nemzeti szövetségük kifejezett engedélyével (lásd 255.§)
1.3.Egyazon versenyző nem indulhat CSIOCh és CSIOJ versenyen ugyanazon a helyszínen és időpontban.
Mindamellett a megfelelő életkorú versenyző indulhat lóval CSIOCh és pónival CSIOP versenyen
ugyanazon a helyszínen ugyanazon a héten.
7.§ KÖLTSÉGEK ÉS KIVÁLTSÁGOK
8.§ DÍJAK
9.§ LOVAK
1. Gyakorlás
Kizárás terhe mellett tilos egy versenyző lován a versenyzőn kívül bárkinek a lovon ülve gyakorolnia, a
versenyhelyszínen
vagy
azon
kívül,
az
első
versenyszám
kezdetét
megelőző napon 18.00 órától a teljes verseny vagy bajnokság végéig. Mindamellett futószárazás, kézen történő
munka stb. a stewardok felügyelete mellett más személy által is végezhető. Az edző vagy az edző által delegált
személy a lótulajdonos hozzájárulásával gyakorolhat a versenyző lovával a fenti időtartamon belül, de kizárólag
kölcsönzött lovakon rendezett versenyeken.
2. Kontroll
A versenybíróság döntésének függvényében az a gyermek, aki képtelen kontrolálni a lovát, a versenyszám kezdete
előtt, vagy a pálya teljesítése közben és/vagy a teljes versenyre vonatkozóan a verseny feladására kötelezhető.
3. Azonosítás
A lovakat a teljes verseny alatt a kijelölt istállókban kell elszállásolni. Ennek elmulasztása diszkvalifikálással jár.
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Minden egyes ló a teljes verseny során a versenyrendező által az érkezéskor rendelkezésére bocsátott egyetlen
azonosítószámot viseli. Ezt a számot minden alkalommal kötelező viselni, amikor a ló elhagyja az istállót, hogy a
hivatalos személyek azonosítani tudják, beleértve a stewardokat is. Ezen azonosítószám jól látható helyen való
elhelyezésének elmulasztása először figyelmeztetéssel jár, megismételt szabálysértés esetén pedig a versenyzőre a
versenybíróság bírságot szabhat ki a FEI jogi procedúrájának megfelelően.
10. § HIVATALOS SZEMÉLYEK
11.§ LÓÚTLEVELEK
12.§ VERSENYKIÍRÁS
13.§ GYERMEK VERSENYEK ÉS BAJNOKSÁGOK SZABÁLYAI
14.§ AKADÁLYOK
15.§ IRAM
16. § „C” SZABÁLY SZERINTI ELBÍRÁLÁS NEM MEGENGEDETT
17.§ ÖLTÖZÉK, KOBAK, MESTERSÉGES SEGÉDESZKÖZÖK ÉS KÖSZÖNTÉS
1. Lóháton tartózkodó
kobak használata.

versenyzőnek

mindenkor

kötelező

a

megfelelően

rögzített,

becsatolt

2. Minden versenyzőnek fejbiccentéssel, a kobak levétele nélkül kell köszöntenie a versenybíróságot.
3. Lovaglókabát, vagy a klub egyen lovaglókabátja megengedett. A lovaglókabát bármilyen színű lehet,
valamint kifelé forduló gombokkal kell rendelkeznie. Ha a lovaglókabát gallérrésszel van ellátva, a
gallérrésznek a lovaglókabát színével megegyező, vagy attól eltérő színű hajtókás gallérnak kell lennie.
Színes díszítés kizárólag a gallérrész körül engedélyezett. Gallérrész nélküli lovaglókabát viselése
megengedett, feltéve, hogy az ing gallérrésze és a nyakkendő összegombolt lovaglókabátnál is jól látható.
Fehér vagy világos krémszínű lovaglónadrág, csizma, valamint fehér ing és nyakkendő viselése megengedett
A lovaglócsizmának rendelkeznie kell sarokrésszel. Sarkantyú viselése lehetséges, de csak puhafémből
készült sarkantyú megengedett. Ha a sarkantyúnak van tolla, az maximum 4 cm hosszú lehet, a csizmától a
sarkantyú hegyéig mérve és csak hátrafelé mutathat. A toll vége legömbölyített kell, hogy legyen. Ha a
sarkantyú tolla hajlított, a tollnak lefelé kell állnia. Tarajos sarkantyú használata nem megengedett.
Kalapácsvégű sarkantyú használható, ha megfelel a fenti szabályoknak. Fém vagy műanyag impulzus
sarkantyú, kerek formájú, kemény műanyag vagy vas gombbal, valamint toll nélküli sarkantyú használata
megengedett. Lapos forgóval rendelkező sarkantyú használata megengedett, amennyiben a forgó rész széle
lekerekített és sima. A versenyzők lóháton a versenyhelyszín területén lovaglócsizmánként kizárólag egy
sarkantyút viselhetnek.
4. A versenyzők lóháton kizárólag egy pálcát tarthatnak maguknál. 75 cm-es hosszúságot meghaladó, vagy a
végénél súlyozott lovaglópálca használata a versenypályán, a gyakorlópályákon, illetve a versenyhelyszín
közvetlen közelében szigorúan tilos. A lovaglópálca helyettesítésére egyéb eszköz nem használható. Ezen
bekezdés megsértése kizárást von maga után.
3.5. Valamennyi fentiekben foglalt eshetőségre a DSZ 256. pontja irányadó.

18.§ NYEREGFELSZERELÉS
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1. A versenypályán:
1.1. A nyergekre vonatkozóan nincs korlátozás.
1.2. Szemellenző és a ló szemét takaró fejháló használata tilos. Mindkét pofaszíjon használható bőr, birkaszőr,
vagy ezekhez hasonló anyag, feltéve, hogy az anyag nem haladja meg a 3 cm-es átmérőt a ló pofájától számítva.
1.3. A rögzített és futó martingál használata megengedett.
1.4. A szárakat a zablához vagy közvetlenül a kantárhoz kell rögzíteni. Feszítőzablák és hackamore használata
megengedett. A hackamore orrszíja lapos és nem dörzsölő hatású, rugalmas anyagból kell, hogy készüljön. Az
orrszíjon báránybőr vagy bélés használata engedélyezett, azonban semmilyen fémelem nem helyezhető az
orrszíjba, bélésbe, vagy báránybőrbe. A zablával kombinált hackamore-nak laposnak, az azt kívülről borító
anyagnak pedig bőrnek, vagy egyéb bőrszerű anyagnak kell lennie (pl. neoprén vagy gumi). Az orrszíjon
báránybőr használata engedélyezett.
1.5. Weiróter használata a versenypályán nem megengedett, kivéve az eredményhirdetést és tiszteletkört.
2. A verseny helyszínén mindenhol:
2.1. Biztonsági célból a kengyelvasnak és a kengyelszíjnak (ez a biztonsági kengyelekre is vonatkozik) szabadon
kell lógnia a nyeregváz kengyellakatjáról a nyeregszárny küldő oldalán. Semmilyen egyéb tartozék és rögzítés
nem megengedett. A versenyzőnek semmilyen testrészét nem szabad – közvetlenül vagy közvetve – a
nyeregfelszereléshez rögzíteni.
2.2. Zablákra vonatkozóan nincs korlátozás. Azonban állatorvosi javaslatra a versenybíróság jogosult úgy dönteni,
hogy megtiltja valamely olyan zabla használatát, amely a lónak sérülést okoz.
2.23. Zablákra vonatkozóan nincs korlátozás. Azonban állatorvosi javaslatra a versenybíróság jogosult úgy dönteni,
hogy megtiltja valamely olyan zabla használatát, amely a lónak sérülést okoz.
2.3. Nyelvlekötő használata nem engedélyezett. Nyelvszorítók használatára vonatkozóan lásd: Állategészségügyi
Szabályzat 1046. §.

2.4. Csak lapos orrfékek használhatók. Nem bőrből készült orrfékek használata nem megengedett, kivéve az
orrfék elülső részét, amely lehet más, lapos, nem érdes felületű, bőrszerű anyagból. Az orrszíjra
báránybőr felhelyezése megengedett. A mexikói orrfék két szíjának belső oldalán megengedett egy kis réteg
bárányszőr használata.
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Megengedett orrfékek gyermek kategória versenyein:

Hannoveri orrfék

Angol kombinált orrfék

Angol orrfék

Mexikói orrfék

A fenti orrfékek variációi, mint például, de nem kizárólag az alábbi orrfék, megengedhetők, amennyiben a jelen
paragrafus rendelkezésének megfelelnek, és megfelelően helyezték fel azokat, úgy, hogy a ló légzését ne
akadályozzák (lásd a részletekért Stewardok Kézikönyve).

Micklem kantár
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2.6. A ló egy (első, vagy hátsó) lábán elhelyezett felszerelés (egy, vagy több lábvédő, csüdgyűrű, stb.) maximum
súlya 500 gramm lehet (ebbe a patkó vagy patkót helyettesítő eszköz súlya nem számít bele), abban az esetben is,
ha a felszerelés nedves.
2.7. Az FEI Gyermek kategória versenyein engedélyezett bokavédő típusokra vonatkozóan lásd: DSZ 257. § 2. 4. és
257. §. 2. 5.
3. A 18. 1. és 18. 2. pontokban foglalt rendelkezések versenypályán történő megszegése kizárást von maga után.

XIII. FÜGGELÉK – AMATŐR TULAJDONOS KATEGÓRIA
1.§ KÖVETELMÉNYEK

1. „Amatőr versenyző” -nek minősül:
1.2.1.1. A versenyzőnek érvényes licenccel kell rendelkeznie, amelyet a nemzeti szövetsége adott ki, valamint
a versenyzőt regisztrálni kell a FEI-nél. A lovakat regisztrálni kell a FEI-nél, és a ló lakóhelyétől eltérő
országban versenyző lovaknak érvényes FEI útlevéllel vagy a FEI elismerő kártyájával ellátott nemzeti
lóútlevéllel kell rendelkezniük. A lakóhelyük szerinti országban rendezett amatőr versenyen induló
lovak nem kell, hogy FEI útlevéllel, vagy FEI elismerő kártyával rendelkezzenek, viszont be kell, hogy
legyenek regisztrálva.
1.2.1.1. A versenyzőnek érvényes licenccel kell rendelkeznie, amelyet a nemzeti szövetsége adott ki,
valamint a versenyzőt regisztrálni kell a FEI-nél. A lovakat regisztrálni kell a FEI-nél, és a ló lakóhelyétől
eltérő országban versenyző lovaknak érvényes FEI útlevéllel vagy a FEI elismerő kártyájával ellátott
nemzeti lóútlevéllel kell rendelkezniük. A lakóhelyük szerinti országban rendezett amatőr versenyen
induló lovak nem kell, hogy FEI útlevéllel, vagy FEI elismerő kártyával rendelkezzenek, viszont be kell,
hogy legyenek regisztrálva.
1.2.1.1.1.1.
Az „amatőr versenyző” licencet a nemzeti szövetségek abban az esetben
adják ki, ha a versenyző aláírt egy nyilatkozatot, hogy más személyek lovainak lovaglásából,
lovaglóórák
adásából,
vagy
reklám
és
kereskedelmi
célokból
stb.
nem szerez bevételt.
Lovak vásárlása és eladása, valamint pénzdíjban (készpénz) való részesülés nem tiltott, feltéve,
hogy a versenyzőnek nem ez a legfőbb bevételi forrása.
1.3.1.2. Az „amatőr versenyző” kategória korlátozza az egyéb versenyszámokban és
bajnokságokban való részvételt. A versenyzők, miután megkapták vagy megújították az „amatőr
tulajdonos” licencüket, az adott naptári évben nem indulhatnak olyan nemzetközi vagy nemzeti
versenyszámokban, melyek alappályáinak magassága minimum 150 cm. Ez azt jelenti, hogy például
egy amatőr licenccel rendelkező fiatal lovas bejut a fiatal lovas kontinensbajnokság döntőjébe, nem
versenyezhet tovább amatőrként az adott év hátralévő részében. Egy versenyző kérelmezheti a
nemzeti szövetségénél, hogy egy bizonyos, a nemzeti szövetség által meghatározott türelmi idő után
újból megkaphassa az amatőr versenyzői státuszát, ez azonban semmilyen körülmények
között nem történhet meg az adott naptári év lejárta előtt.
1.3. Versenyzők életkora
A versenyzők azon év kezdetétől versenyezhetnek bármely CSI amatőr kategóriában, amikor betöltik
a 14. életévüket.
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A 12. életévük betöltésének évétől a 13. életévük betöltésének évéig a versenyzők CSI amatőr
kategóriában versenyezhetnek, feltéve, hogy az akadályok magassága nem haladja meg a 130 cm-t
(lásd DSZ 255.2.).
2. Lovak életkora
CSI amatőr versenyeken és minimum 6 éves lovak indíthatók.
Amatőr bajnokságokon minimum 7 éves lovak indíthatók
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2.§ NEMZETKÖZI VERSENYEK
1. Az „amatőr versenyző” kategória nemzetközi versenyei CSIAm „A” csoport (pénzdíjjal), és CSIAm "B"
csoport (pénzdíj nélkül) szerint– CSIAm versenyszámok akadályaiminimum 100 cm-es és maximum 140
cm-es magassággal, a széles akadályok maximum 155 cm-es szélességgel (kivéve a triplebar szélessége)
rendelkezhetnek.
2. A nemzetközi versenyek a hazai ország, valamint korlátozott számú külföldi nemzet egyéni versenyzői számára
nyitottak.
3. A versenyenkénti maximális teljes nevezési díj: 1.500 €.
4. A nemzetközi versenyeket a FEI Díjugrató Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kell rendezni. Minden
versenykiírás-tervezetet a FEI-nél kell jóváhagyatni.

3.§ BAJNOKSÁGOK
Amennyiben ebben a kategóriában kontinentális vagy regionális bajnokságokat rendeznek, a FEI
kontinensbajnokságaira vonatkozó formulát kell alkalmazni.
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Táblázat a nemzetközi versenyeken indítható lovasok és lovak életkoráról
Verseny kategóriája

Versenyzők életkora

Lovak életkora

Olimpiai Játékok/Világjátékok

18 éves kortól

Minimum 9 éves

Felnőtt kontinensbajnokságok

18 éves kortól

Minimum 8 éves

Regionális bajnokságok/játékok (minden régió, kivéve LatinAmerika

18 éves kortól

Minimum 8 éves

18 éves kortól

Minimum 8 éves

Regionális bajnokságok/játékok Latin-Amerikában

Minimum 7 éves, ha az
16 éves kortól, ha az akadályok maximális magassága 140 akadályok maximális
cm (DSZ IX. függelék 6.1.)
magassága 140 cm
(DSZ 254.1.1.)

Világkupa-döntő

18 éves kortól

Minimum 8 éves

Nemzetek Díja Döntő

18 éves kortól

Minimum 8 éves

Egyéb versenyszámok

18 éves kortól

Minimum 7 éves

Egyéb versenyszámok, ha a magasság max. 140 cm

16 éves kortól, a nemzeti szövetségük engedélyével

Egyéb versenyszámok, ha a magasság max. 130 cm

14 éves kortól, a nemzeti szövetségük engedélyével

CSI-W 1*-5*/CSIO-W1*-5*
Nagydíj, világkupa, Nemzetek Díja, ugróképességi
versenyszámok, derby vagy a verseny legmagasabb pénzdíjú
versenyszáma

12 éves kortól, a nemzeti szövetségük engedélyével
CSI3*-5*/CSIO1*-5*
Nagydíj, Nemzetek Díja, ugróképességi versenyszámok, derby
vagy a verseny legmagasabb pénzdíjú versenyszáma
Egyéb versenyszámok

18 éves kortól

Egyéb versenyszámok, ha a magasság max. 140 cm

16 éves kortól, a nemzeti szövetségük engedélyével

Egyéb versenyszámok, ha a magasság max. 130 cm

14 éves kortól, a nemzeti szövetségük engedélyével

Minimum 7 éves

12 éves kortól, a nemzeti szövetségük engedélyével
CSI2*
ugróképességi versenyszámok vagy derby

18 éves kortól

Egyéb versenyszámok

16 éves kortól, a nemzeti szövetségük engedélyével

Egyéb versenyszámok, ha a magasság max. 140 cm

14 éves kortól, a nemzeti szövetségük engedélyével

Egyéb versenyszámok, ha a magasság max. 130 cm

12 éves kortól, a nemzeti szövetségük engedélyével

Minimum 6 éves

CSI1*
ugróképességi versenyszámok vagy derby

18 éves kortól

Egyéb versenyszámok

14 éves kortól, a nemzeti szövetségük engedélyével

Egyéb versenyszámok, ha a magasság max. 130 cm

12 éves kortól, a nemzeti szövetségük engedélyével

CH-Y

16 éves kortól a 21. életév betöltésének év végéig

Minimum 7 éves

CSI/CSIO-Y

16 éves kortól a 21. életév betöltésének év végéig

Minimum 7 éves

CH-J

14 éves kortól a 18. életév betöltésének év végéig

Minimum 7 éves

CSI/CSIO-J

14 éves kortól a 18. életév betöltésének év végéig

Minimum 6 éves

CSI/CSIO-Ch/CH-Ch

12 éves kortól a 14. életév betöltésének év végéig

Minimum 6 éves

Minimum 6 éves

12 éves kortól a 16. életév betöltésének év végéig
CSI/CSIOP/CH-P

CSIU-25
CSIV

a póninak póniként kell regisztrálva lennie a FEI
rendszerben
16 éves kortól a 25. életév betöltésének év végéig
14 éves kortól, ha a magasság max. 140 cm

Minimum 6 éves

Minimum 7 éves

Nők 45 éves kortól és férfiak 49 éves kortól

Minimum 6 éves

12 éves kortól CSIAm

Minimum 6 éves

14 éves kortól CSIAm

Minimum 6 éves

CSIAm
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CSIAm

Bajnokság

Minimum 7 éves

CSIYH

lásd. FEI DSZ 255.3 szerint

Minimum 6 éves,
maximum 8 éves

CH-M-YH-S

18 éves kortól vagy 16 éves kortól, ha a lovas ugyanazzal
a lóval minősült

5 éves/6 éves/7 éves
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