
Csömöri díjlovas nyílt edzéssorozat részvételi feltételei
A sorozat célja: 
A Csömöri Lovas és Természetbarát Közhasznú Egyesület az elmúlt két évben már sikeresen 
lebonyolított  rendezvénysorozat  folytatásaként  2008-ban  is  tovább  kívánja  erősíteni  a 
kistérségben működő lovardák,  lovasok,  egyesületek  kapcsolatfelvételét.  Újszerű feltételek 
megteremtésével kívánjuk a lovassport bázisát elsősorban az amatőrök, azaz a hobbilovasok 
és  hobbilovak  megszólításával  kiszélesíteni;  valamint  egy  időben  és  helyen  biztosítunk 
felkészülési  lehetőséget  díjlovaglásban  és  díjugratásban  a  rajtengedély  vizsgára.  Célunk 
elsődlegesen az, hogy a nem versenyszerűen lovagló lovasok is lemérhessék tudásukat; illetve 
szakmai  visszajelzést  kapjanak  teljesítményükről.  A  rendezvénysorozathoz  kapcsolódó 
szponzori felajánlások pedig idén előreláthatóan már elérik az 1 millió forintot. Nyílt edzés 
formájában várjuk díjlovaglásban (ill. díjugratásban) a maguk és a lovuk ügyességét próbára 
tevő lovasokat! Díjlovagló rajtengedély-vizsga a záró fordulón, szeptember 6.-án lesz.

I./ A nyílt edzések helyszínei idősorrendben: 

1.) Koronczai Lovastanya – Lovardavezető: Koronczai Gábor, tel.: 30-962-3382
(Póni Pünkösd – a Póni Klub regionális minősítő versenye díjlovaglásban: május 10.)
díjlovaglás – május 11; díjugratás – május 12.

2.) Szedervölgyi Lovarda – Lovardavezető: Horváthné Jankovits Mónika, tel.: 30-253-0310
díjlovaglás – június 21; díjugratás – június 22.

3.) Kelemen Csilla lovardája – Lovardavezető: Kelemen Csilla, tel.: 30-960-7722
díjlovaglás (és Wintermühle Kupa) – augusztus 2; díjugratás – augusztus 3.

4.) Szedervölgyi Lovarda – Lovardavezető: Horváthné Jankovits Mónika, tel.: 30-253-0310 
döntő: díjlovaglás és kihelyezett díjlovagló rajtengedély-vizsga – szeptember 6; 

díjugratás – szeptember 7.

II./ A díjlovagló nyílt edzések résztvevői:

Az egyes  számokban kizárólag a következőkben pontosan meghatározott  lovak és lovasok  
vehetnek részt; egyéb (a lovasokra és lovakra vonatkozó feltételeknek nem eleget tevő, egyéb  
státuszú lovak  és  lovasok)  párosok NEM indulhatnak!  A nevezett  lovasok az alábbiakban 
meghatározott részvételi feltételeket magukra és lovukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.

FUTÓSZÁRAS SZÁMOK (FSZ2, FSZ3) LOVASAI:
1) Rajtengedély vizsgával egyik szakágban (díjlovaglás, díjugratás, military, fogathajtás, 

lovastorna,  távlovaglás,  reining-western  valamint  galopp,  ügető  és  lovaspóló)  sem 
rendelkező, a fent nevezett szakágak hivatalos versenyein még nem indult lovasok.

FUTÓSZÁRAS SZÁMOK (FSZ2, FSZ3) LOVAI:
2) Licencre való tekintet nélkül bármilyen lóval lehet indulni.

 „KEZDŐ” DÍJLOVAS SZÁM (D1) LOVASAI:
3) Rajtengedély  vizsgával,  licenccel,  hivatalos  versenyeredménnyel  a  következő 

szakágban:  díjlovaglás,  díjugratás,  military,  távlovaglás,  reining-western  valamint 
galopp és lovaspóló  nem rendelkező,  a fent nevezett  szakágak hivatalos versenyein 
még nem indult lovas; (tehát a lovastorna és/vagy fogathajtás szakágakban és/vagy az 
ügetőn versenyző lovasok indulhatnak ebben a számban).
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4) Olyan  lovas,  aki  az  elmúlt  két  évben  a  Magyar  Póni  Klub  Szövetség  által 
megrendezett  országos  bajnokságokon  a  futószáras  versenyszámok  (FSZ1,  FSZ2, 
FSZ3) kivételével bármely más versenyszámban (D1, D2, C1, C2, B1, B2, B3, PK1, 
PK2, PK3 és military) nem volt az első hat helyezett között (tehát az első hat helyezett 
ebben a számban nem indulhat).

„KEZDŐ” DÍJLOVAS SZÁM (D1) LOVAI:
5) Olyan ló, melyeknek a fogathajtás, a lovastorna valamint az ügető kivételével a többi 

szakágban  (díjlovaglás,  díjugratás,  military,  távlovaglás,  reining-western  valamint 
galopp és lovaspóló) nincs 2008-as és 2005-2007 közötti hivatalos versenyeredménye.

„AMATŐR CSÖMÖR KUPA” DÍJLOVAS SZÁM (A3) LOVASAI:
6) Rajtengedély vizsgával egyik szakágban (díjlovaglás, díjugratás, military, fogathajtás, 

lovastorna,  távlovaglás,  reining-western  valamint  galopp,  ügető  és  lovaspóló)  sem 
rendelkező, a fent nevezett szakágak hivatalos versenyein még nem indult lovas;

7) A döntőn (2008. szeptember 6.-án) sikeres díjlovagló rajtengedély-vizsgát tett lovas;
8) Rajtengedély vizsgával valamely tetszőleges szakág(ak)ban rendelkező, de a licencet 

semmilyen szakágban soha ki nem váltó lovas;
9) Olyan  lovas,  aki  az  elmúlt  két  évben  a  Magyar  Póni  Klub  Szövetség  által 

megrendezett  országos  bajnokságokon a  futószáras  (FSZ1,  FSZ2,  FSZ3)  és  a  „D” 
kategóriás  (D1, D2) versenyszámok kivételével  bármely más  versenyszámban (C1, 
C2, B1, B2, B3, PK1, PK2, PK3 és military) nem volt az első hat helyezett között.

10) Olyan rajtengedély vizsgával rendelkező lovas, akinek a díjlovaglás és/vagy military 
szakágakban jelenleg (2008-ban)  nincsen licence  kiváltva,  (a  többi  szakágban azaz 
díjugratásban,  fogathajtásban,  lovastornában,  távlovaglásban,  reining-westernben 
valamint  galoppon,  ügetőn,  lovaspólóban  lehet  érvényes  licence)  amennyiben  az 
alábbi feltételek mindegyikét teljesíti:

o 1998-2007  között  nem  volt hivatalos  versenyeredménye  azaz  befejezett 
programja/pályája a díjlovaglás és/vagy a military szakágakban, de 1997-ben 
vagy  előtte  már  lehet,  hogy  volt  hivatalos  versenyeredménye  (befejezett 
programja/pályája) díjlovaglásban (kivéve: M, S osztály) és/vagy militaryban;

o és  nincsen 2008-as  illetve  2003-2007 közötti  hivatalos  versenyeredménye  a 
lovastorna és/vagy fogathajtás szakágak valamint az ügető kivételével a többi 
szakágban  (díjugratás  és/vagy  távlovaglás  és/vagy  western-reining  valamint 
galopp és/vagy lovaspóló), de 2002-ben vagy korábban már lehet, hogy volt 
hivatalos  versenyeredménye  díjugratás  és/vagy távlovaglás  és/vagy western-
reining szakágakban valamint galoppon és/vagy lovaspólóban;

o tehát olyan lovas ebben a számban nem indulhat:
 akinek jelenleg licence van díjlovaglásban és/vagy militaryban;
 aki 1998-2007 közötti  hivatalos  versenyeredménnyel  (azaz befejezett 

programmal/pályával) rendelkezik díjlovaglásban és/vagy militaryban;
 aki  2008-as  illetve  2003-2007  közötti  hivatalos  versenyeredménnyel 

rendelkezik  a  lovastorna és/vagy a  fogathajtás  szakágak valamint  az 
ügető kivételével a többi szakágban, (díjugratás és/vagy távlovaglás és/
vagy western-reining valamint galopp és/vagy lovaspóló); 

 akinek  M,  S1,  S2  osztályú  díjlovas  versenyen  volt  befejezett 
programja;

 aki  az  elmúlt  két  évben  a  Magyar  Póni  Klub  Szövetség  által 
megrendezett  országos  bajnokságokon  a  C1,  C2,  B1,  B2,  B3,  PK1, 
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PK2,  PK3  és  military  versenyszámok  valamelyikében  az  első  hat 
helyezett között végzett.

 „AMATŐR CSÖMÖR KUPA” DÍJLOVAS SZÁM (A3) LOVAI:
11) A díjlovaglás „M” „S1” „S2” osztályainak versenyein hivatalos versenyeredménnyel 

azaz befejezett programmal rendelkező lovak kivételével bármely ló indulhat.

„HALADÓ” (A5) DÍJLOVAGLÓ SZÁM LOVASAI: 
12) I. licencű díjlovasok kivételével bárki indulhat.

„HALADÓ” (A5) DÍJLOVAGLÓ SZÁM LOVAI:
13) A  díjlovaglás  „S”  osztályának  versenyein  hivatalos  versenyeredménnyel  azaz 

befejezett programmal rendelkező lovak kivételével bármely ló indulhat.

„SZUPERHALADÓ”  (L3)  DÍJLOVAGLÓ  SZÁM;  JELMEZES/ZENÉS  SZÁM 
(ALAPFOKÚ ZENÉS KŰR); CAPRILLI SZÁM LOVAI ÉS LOVASAI:
14) Licencre, versenyeredményre való tekintet nélkül bárki bármilyen lóval indulhat.

„RAJTENGEDÉLY-VIZSGA” (E8) DÍJLOVAGLÓ SZÁM LOVASAI, LOVAI:
15) Rajtengedély vizsgával egyáltalán nem, vagy csak az MLSZ következő szakágaiban: 

fogathajtás,  lovastorna,  távlovaglás,  western-reining  rendelkező  lovasok.  Az  ezen 
kitételnek megfelelő lovasok a döntő alkalmával (teljesítve az MLSZ ide vonatkozó 
feltételeit) díjlovaglásban rajtengedély-vizsgát tehetnek!

16) Licencre, versenyeredményre való tekintet nélkül bármilyen lóval lehet indulhat.

III./ Edzésfeladatok:

•  FSZ2 és FSZ3 futószáras edzésfeladat (korosztályos bontással):
o Kiegészítő, a Csömör Kupa értékelésébe nem számító feladat a Magyar Póni 

Klub  Szövetség  haladó  (FSZ2)  és  szuperhaladó  (FSZ3  jelű)  futószáras 
megmérettetése;

o A feladat az alábbi korcsoportonként külön kerül értékelésre:
• 5. életévét még nem töltötte be;
• 10. életévét még nem töltötte be;
• 15. életévét még nem töltötte be;
• 15 éves, vagy idősebb lovas.
• Amennyiben  1-1  korcsoportban  nem lesz  legalább  3  induló,  úgy az 

adott  korcsoportba  tartozó  lovasok az  értékelésnél  egy korcsoporttal 
feljebbi besorolásba kerülnek (s így tovább, míg legalább hárman nem 
lesznek)!

o A program beolvasása megengedett.

• Díjlovaglás, „kezdő” D1 feladat (korosztályos bontás nélkül):
o Kiegészítő, a Csömör Kupa értékelésébe nem számító feladat a Magyar Póni 

Klub Szövetség D1 díjlovagló feladata;
o 20 x 40 méteres, szabványos módon kijelölt négyszögben;
o A  program  könnyű-  és  tanügetésben  egyaránt  végrehajtható,  beolvasása 

megengedett!
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• Díjlovaglás,  „amatőr  Csömör  Kupa”  A3  feladat (korosztályos  bontással,  azaz 
ifjúsági, 18. életévét be nem töltött valamint felnőtt kategóriákban):

o A ’Csömör Kupába’ beszámító feladat a Magyar Lovas Szövetség díjlovagló 
szakbizottság alap osztályú A3 díjlovagló feladata;

o 20 x 40 méteres, szabványos módon kijelölt négyszögben;
o A programot a lovasnak meg kell tanulnia, beolvasása nem megengedett.

• Díjlovaglás, „haladó” A5 feladat (korosztályos bontás nélkül):
o Kiegészítő, a Csömör Kupa értékelésébe nem számító feladat a Magyar Lovas 

Szövetség díjlovagló szakbizottság alap osztályú A5 díjlovagló feladata;
o 20 x 40 méteres, szabványos módon kijelölt négyszögben;
o A programot a lovasnak meg kell tanulnia, beolvasása nem megengedett!

• Díjlovaglás, „szuperhaladó” L3 feladat (korosztályos bontás nélkül):
o Kiegészítő, a Csömör Kupa értékelésébe nem számító feladat a Magyar Lovas 

Szövetség díjlovagló szakbizottság könnyű osztályú L3 díjlovagló feladata;
o 20 x 40 méteres, szabványos módon kijelölt négyszögben.
o A programot a lovasnak meg kell tanulnia, beolvasása nem megengedett!

• Díjlovaglás, „rajtengedély vizsga” E8 feladat (korosztályos bontás nélkül):
o Kiegészítő, a Csömör Kupa értékelésébe nem számító feladat a Magyar Lovas 

Szövetség díjlovagló szakbizottság előkészítő E8 díjlovagló feladata;
o 20 x 40 méteres, szabványos módon kijelölt négyszögben;
o A programot a lovasnak meg kell tanulnia, beolvasása nem megengedett;
o Kizárólag a döntő (2008. szeptember  6.) alkalmával kerül megrendezésre;  a 

rajtengedély-vizsgára való tekintettel. A D1 feladatot váltja fel; így szeptember 
6.-án D1 szám nem lesz!

• Jelmezes/zenés (alapfokú zenés kűr) feladat (korosztályos bontás nélkül):
o Kiegészítő, a Csömör Kupa értékelésébe nem számító feladat a Magyar Lovas 

Szövetség  díjlovagló  szakbizottságának  alapfokú  zenés  kűr  feladata  a 
következőkben megjelölt módosításokkal;

o 20 x 40 méteres, szabványos négyszögben az alábbi kategóriákban:
 egyéni lehetőleg zenés/jelmezes kűr
 pa-dö-dö páros lehetőleg zenés/jelmezes kűr
 karusszel lehetőleg zenés/jelmezes kűr (minimum 3 lovasssal);
 ezen kategóriák értékelése/díjazása együttesen történik!

o A  program  teljesítése  maximum  5  percet  vehet  igénybe  (ennél  hosszabb 
program bemutatása kizárással járhat!);

o A program végrehajtása lehetőleg  jelmezben és/vagy saját  zenére történjen! 
(Azonban  ez  nem  kötelező,  tehát  hagyományos  öltözékben  és/vagy  a 
szervezők  által  biztosított  zenére  is  lelovagolható  az  alapfokú  zenés  kűr 
programja; csak így lényegesen kevesebb pontot kap érte a lovas); 

o A program értékelésénél két fő tényezőt veszünk figyelembe: 
 Technikai  kivitel: A  klasszikus  értelemben  vett  összeszedettség 

pontozólap alapján történő bírói értékelése az alapfokú zenés kűrben 
szereplő kötelező feladatok (a pontozólap szerinti „A” osztályzatának 
megfelelően)  teljesítéséről  (maximum  110  pont  adható).  A  művészi 
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kivitel („B” osztályzat) helyett a ’jelmez és zene’ kerül bevezetésre az 
alábbiak szerint: 

 Jelmez  és  zene: az  egyesület  által  felkért  két  személy  pontoz 
egymástól  függetlenül  a  következő  szempontok  alapján:  ötlet (0-15 
pont),  jelmez  kivitelezése (0-10  pont),  jelmezhez  és  zenéhez  illő  
koreográfia (0-10 pont),  ritmus, a mozgás összhangja a zenével (0-10 
pont). Ezen tényezőkre vonatkozóan összesen maximum 2 x 45 = 90 
pont adható.  

o A lovas összpontszáma tehát a következő részpontszámok összegéből tevődik 
össze: technikai kivitel (= bírói összpontszám 0-110-ig), valamint a ’jelmez és 
zene’  kategóriák  pontszámai  (2  x  0-45 pont  adható  a  fent  ismertetett  négy 
szempont alapján = 0-90), tehát az előadó(k)nak maximum 200 pontja lehet;

o Egyénileg induló ló/lovas részt vehet a pa-dö-dö és a karusszel feladatokban is;
o A pa-dö-dö valamint  a  karusszel  értékelésénél  a  párban/egy csapatban lévő 

lovasok  teljesítménye  együttesen  számít,  azaz  nem  lovasonként,  hanem 
páronként/csapatonként  történik  az  értékelés  (a  pár/csapat  tagjai  egy 
egységként, egyazon pontozólapon);

o Kobak viselete  18.  életévét  be nem töltött  lovasok esetében a  jelmezhez  is 
kötelező (a felnőttek viselhetnek a jelmezhez illő egyéb fejfedőt)!

• Caprilli feladat (korosztályos bontás nélkül):
o A caprilli a díjlovaglás és a díjugratás egyfajta keveréke; a feladat egy olyan 

díjlovas négyszögben lovagolt program végrehajtása, melyben 2 db kisebb (60, 
ill. 70 cm magas) ugrást is meg kell ugrani.

o Ugrások is beépülnek a díjlovas program elemei közé; azaz egyes elemek előre 
meghatározott  sorrendben és vonalvezetésben történő lovaglása közé be van 
iktatva két kisebb ugrás is;

o A programot könnyű ügetésben kell teljesíteni;
o 20 x 40 méteres, szabványos módon kijelölt négyszögben;
o A négyszögben B-nél a rövidfallal párhuzamosan, a hosszúfaltól 2 méterre egy 

60 cm magas meredek ugrás van elhelyezve (ügetésből ugratandó);
o A négyszögben E-nél,  a  rövidfallal  párhuzamosan,  a  hosszúfaltól  2 méterre 

pedig egy 70 cm magas meredek ugrás van elhelyezve (vágtából ugratandó);

o A program az alábbi elemekből áll:  
1. A-nál belovaglás, összeszedett ügetés; 
2. X-nél Állj! Köszönés majd összeszedett ügetés, C-nél bal kézre;
3. H-nál átlóváltás, munkaügetés F-nél összeszedett ügetés;
4. A-nál középből;
5. X-nél kiskör négyméteres átmérővel (az akadályokat megkerülve) 

jobbra majd balra; 
6. C-nél jobb kézre;
7. M-nél lépést átlóváltás K-ig;
8. A-nál összeszedett vágtát bal kézen egyszer körül;
9. A-nál összeszedett ügetés; 
10. F-től átlóváltás H-ig munkaügetésben;
11. H-nál munkalépés;
12. C-nél összeszedett ügetés;
13. B-nél 1. számú akadály ugratása ügetésből;
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14. F-nél összeszedett vágtát, E-nél 2. számú akadály ugratása;
15. M-nél összeszedett ügetés átlóváltás K-ig közben X-nél 

összeszedett vágtát; 
16. F-nél összeszedett ügetés;
17. B-nél féllovarda;
18. A-nál középből;
19. X-nél Állj! Köszönés, majd a pályát lépésben elhagyni.

IV./ Díjlovas-protokoll, viselkedés a rendezvényen:

• Program: az FSZ2, FSZ3 és D1 feladatok kivételével a programokat  emlékezetből 
kell  lovagolni.  Minden  elemet  a  programban  megadott  sorrendben  lehet  csak 
lovagolni. 

• Köszönés: minden  lovas  egy  kézbe  vett  szárakkal  és  a  pálcával,  a  másik  kezét 
hátraengedve, fejével biccentve köszön. 

• Végrehajtás: a  programok  szerinti  adott  feladatokat  a  20x40  m-es  négyszög  egy 
meghatározott pontján kell elvégezni, ez akkor következik be, amikor a lovas törzse 
ahhoz  a  ponthoz  ér,  ahol  a  feladatot  végre  kell  hajtani.  Minden  feladat  közben  a 
szárakat két kézben kell  tartani,  kivéve, ahol a program mást ír  elő. Az átmenetek 
lehetnek fokozatosak, kivéve, ahol máshogy írja elő a program. 

• Ellenkezés:
o Ha a csengő után 60 másodpercen belül nem lép a négyszögbe a ló, a párost 

kizárják.
o Ha bármely ló a program lovaglása közben egy feladatban 20 másodpercnél 

hosszabban ellenszegül, a párost kizárják. 
• Hangsegítség: tilos, 2 pont levonással jár abban a feladatban, ahol előfordult. 
• Külső segítség: kívülről kapott hangsegítség, jelzés, stb. a lovas, vagy a ló jogtalan 

segítését jeleneti, amely miatt a lovas a megmérettetésből kizárható.
• A program kezdete és vége: a program minden esetben az A-nál történő belovaglással 

kezdődik, és a leköszönésig tart. A lovasoknak A-nál, hosszú száron, szabad lépésben 
kell elhagyniuk a négyszöget.

• Tévesztés: amennyiben a lovas téveszt a program lovaglásakor (rossz irányba fordul, 
kihagy egy gyakorlatot, stb.) a bíró ezt jelzi a csengővel. Amennyiben szükséges, a 
bíró megmutatja, honnan folytassa a lovas a programot és ismerteti a soron következő 
feladatot, majd hagyja, hogy a lovas folytassa tovább. Mindemellett néhány esetben, 
amikor  a  lovas  téveszt  ugyan;  a  csengő csak feleslegesen  megzavarná  a  gyakorlat 
folyamatos  bemutatását.  A  lovas  érdekében  a  csengőt  csak  abban  az  esetben  kell 
megszólaltatni,  ha  a  feladat  rossz helyen  kerül  végrehajtásra.  Amennyiben  a  lovas 
hibát vét a feladat végrehajtásakor, de a vonalvezetésben nem téveszt (pl. nem veszi a 
szárakat  egy kézbe  a  köszönéshez),  nem szükséges  csengetni,  de 2  mínusz  pontot 
jelent az aktuális feladatnál.

• Büntetőpontok  tévesztésért: A  program  lovaglása  közbeni  minden  tévesztés 
büntetőpontot  von  maga  után  a  csengő  elhangzásától  vagy  nem  megszólalásától 
függetlenül.
Első tévesztés: -2 hibapont
Második tévesztés: -4 hibapont
Harmadik tévesztés: Kizárás

• Kizárás: harmadik tévesztés, lóról leszállás, esés, bukás esetén a lovas kizárásra kerül. 
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• Időtartam: a programok hozzávetőleges időtartama szerepel a program leírásában, de 
nem jár pontlevonás az egyes programokban meghatározott idő túllépéséért. Kivéve a 
jelmezes/zenés szám, ahol az 5 percet meghaladó program bemutatása kizárással jár!

• Sántaság: nyilvánvaló sántaság esetén a bíró közölheti a lovassal, hogy ki van zárva a 
megmérettetésből. Fellebbezés nem lehetséges. Amennyiben némi zavar jelentkezik a 
ló  mozgásában,  a  lovas  lelovagolhatja  a  feladatot,  de  minden  feladatnál,  ahol 
mozgászavar jelentkezik, komoly pontlevonások adhatók.

• Pontozás: minden számozott feladatra 0 és 10 között adható pontszám (10 kiváló, 9 
nagyon jó, 8 jó, 7 elég jó, 6 megfelelő, 5 elégséges, 4 hiányos, 3 elég rossz, 2 rossz, 1 
nagyon  rossz,  0  nem  hajtotta  végre).  Az  egyes  feladatokra  kapott  pontok 
összeadódnak, a büntetőpontok pedig levonásra kerülnek. 

• Melegítés:
o A melegítő pályán és a rendezvény egész területén a  ’bal kezek találkoznak’  

szabály érvényes! 
o A rendezvény napján a négyszögbe engedély nélkül belovagolni, vagy abban 

gyakorolni nem engedélyezett; ez kizárással jár!
o A  lovasok  csak  a  számukra  kijelölt  területet  használhatják.  Nem  lehet 

lovagolni a parkolóban, a lovak állásai, bokszai körül és a nézők között!
o A rendezvény napján benevezett lovat kizárólag a nevezett lovasa lovagolhatja, 

de a megmérettetésen nem induló személy is futószárazhat, lovat vagy a lovast.
• Lovaglás  a  díjlovas  négyszögben: bármely  lovagolt  vagy  vezetett  ló  a  hivatalos 

programjának a teljesítésén kívül, kizárás terhe mellett kizárólag a melegítő pályára 
mehet  be.  A  lovasnak  meg  kell  várnia  a  bíró  csengő-,  vagy  egyéb  jelzését  a 
négyszögbe lovaglás előtt. Ennek figyelmen kívül hagyása kizárással jár! Amennyiben 
a  négyszög  kialakítása  nem  teszi  lehetővé,  hogy  a  lovas  körbelovagolja  azt  a 
belovaglás előtt, a rendezőség és/vagy a bíró engedélyével a bírói csengő előtt a lovas 
a négyszögön belül körbe lovagolhat.

V./  A rendezés módja: 

• Valamennyi  lovas  saját  felelősségére  vesz  részt a  nyílt  edzésen,  és  ezt  a  startdíj 
befizetésekor aláírásával igazolja (18 év alatt szülő, gondviselő aláírása szükséges)!

• Az első szám 8.30-kor kezdődik. 
• Minden,  a  ’Csömör  Kupába’  díjlovaglásban  beszámító  fordulóban egy „A3” szám 

kerül megrendezésre, korosztályos bontásban, azaz felnőtt és – az első forduló napjáig 
(azaz 2008. május 11.-ig) a 18. életévét be nem töltött – ifjúsági kategóriában. 

• Díjlovaglásban az „amatőr Csömör Kupa” A3 feladatban:
o Minimum 3 fordulón kell  részt  venni,  de a döntőn kötelezően starthoz kell 

állniuk azoknak, akik a ’Csömör Kupáért’ indulnak;
o Az értékelésbe  a  ló-lovas  páros  teljesítménye  együttesen  számít  bele  (tehát 

végül az összesítésnél azok eredménye fog összeadódni, akik minden fordulón 
ugyanazt a lovat lovagolták);

o Fordulónként az első tíz  legeredményesebb páros kap pontot  (az első 10,  a 
második 9 stb. pontot). Az így kapott pontszámok összeadódnak, a ’Csömör 
Kupát’ a legmagasabb pontszámmal rendelkező lovas kapja meg. Holtverseny 
esetén a döntőben elért jobb eredmény számít;

o A ’Csömör  Kupa’  vándorkupa.  Ahhoz,  hogy  valaki  megtarthassa,  egymást 
követő 3 évben el kell nyernie;
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o Ha egyazon lovas több lovával is indulni kíván, akkor az első nevezésekor meg 
kell neveznie azt a lovát, amelyikkel a kupáért indul.

o Az augusztus 2.-ai fordulón a ’Wintermühle’ díjlovagló versennyel (A3, A5, 
L3  és  M5  versenyszámokkal)  egyidejűleg  történő  megrendezésre  való 
tekintettel  az  A3  számban  először  a  nyílt  edzéssorozat  ’Csömör  Kupáért’ 
induló  amatőr  lovasai  szerepelnek;  őket  követik  a  ’Wintermühle’  hivatalos 
díjlovagló  verseny  keretein  belül,  az  MLSZ  licencszabályzata,  hivatalos 
versenykiírása és díjlovagló szabályzata szerinti résztvevők. A ’Csömör Kupa’ 
illetve  a  Wintermühle  díjlovagló  verseny  helyezett  lovasai  külön  kerülnek 
értékelésre/díjazásra!

• Kiegészítő, a Csömör Kupába nem tartozó feladatok a következők:
FSZ2, FSZ3 futószáras feladat; D1 díjlovagló feladat; A5 díjlovagló feladat; L3 
díjlovagló feladat; jelmezes/zenés (egyéni, pa-dö-dö, karuszel) feladat, caprilli.

• Adott  lovasnak  egy  fordulón  díjlovaglásban  (beleértve  a  futószáras  számokat  is) 
maximum öt startja lehet.

• Minden díjlovagló számban egy lovas maximum két lóval indulhat.
• Egy lovat maximum két lovas lovagolhat, egy ló fordulónként összesen három startot 

teljesíthet, ez a korlátozás azonban nem vonatkozik a futószáras számok lovaira.
• Adott  lovasnak a  megmérettetésen  kívüli  (azaz  nem a maga és  a  lova  licencének, 

versenyeredményeinek megfelelő) indulást követően több startja már nem lehet! 
• Egyéb kérdésekben az MLSZ hivatalos díjlovagló versenyszabályzata érvényes!
• Az egyes számok (különös tekintettel az L3, jelmezes/zenés és caprilli  feladatokra) 

csak minimum 6 nevező esetén kerülnek megrendezésre!
• Az  egyes  fordulókon  a  számok  tervezett  sorrendje  a  következő:  FSZ2,  FSZ3 

futószáras feladatok, D1 díjlovagló feladat, caprilli feladat, jelmezes/zenés feladat, A3, 
A5, L3 díjlovagló feladatok.

• Az FSZ2 és FSZ3 számok kivételével az eredményhirdetéshez lóval kell felállni!
• Az  augusztus  2.-ai  fordulón  a  ’Wintermühle’  díjlovagló  verseny  (A5,  L3  és  M5 

számokkal)  miatt  csak a D1 és A3 számok kerülnek kiírásra. Tehát FSZ2 és FSZ3 
futószáras számok; A5 és L3 díjlovagló feladatok valamint jelmezes/zenés kűr, caprilli 
nyílt edzések augusztus 2.-án nem lesznek!

• Aki augusztus 2.-án A5-ben és L3-ban kíván indulni, az a ’Wintermühle’ hivatalos 
díjlovagló  verseny  keretein  belül,  az  MLSZ  hivatalos  licencszabályzata, 
versenykiírása és díjlovagló szabályzata szerint teheti meg.

• Díjlovagló rajtengedély-vizsgával kapcsolatos információk:
o A döntőn (szeptember 6.) kihelyezett  díjlovagló rajtengedély-vizsgát tartunk 

8.00 órai tervezett kezdettel (először elméleti, majd gyakorlati vizsga). 
o A rajtengedély-vizsgán való megjelenés feltételei:

 Internetes jelentkezés a www.horvath-lukacs.hu/dijlovas/ weboldalon;
 Előre befizetett rajtengedély-vizsga díjat (2000 Ft elmélet és 5000 Ft 

gyakorlat) igazoló befizető csekk;
 Szabályos versenyöltözet; 
 Kitöltött rajtengedély-munkafüzet;
 Az adott évben 8 évet elérő kor;
 Az egyesületi tagsági könyvben szerepelnie kell érvényes sportorvosi 

pecsétnek,  az  éves  tagdíj  befizetését  igazoló  pecsétnek  valamint  a 
felkészítést igazoló középfokú edző aláírásának (megjegyzés rovat);
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 További információk a www.lovasszovetseg.hu weboldalon!
o A döntőn a rajtengedély-vizsgára való tekintettel a D1 feladatot a rajtengedély-

munkafüzetben is szereplő E8 feladat váltja fel, D1 szám ekkor tehát nem lesz!
o Az E8 számban először a rajtengedély-vizsgát tevő lovasok szerepelnek, őket 

követik a nyílt edzés amatőr lovasai.
o A döntőn  a  számok  tervezett  sorrendje  (a  rajtengedély-vizsgázók  számától 

függően) a következő: FSZ2, FSZ3, E8, jelmezes/zenés kűr, A3, A5, L3.
o Aki sikeresen vizsgázik, természetesen indulhat a döntőn az A3 számban is, az 

ezen vizsgával megszerzett licenc nem kizáró tényező a lovasra vonatkozóan!
• Boxbérlés (éjszakai szállás a lovaknak) korlátozott számban lehetséges azok számára, 

akik  távolról  érkeznek,  és  mind  díjlovaglásban,  mind  díjugratásban  részt  kívánnak 
venni az immár két naposra bővült nyílt edzésen. Igény szerint,  különböző csömöri 
lovardákban  egyéni  megállapodások  alapján  tudunk  néhány  boxot  biztosítani:  a 
versenyhelyszínekhez közeli Tetrisz lovardában (www.tetrisz.extra.hu lovardavezető: 
Kraksner Szilvia, tel.: 30-352-4101) 4 db boksz áll rendelkezésre. Az erre vonatkozó 
igényeket kérjük az egyes fordulók előtt legalább 14 nappal jelezni a lovardavezetőnél 
a fent megadott telefonszámon. Szükség esetén további boxok igényelhetők (szintén 
minimum a fordulók előtt 14 nappal) Dr. Pajzs Gábor koordinátornál a 20-910-8936 
telefonszámon, vagy a pajzs.bt@t-online.hu e-mail címen. 

VI./ Nevezés:

• Nevezni előzetesen e-mailben Dr. Pajzs Gábornál a pajzs.bt@t-online.hu e-mail címen 
a fordulók hétvégéjét megelőző szerdai nap 16 óráig lehet. 

• A nevezéshez az alábbi adatok megadása szükséges:
o Szakág(ak) (díjlovaglás, díjugratás) megjelölése;
o Szám(ok)  (díjlovaglásban:  FSZ2,  FSZ3,  D1,  A3,  A5,  L3,  jelmezes/zenés, 

caprilli; díjugratásban 60 cm, 80 cm, 1 m, 1.10 m, staféta) megjelölése;
o A lovas:  

 Neve;
 Születési ideje (év, hónap, nap);
 Egyesülete (lovardája);
 Edzőjének (lovasoktatójának) neve;
 Rendelkezik-e a lovas hivatalos versenyeredménnyel (az MLSZ-nél és/

vagy  a  Magyar  Póni  Klub  Szövetségnél,  illetve  ügetőn,  galoppon, 
lovaspólóban),  ha  igen  mely  szervezetnél,  mely  szakág(ak)ban  és 
melyik évben;

o A lovas által a nyílt edzésen lovagolt ló vagy lovak:  
 Neve (mely megegyezik az oltási könyvben és/vagy a lóútlevélben, és/

vagy marhalevélen  valamint  az  MLSZ és/vagy a  Magyar  Póni  Klub 
Szövetség nyilvántartásában szereplő névvel);

 Rendelkezik-e  a  ló  hivatalos  versenyeredménnyel  (az  MLSZ-nél 
és/vagy a Magyar  Póni Klub Szövetségnél,  illetve ügetőn,  galoppon, 
lovaspólóban),  ha  igen  mely  szervezetnél,  mely  szakág(ak)ban  és 
melyik évben;

o A  fenti  adatokat  hiányosan,  hibásan  vagy  nem  a  valóságnak  megfelelően 
megadó lovasok nevezéseit  a  Csömöri  Lovas és  Természetbarát  Közhasznú 
Egyesület nem fogadja el!
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• A nevezési díjat a helyszínen, a végleges startlista összeállítása érdekében  legkésőbb 
az adott szám startját fél órával megelőzően kell befizetni. 

• Helyszíni nevezés szervezési okokból NEM lesz, csak a fenti e-mail címen előzetesen 
a szerdai határidőig jelentkezett lovasok vehetnek részt a nyílt edzésen!!! 

• A nevezés díja 2000 Ft/start. 
• A rendezvény  tervezett  időbeosztása  a  beérkezett  nevezések  alapján  legkésőbb  az 

egyes fordulókat megelőző pénteki napon olvasható lesz a  www.csomor.hu illetve a 
www.paci.hu weboldalakon.

VII/ Tervezett díjazás:
A szponzori felajánlások függvényében az alábbiaktól való eltérés lehetséges!

•  FSZ2 és FSZ3 futószáras edzésfeladat, korosztályos bontással:
o I-VI. helyezett szalagot valamint tárgyjutalmat kap. 

•  Díjlovaglás,  „kezdő”  D1,  „haladó”  A5,  „szuperhaladó”  L3,  Jelmezes/zenés 
(alapfokú zenés kűr), Caprilli feladat korosztályos bontás nélkül:

o I-VI. helyezett szalagot és tárgyjutalmat nyer.

• Díjlovaglás,  „amatőr  Csömör  Kupa”  A3  feladat korosztályos  bontással,  azaz 
ifjúsági, 18. életévét be nem töltött valamint felnőtt kategóriákban 

o I-III. helyezett mind ifjúsági mind felnőtt kategóriában kupát;
o I-VI. helyezett ifjúsági és felnőtt kategóriában szalagot és tárgyjutalmat kap.
o Az összesített legjobb eredményt elért lovas (ifjúsági és felnőtt kategóriában 

egyaránt) a döntő után egy évre megkapja a Csömör Kupát, mely vándordíj 
jellegű; végleges elnyeréséhez 3 egymást követő évben kell megnyerni.

o A döntőn az összesített  eredmények  alapján az I-III.  helyezett  ifi  és  felnőtt 
lovasok érmet kapnak.

VIII./ A lovas felszerelése:

• Hárompontos biztonsági kobak viselete ifi résztvevők esetén lóra üléstől kötelező (a 
melegítőpályán  is),  cilinder  viselete  felnőtt  kategóriában  (18.  életévét  betöltötte) 
megengedett.

• Lovaglónadrág  lehetőleg  világos  (bézs  vagy  fehér)  színben  bőr  vagy  gumi 
lovaglócsizmával, vagy egyszínű fekete vagy barna rövid lábszárvédő lovaglócipővel 
használható. Rojtos vagy hosszú lábszárvédő nem használható.

• Lovaglózakó viselete nem kötelező, de erősen ajánlott! A lovasok viseljenek lehetőleg 
világos színű inget, nyakkendővel vagy gallérral. 

• Lovaglókesztyű viselete nem kötelező, de ajánlott!
• A  jelmezes/zenés  feladatnál  a  fentiektől  természetesen  el  lehet  tekinteni  avval  a 

kikötéssel, hogy 18 év alattiak számára kobak viselete még a jelmezhez is kötelező!
• Kizárólag egyszerű, tompa sarkantyú használható. A sarkantyú szára nem lehet 3cm-

nél hosszabb. Tarajos és éles sarkantyú nem használható.
• 110 cm-nél rövidebb lovaglópálca alkalmazása megengedett.
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IX./ A ló felszerelése:

• Tetszőleges  típusú  nyereg  használható,  de  főleg  az  angol  (univerzális,  ugró, 
díjlovagló) típusú nyergek használata ajánlott; lehetőleg fehér/egyszínű alátéttel;

• Csak csikókantár (angol, ír, hannoveri, vagy kombinált orrszíjjal), esetleg western 
kantár  (orrszíj  nélkül)  vagy  side  pull  típusú  kantár  használható.  Hackamore 
használata nem megengedett!

• Szemellenző semmilyen típusa nem engedélyezett.
• Marvédő/nyeregemelő használható.
• Fülvédő alkalmazható.
• Fémből, gumiból vagy szintetikus anyagokból készült,  tömör, üreges, lyukacsos 

vagy görgőkkel ellátott zablatestű csikózablák alábbi típusai használhatók:
o Egyenes, egyszer vagy kétszer tört hagyományos csikózabla; 
o D-zabla;
o Olajbogyós csikózabla. 

• Pelhalm, feszítő, gog, vagy pálcás/félpálcás típusú, illetve nyelvvassal ellátott vagy 
csavart zablatestű zabla nem használható! 

• A zablát  gyári  állapotban  kell  használni,  zablagumi  (csak  gumiból  készült,  és 
mindkét oldalán sima felszínű) kivételével nem rakható rá más kiegészítő eszköz. 

• Lábvédő és fásli a díjlovas számokban csak a bemelegítés során használható!
• Kikötőszár (oldalsó vagy más irányból jövő, veiroter, martingál vagy más egyéb 

típusú) használata az egész rendezvény ideje alatt (még a melegítőpályán is) tilos! 
Kizárólag a futószáras számokban (FSZ2, FSZ3) megengedett az oldalsó kikötő, 
de ezenkívül itt sem lehet más segédszárat használni!

• A nem megengedett felszerelés használata kizárást von maga után!

X./ A megmérettetés bírái:

A Csömöri Lovas és Természetbarát Közhasznú Egyesület felkérése alapján, a Magyar Lovas 
Szövetség bírói karából. A megmérettetés-bíróságnak jogában áll a sánta, vagy sérült lovat az 
adott számban, esetleg az egész fordulón a további részvételtől eltiltani!

XI./ A rendezvényhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások:

• Valamennyi fordulón büfé és WC működik.
• Orvosi ügyelet biztosított, a Wintermühle díjlovagló verseny (augusztus 2.) alkalmával 

mentő is rendelkezésre áll.
• A helyszínen  profi  fényképész  vállalja  a  lovak és  lovasok fotózását,  illetve  egyéb 

fényképes ajándéktárgyak készítését. Érdeklődni Horváth Zsuzsanna Katánál lehet a 
20-337-0130 számon, vagy a www.zshorvathfoto.hu és a www.epsfoto.hu oldalakon. 

• További  művészi  fotók  is  készülnek  a  rendezvény  helyszínén,  melyek 
megtekinthetőek a www.kep.tar.hu/eleven011 weboldalon.

• Az  egyes  fordulókon  a  nézők/érdeklődők  részére  futószáras  lovaglási  lehetőséget 
biztosít a Tetrisz lovarda (www.tetrisz.extra.hu), melynek díja 500 Ft+ÁFA/lovaglás. 
Érdeklődni Kraksner Szilvia lovardavezetőnél lehet a 30-352-4101 számon.

• A rendezvényen az Opel Chevrolet  Wallis  Kerepesi  Kft.  (www.opelwallis.hu) által 
kiállított autó is megtekinthető, kipróbálható.
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• A helyszínen  lovas  felszerelések  vásárolhatók  az  Oázis  Lovas  Szaküzlettől  (2143 
Kistarcsa, Hunyadi utca 1.), tel.: 20-466-4682.

• Azon szolgáltatók, kereskedők, akik a rendezvények alkalmával árusítani szeretnének, 
kérjük  egyeztetés  céljából  vegyék  fel  a  kapcsolatot  legalább  14  nappal  az  egyes 
fordulók előtt az adott helyszínek lovardavezetőivel (ld. I. pont)!

XII./ A szervezőbizottság és tagjainak elérhetősége:

Horváthné Jankovits Mónika,  a  Csömöri  Lovas és Természetbarát  Közhasznú Egyesület 
elnöke és a Szedervölgyi Lovarda vezetője: 30-253-0310
Kraksner  Szilvia, a  Csömöri  Lovas  és  Természetbarát  Közhasznú  Egyesület  Turisztikai 
Szakosztályának  és  a  Tetrisz  lovardának  a  vezetője,  rajtengedély-vizsgával kapcsolatos 
információk: 30-352-4101
Nébel  Viktória,  a  Csömöri  Lovas  és  Természetbarát  Közhasznú  Egyesület  alelnöke, 
díjlovaglás szakági referens: 70-565-2949
Dr.  Pajzs  Gábor,  a  Csömöri  Lovas  és  Természetbarát  Közhasznú  Egyesület  Fegyelmi 
Bizottsági tagja, koordinátor: 20-910-8936 vagy pajzs.bt@t-online.hu
Süle  Rita,  a  Csömöri  Lovas  és  Természetbarát  Közhasznú  Egyesület  Elnökségi  tagja, 
szervező: 30-297-3547 vagy hiena@vnet.hu

XIII./ Egyéb:

A rendezvénysorozat valamennyi feladata edzés jellegű,  a lovasok csak saját felelősségükre 
indulhatnak. Lóútlevél  léte  nem  előírás,  de  az  oltási  bizonyítvány  megléte  kötelező.  Az 
amatőr jelleg megőrzése és a „fair play” érdekében kérjük a lovasokat (különös tekintettel a  
licences/versenyeredménnyel  rendelkező  versenyzőkre  és  a  licences/versenyeredménnyel  
rendelkező lovakra), hogy a saját lelkiismeretük/belátásuk alapján csak a kiírásnak megfelelő  
szám(ok)ban induljanak! Az egyes fordulókat követően a rendezők az MLSZ és a Póni Klub 
adatbázisaiból  internetes  ellenőrzéssel  felülvizsgálják  a  résztvevők  státuszát  és  a 
jogosulatlanul indult együtteseket a rendezvénysorozatból kizárják! Jogorvoslati kérelmeket a 
Csömöri  Lovas  és  Természetbarát  Közhasznú  Egyesület  Elnökségéhez  lehet  benyújtani, 
azokat az egyesület Fegyelmi Bizottsága bírálja el. Egyéb kérdésekben az MLSZ hivatalos 
díjlovagló versenyszabályzata érvényes!

XIV  ./ Támogatók, a tárgyjutalmak felajánlói:  

• Brico Store Csömör Áruház
• Csömör Nagyközség Önkormányzata
• Decathlon Csömör Áruház
• Egészségkonyha
• Oázis Lovas Szaküzlet
• Opel Chevrolet Wallis Kerepesi Kft.
• Vári Cukrászda
• Médiatámogatónk a Helyi Hírek és

a Lovas Élet Magazin.

Készítette a Csömöri Lovas és 
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Természetbarát Közhasznú Egyesület. Csömör, 2008. április 20.
A VÁLTOZTATÁS JOGÁT MINDEN ESETBEN FENNTARTJUK!!!
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