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ELŐSZÓ 
 
 
 

A Díjlovagló Szabályzat jelen, 24. kiadása, 2011. január 1-én lépett hatályba. A szabályzat 
magában foglalja a Fiatal Lovasok, Junior Lovasok, Póni Lovasok és Gyermekek Díjlovagló 
Szabályzatát. 
Ettől kezdve a témában kiadott minden más szöveg szabályzat (korábbi kiadások és minden más 
hivatalos dokumentum) érvénytelen. 
A szabályzat részletesen rögzíti az FEl (Fédération Equestre Internationale - Nemzetközi Lovas 
Szövetség) nemzetközi díjlovagló versenyekre vonatkozó szabályait, azonban ezeket az 
Alapszabállyal, az Általános Szabályzattal és az Állatorvosi Szabályzattal és minden más FEI 
Szabályzattal együtt kell értelmezni. 
A Díjlovagló szabályzat minden esetről nem intézkedhet. Véletlen vagy rendkívüli körülmények 
esetén a Versenybíróság vagy más megfelelő személy vagy bizottság sportszerűen, a jelen 
Díjlovagló szabályzat és az FEl Általános Szabályzatának szellemében köteles dönteni. Bármely 
olyan esetben, melyben a jelen Díjlovagló Szabályzat nem rendelkezik, a hiány pótlását 
sportszerűen, a jelen Díjlovagló szabályzat, egyéb Szabályzatok és az FEl rendelkezések teljes 
figyelembevételével kell megtenni. 4.  
 
Minden nagybetűs rövidítés meghatározása megtalálható a Díjlovagló Szabályzatban, az Általános 
Szabályzatban vagy az Alapszabályokban. 
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ETIKAI IRÁNYELVEK 
 
 
A Nemzetközi Lovas Szövetség (FEI) elvárja mindenkitől, aki a nemzetközi lovas sporttal kapcsolatban 
áll, hogy tudomásul véve, hogy a ló jóléte a legfontosabb és semmilyen körülmények között sem 
alárendelhető sem versenyzői, sem kereskedelmi igényeknek, igazodjon az FEI Etikai Irányelveihez. 
 
1. A ló kiképzésének minden szakaszában, akár előkészítés, edzés vagy versenyek, a ló jóléte minden 
mással szemben elsőbbséget élvez. Ebbe beletartozik a lovakkal való bánásmód, a kiképzési 
módszerek, patkolás és szerszámozás, és szállítás. 
 
2. Versenyekkor mind a lónak, mind a lovasnak, jó erőnlétben és egészségi állapotban kell lennie. Ide 
értendők a gyógyszerek, orvosi beavatkozások, melyek veszélyeztethetik a ló jólétét vagy biztonságát, 
és a vemhes kancákat. 
 
3. A lovak jóléte a versenyeken is elsőrendű követelmény. Ennek érdekében figyelmet kell fordítani a 
versenypályákra, a talajra, istállózásra, biztonságra és jó erőnlétre a helyszínre, illetve helyszínről 
történő utazásra, és az időjárási körülményekre. 
 
4. Minden erőfeszítést meg kell tenni, hogy a versenyek után, illetve a versenyzői karrierjük 
befejeztével a lovak teljes figyelmet kapjanak, és humánus bánásmódban részesüljenek. Ide tartozik 
az állatorvosi ellátás, versenysérülések, eutanázia és nyugdíj. 
 
5. Az FEI mindenkit, aki kapcsolatban áll a sporttal, arra ösztönöz, hogy a szakterületén a 
legmagasabb képzést szerezze meg. 
 
Ezen irányelv teljes példánya a Nemzetközi Lovas Szövetségtől igényelhető: Fédération Equestre 
Internationale, Avenue Mon-Repos 24, CH-1005 Lausanne, Switzerland. Telefon: 00-41-2131 04747. 
A kiadvány angol, francia, spanyol, német vagy arab nyelven kérhető, illetve megtalálható az FEI web 
oldalán: www.fei.org 
 
 
FEI ETIKAI IRÁNYELVEK A LÓ JÓLÉTE ÉRDEKÉBEN 
 
A Nemzetközi Lovas Szövetség (FEI) elvárja mindenkitől, aki a nemzetközi lovas sporttal kapcsolatban 
áll, hogy tudomásul véve, hogy a ló jóléte a legfontosabb és semmilyen körülmények között sem 
alárendelhető sem versenyzői, sem kereskedelmi igényeknek, igazodjon az FEI Etikai Irányelveihez. 
 

1.  A versenyző lovak kiképzésének minden szakaszában, akár előkészítés vagy edzés, a ló 
jóléte minden mással szemben elsőbbséget élvez.  

 

a) Lovakkal való jó bánásmód 
 

Az istállózás, etetés és kiképzés, mind a lovakkal való jó bánásmód szerint történjen, és soha 
nem mehet a lovak jólétének rovására. Semmi, ami fizikai vagy mentális sérülést okozhat egy 
verseny alatt, nem tolerálható. 
 

b) Kiképzés 
 

A lovak csak olyan képzésen vehetnek részt, mely megfelel a fizikai teljesítményük és szakági 
képzési szintjüknek. Semmilyen erőszakos vagy félelmet okozó, vagy nem helyesen 
előkészített képzési módszernek nem tehetők ki. 

 
c) Patkolás és patkó 
 

A pata ápolása és a patkolás mindig magas színvonalú legyen. Az illesztés nem okozhat 
fájdalmat vagy sérülést. 

 
d) Szállítás 

http://www.fei.org/
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A szállítás alatt a lovakat óvni kell minden balesettől vagy egészségügyi kockázattól. A szállító 
járműnek biztonságosnak, megfelelően szellőzöttnek és rendszeresen fertőtlenítettnek kell 
lennie. Továbbá hozzáértő személyzet kell, hogy üzemeltesse. Szakavatott személyzetnek 
mindig készenlétben kell állnia a lovak körül. 

 
2.  Versenyen való részvételhez mind a lovasnak, mind a lónak felkészültnek, jó erőnlétben 

és megfelelő egészségi állapotban kell lennie. 
 

a) Erőnlét és felkészültség 
 

A versenyen való részvétel feltételei a jó erőnlétben lévő lovak és megfelelő felkészültségű 
lovasok. 
 

b) Egészségi állapot 
 

Amennyiben egy ló bármilyen betegség vagy sántaság jelét mutatja, azonnal abba kell 
hagynia a versenyzést. Ellenkező esetben az veszélyezteti a ló jólétét. Bármilyen kétség 
esetén ki kell kérni az állatorvos tanácsát. 

 
c) Dopping és gyógyszerek 

 
A doppinggal és gyógyszerekkel való visszaélés veszélyezteti a ló jólétét, így nem 
elfogadható. Állatorvosi kezelés alatt álló lovaknak időt kell hagyni a teljes felépülésre. 
 

d) Műtét 
 

Semmilyen műtét, mely veszélyezteti a versenyző ló jólétét, vagy más lovak vagy lovasok 
biztonságát, nem megengedett. 

 
e) Vemhes/csikós kancák 
 
 Kancák a vemhesség negyedik hónapja után, és csikós kancák nem versenyezhetnek. 
 
f) Segítségek helytelen használata 
 

Természetes, vagy mesterséges segítségek (pl. pálca, sarkantyú, stb) helytelen használata 
nem megengedhető. 

 
3. A versenyek nem veszélyeztethetik a lovak jólétét 
 
a) Verseny helyszín 
 

A lovak csak megfelelő és biztonságos talajon melegíthetnek és versenyezhetnek. Minden 
akadályt a ló biztonságát szem előtt tartva kell összeállítani. 

 
b) Talaj 
 

A talajt, melyen a lovak járnak, melegítenek és versenyeznek, úgy kell összeállítani és 
karbantartani, hogy az ne adjon esélyt sérülésre. 

 
c) Szélsőséges időjárás 
 

Szélsőséges időjárás esetén, amennyiben az veszélyezteti a lovak jólétét vagy biztonságát, 
verseny nem rendezhető. Meleg vagy párás körülmények esetén biztosítani kell a versenyzett 
lovak azonnali hűtését. 

 
d) Istállózás verseny helyszínen 
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Az istállónak biztonságosnak, higiénikusnak, kényelmesnek, jól szellőzőnek és a lovak 
méretéhez megfelelő nagyságúnak kell lennie. Folyamatosan rendelkezésre kell álljon tiszta, 
jó minőségű és megfelelő élelem és alom, friss ivóvíz és tisztálkodó víz. 

 
e) Erőnlét szállításkor 
 
 Az FEI szabályzat alapján, verseny után a lónak jó erőnlétben kell lennie a szállításhoz. 
 
4. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a lovak a versenyzés után megfelelő 

ellátásban, a versenyzésből kiöregedett lovak pedig humánus elbánásban részesüljenek 
 
  
a) Állatorvosi ellátás 
 

Szakszerű állatorvosi készenlétet minden versenyen biztosítani kell. Amennyiben egy ló 
megsérül, vagy kimerül egy verseny alatt, a lovasának haladéktalanul le kell szállnia róla és 
megvizsgáltatni az állatorvossal. 

 
b) Ellátási központok 
 

A mennyiben további vizsgálat vagy orvosi beavatkozás szükséges, a lovat mentővel a 
legközelebbi ellátási központba kell szállítani. Szállítás előtt a sérült lónak átfogó kezelésben 
kell részesülnie. 

 
c) Sérülések a versenyen 
 

A versenyen bekövetkezett sérüléseket ki kell vizsgálni. A sérülések visszaszorítása 
érdekében minden kockázati tényezőt, mint a talaj minősége, verseny gyakorisága és 
egyebek, át kell vizsgálni. 

 
d) Eutanázia 
 

Amennyiben egy sérülés annyira súlyos, hogy eutanáziát kell végezni, úgy azt a 
leghumánusabb módon és a legkevesebb szenvedés árán kell végrehajtani. 

 
e) Nyugdíj 
  

A versenyből kiöregedett lovak számára biztosítani kell humánus öregkort. 
 
5. Az FEI minden lovassportban érintett személyt arra ösztönöz, hogy a versenyző lovak 

ellátása és irányítása terén a szakágában a lehető legmagasabb szintű tudást szerezze 
meg. 

 
Ez az „Etikai Irányelv a Lovak Jóléte Érdekében” folyamatosan változik, és minden javaslatot szívesen 
veszünk. Az FEI kitüntetett figyelmet szentel és támogat minden jóléttel kapcsolatos kutatást. 
 
Ez az irányelv elérhető angol, francia, német és arab nyelveken és megtalálható az FEI weboldalán: 
www.fei.org 
 
Jogi ügyekben az angol nyelvű változat az irányadó 
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I. FEJEZET  DÍJLOVAGLÁS  
 
 
401. Cikkely  CÉL ÉS ÁLTALÁNOS ELVEK 
 
A díjlovaglás célja a ló kiegyensúlyozott atlétává történő fejlesztése a harmonikus idomítás által. 
Ennek eredménye, hogy a ló egyidejűleg nyugodttá, hajlékonnyá, elengedetté és hajlíthatóvá, 
ugyanakkor engedelmessé, figyelmessé és élénkké válik, így a lovas és a ló között tökéletes összhang 
valósulhat meg. 
 
E tulajdonságok a következőkben nyilvánulnak meg:  
 

● A jármódok tisztaságában és szabályosságában. 
 ● A mozgás könnyedségében, harmóniájában és fesztelenségében.  

  ● Az elülső végtagok könnyedségéből és a hátulsó végtagok élénk lendületéből eredő 

alálépésében. 

  ● Teljes átengedőséggel (Durchlässigkeit) párosuló, feszesség és ellenállás nélküli 

támaszkodásban. 

  
2. A ló azt a benyomást adja, hogy szívesen hajtja végre a kívánt feladatot. Figyelmes, bízik 
lovasában, és szívesen engedelmeskedik neki, mozgása egyenes vonalon teljesen egyenes, hajlított 
vonalon az ívnek megfelelő.  
 
3. Lépése szabályos, szabad és természetes. Ügetése szabad, elengedett, szabályos és aktív. 
Vágtája egyenletes, könnyed és kadencírozott. A hátulsó lábak soha nem lomhák vagy inaktívak. A ló 
a lovas legkisebb segítségére reagál, amitől az egész ló élettel teli lesz.  
 
4. A lendület és az izületek hajlékonysága folytán a ló mentes minden feszességtől, a ló készségesen 
és minden bizonytalankodás nélkül engedelmeskedik, a különböző segítségekre nyugodtan és 
pontosan reagál, fizikailag és szellemileg természetes, harmonikus egyensúlyban van. 
 
5. A lónak az egész munka során - még állj-ban is - "száron kell lennie". A ló akkor van száron, ha 
nyaka a ló képzettségi fokának és a jármód nyújtottságának vagy összeszedettségének megfelelően 
többé-kevésbé feligazított és ívelt, támaszkodása puha és könnyű, a ló teljesen átengedő. 
A ló fejét tartsa nyugodtan, kötelezően kicsivel a függőleges előtt, tarkója legyen rugalmas és a nyak 
legmagasabb pontja, a lovasával szemben semmiféle ellenállást ne fejtsen ki.  
 
6. Kádenciáról – mely a ló teljes harmóniájának az eredménye - ügetésben és vágtában beszélünk, 
akkor amikor a ló nagyon ütemesen, lendületesen és egyensúlyban mozog. A kádenciát az ügetés és 
vágta minden feladatában és minden iramában fenn kell tartani. 
 
7. Az ütemet minden jármódban fenn kell tartani - ez a díjlovaglás alap követelménye.  
 
 
402. Cikkely   AZ ÁLLJ  
 
1. Állj-ban a ló maradjon figyelmes, mozdulatlan és egyenesre állított, lábai páronként legyenek 
egymás mellett, azokat terhelje egyformán. Nyaka feligazított, a tarkó a legmagasabb pont, a 
homlokvonal valamivel a függőleges előtt. A támaszkodás és a lovas kezével kialakított könnyű, puha 
kapcsolat mellett finoman rághatja a zablát; a ló lovas legkisebb segítségadására induljon el.  
 
2. Az állj-t úgy érjük el, hogy a ló a lovas erős ülés- és combsegítségének hatására súlyát a hátulsó 
lábakra helyezi. A lovat egyre inkább kitartó, de engedő kézzel lovagoljuk előre, úgy, hogy az előre 
meghatározott helyen szinte azonnali, de nem hirtelen megállásra késztetjük. Az állj-t félfelvételek 
készítik elő (lásd: átmenetek). 
3. Az állj-t megelőző majd követő lépések minősége a feladat fontos részét képezik. 
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403. Cikkely   A LÉPÉS  
 
1. A lépés olyan haladó jármód amelyben, az egész lépésmunkában a patadobbanások jól 
elkülöníthetően négy ütemben követik egymást. Ezt a szabályosságot tökéletes ellazulással 
kombinálva a lépés során végig meg kell tartani. 
 
2. Amikor az azonos oldali elülső és hátulsó láb szinte egy ütemben mozog, a lépés egy majdnem 
párhuzamos mozgássá válik (a lépés passzban járáshoz közelít). Ez az ütemhiba, amely akár a teljes 
passzig is fokozódhat, a jármód súlyos hibájának számít.  
 
3. Megkülönböztetünk középlépést, összeszedett lépést, nyújtott lépést és szabad lépést. Ezeknek jól 
elkülöníthetőnek kell lenniük és az átlépés mértéke is változik. 
 
3.1. Középlépés. A lépés tiszta, szabályos és nem feszes, a lépéshossz mérsékelten hosszabb. A ló 
támaszkodásban maradva, nyugodtan, de energikusan, egyenletes és határozott lépésekkel halad, a 
hátulsó láb túllépi az elülső láb patanyomát. A lovas a ló szájával könnyű, puha és állandó kapcsolatot 
tart fenn, mely engedi a nyak és a hát természetes mozgását. 
 
3.2. Összeszedett lépés. A ló támaszkodásban, oldottan és határozottan megy előre, nyaka 
feligazított és ívelt. A homlokvonal megközelíti a függőlegest, szája a lovas kezével puha kontaktust 
tart fenn. A csánk aktivitásából eredően a hátulsó lábak tevékenyek. A jármódban a ló halad és 
élénken mozog, lábait szabályos időközönként emeli. Az összeszedett lépés a középlépéshez képest 
kevésbé térnyerő, ugyanakkor a lépés magasabb, mivel az izületek erőteljesebben hajlítottak. 
Az összeszedett lépés rövidebb, mint a középlépés, ugyanakkor nagyobb aktivitást mutat. 
 
3.3. Nyújtott lépés. A ló, sietség nélkül, a legtérnyerőbben lép miközben a lépések szabályossága 
megmarad. A hátulsó pata egyértelműen az elülső patanyom elé lép. A lovas, anélkül, hogy 
elvesztené a kapcsolatot a ló szájával, megengedi, hogy lova a támaszkodás fenntartása mellett 
nyakát és fejét előre és lefelé nyújtsa. A ló orra határozottan a függőleges előtt van. 
 
3.4. Szabad lépés.  A szabad lépés olyan jármód, melyben a ló teljesen szabadon leengedheti és 
kinyújthatja a nyakát és a fejét, a ló nyugodtan lép. A tért nyerés mértéke és a lépés hossza, melyben 
a hátulsó lábaival tisztán megelőzi az első patanyomát, alapvető minőségi követelményei a szabad 
lépésnek.  
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A lépés nyolc fázisban végrehajtott, négyütemű jármód 
(a bekarikázott számok az ütemet mutatják) 

 
3.5. Nyújtás hosszú száron. Ez a feladat a ló „átengedőségét”, egyensúlyát, hajlékonyságát, 
engedelmességét és lazaságát mutatja. A „hosszúszáron való nyújtás” helyes végrehajtása közben a 
lovas, amint a ló előre és lefelé nyúlik, kiengedi a szárakat. Amint a nyak előre és lefelé nyúlik, a ló 
szája többé-kevésbé a váll vonalával kerül egy szintbe. A lovas keze végig rugalmas marad és 
fenntartja a kapcsolatot. A lépés ütemes, a ló vállból könnyed marad. A szárak összeszedése során a 
ló szájának és tarkójának ellenállása nélkül a támaszkodást fenntartja. 
 
 
404. Cikkely   AZ ÜGÉTÉS  
 
1. Az ügetés kétütemű jármód, amelynél az átlós lábak lépnek egyszerre és az ütemeket lebegő fázis 
választja el egymástól (bal elülső és jobb hátulsó, majd fordítva).  
 
2. Az ügetés legyen mindig szabad, határozott, szabályos. 
 
3. Az ügetés minőségét az összbenyomás alapján bíráljuk el, vagyis, a (ügető)lépés ütemessége és 
rugalmassága, valamint mind összeszedettségben, mind nyújtásban a kadencia és a lendület alapján. 
A minőség mutatója a rugalmas hát és az aktív hátsó lábak, valamint az ügetés minden fajtájában az 
ütem és a természetes egyensúly fenntartására való képesség.  
 
4. Megkülönböztetünk: munkaügetést, lépésnyújtás ügetésben, összeszedett ügetést, középügetést és 
nyújtott ügetést. 
 
4.1. Munkaügetés. Az összeszedett ügetés és középügetés közötti jármód, amelyben a ló még nem 
eléggé képzett és még nem képes összeszedett mozgásra. Teljesen egyensúlyban mozog, száron 
van, egyenletes és rugalmas lépésekkel, aktív csánkkal megy előre. Az "aktív csánk" kifejezés a hátulsó 
lábak aktivitásából eredő lendület fontosságát hangsúlyozza.  
 
4.2. Lépésnyújtás ügetésben. A „4 éves lovak” díjlovagló programjában található a „lépésnyújtás”. 
Azoknál a lovaknál, melyeknél a középügetés még nem teljesen kiforrott, átmenetet képez a munka- 
és középügetés között. 
 
4.3. Összeszedett ügetés. A ló száron van és feligazított, ívelt nyakkal halad előre. A csánk aktivitása 
és hajlítottsága fenntartja a lendület erejét, ezáltal lehetővé téve a vállak mindenirányú könnyű 
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mozgását. Az így mozgó ló teljes önhordásban megy. A lépéshossz rövidebb, mint a többi ügetésnél, 
ugyanakkor a rugalmasság és kadencia megmarad.  
 
4.4.  Középügetés. A munkaügetés és a nyújtott ügetés közötti jármód de „kerekebb”, mint az utóbbi. A ló 
tiszta és mérsékelten hosszabb lépéshosszal, a munkaügetéshez hasonlóan egyértelműen a hátulsó lábakból 
eredő lendülettel halad előre. A lovas megengedi a lónak, hogy száron maradva a homlokvonal az 
összeszedett ügetéshez és a munkaügetéshez képest valamivel a függőlegesnél előrébb kerüljön, egyidejűleg 
engedi, hogy a ló nyakát és fejét könnyedén leengedje. A patadobbanásoknak egyenletesnek kell lenniük, a ló 
mozogjon egyensúlyban és könnyedén.  
 
4.5. Nyújtott ügetés. A ló a lehető legtértnyerőbben mozog. Anélkül hogy elsietne, a hátulsó lábakból eredő 
kifejezett lendület által a lehető leghosszabbat lépi. A lovas megengedi a lónak, hogy száron maradva, - 
anélkül, hogy a szárra rádőlne - növelje a keretet és tértnyerően menjen. Az elülső lábaknak ott kell talajt 
érniük, ahova mutatnak. Az előremozgás során az elülső és a hátulsó lábak mozgásának párhuzamosnak kell 
lennie.  
A feladat végrehajtása során a ló jó egyensúlyban mozog, és az összeszedett ügetésbe való átmenetet puhán 
hajtja végre, úgy, hogy a hátulsó lábak több súlyt vesznek fel. 
 
5. Ha nincs egyéb előírás, akkor minden ügetésmunkát tanügetésben kell végrehajtani.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Az ügetés négy fázisban végrehajtott, kétütemű jármód 
(a bekarikázott számok az ütemet mutatják) 

 
 

 
405. Cikkely   A VÁGTA  
 
1. A vágta háromütemű jármód, amelyben pl. jobb kézen a patadobbanások a következő sorrendben követik 
egymást: bal hátulsó láb, bal elülső és jobb hátulsó láb egyidejűleg, jobb elülső láb, majd lebegő fázis 
következik, amelyben mind a négy láb a levegőben van, ezután következik az újabb vágtaugrás. 
 
2. A vágtát mindig bizonytalankodás nélkül kell elkezdeni, a vágtaugrások szabályosak, könnyedek és 
kadencírozottak.  
 
3. A vágta minőségét az összbenyomás alapján bíráljuk el. Az összbenyomást meghatározza: a vágtaugrások 
szabályossága és könnyedsége, a kádencia - mely a tarkóban átengedő támaszkodásból és az aktív 
csánkokból eredő tevékeny hátulsó lábak mozgásából ered-, valamint azon képesség, hogy mennyire marad 
meg ugyanaz az ütem és a természetes egyensúly vágtában, ide értve a vágtában végrehajtott iramváltások 
átmeneteit is. A ló egyenes vonalon egyenes marad, míg az ívben megfelelően hajlított. 
  
4. Megkülönböztetünk: munkavágtát, vágtaugrás nyújtását, összeszedett vágtát, középvágtát és nyújtott 
vágtát. 
 

  lebegés pillanata   lebegés pillanata 
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4.1 Munkavágta. A munkavágta az összeszedett vágta és a középvágta közötti jármód, amelyben a ló még 
nem eléggé képzett és még nem képes összeszedett mozgásra. A ló természetes egyensúlyban mozog, 
támaszkodik és egyenletes, könnyű, kadencírozott vágtaugrásokkal, aktív csánkkal halad előre. Az "aktív 
csánk" kifejezés a hátulsó lábak aktivitásából eredő lendület fontosságát hangsúlyozza.  
 
4.2. Vágtaugrások nyújtása. A „4 éves lovak” díjlovagló programjában a „vágtaugrások nyújtása”. A 
középvágtára még nem kiképzett lovak esetén a munka- és a középvágta közti vágta. 
 
4.3. Összeszedett vágta. A ló támaszkodásban maradva feligazodva, ívelt nyakkal mozog előre. A csánk 
aktivitása és hajlítottsága fenntartja a lendület erejét, ezáltal nagyobb mozgásteret téve lehetővé a vállak 
számára. Az így mozgó ló teljes önhordásban megy, és „hegyre fel” mozgás benyomását kelti. A 
vágtaugrások rövidebbek, mint a többi vágtában, de a ló könnyed és élénk mozgása megmarad. 
 
4.4. Középvágta. A középvágta a munkavágta és a nyújtott vágta közötti jármód. Sietés nélkül, a ló 
mérsékelten hosszabb vágtaugrásokkal halad előre a hátuIsó lábak aktivitása mellett. A lovas megengedi 
lovának, hogy a támaszkodást fenntartva az összeszedett vágtához és a munkavágtához képest fejét egy kicsit 
jobban a függőleges előtt tartsa, ugyanakkor fejét és nyakát könnyedén leengedje. A vágtaugrások 
egyenletesek és feszültségmentesek. 

 
4.5. Nyújtott vágta. A ló a lehető legtértnyerőbb ugrásokkal vágtázik. Sietség nélkül vágtaugrásait a 
lehető leghosszabbra nyújtja. A hátsó lábak lendületessége által a ló nyugodt, könnyű és egyenes 
marad. A lovas megengedi a lónak, hogy száron maradva nyújtsa a keretet és tértnyerőbben 
mozogjon. A feladat végrehajtása során a ló jó egyensúlyban mozog, és az összeszedett vágtába való 
átmenetet puhán hajtja végre, úgy, hogy a hátulsó lábak több súlyt vesznek fel. 
 
4.6. Ellenvágta. Az ellenvágta egyensúlyt és egyenességet kialakító gyakorlat. Az ellenvágtát 
összeszedett vágtában kell végrehajtani. A ló helyes lábsorrendben vágtázik, a külső elülső lába 
vezet, és ehhez igazodik a ló is. Az első lábak ugyan abba a nyomba igazodnak, mint a hátulsók. 
 
4.7. Egyszerű ugrásváltás. Az egyszerű ugrásváltás végrehajtásakor a ló vágtából azonnal lépésbe 
megy át, 3-5 lépést tesz, majd rögtön a másik kézen folytatja a vágtát.  
 
4.8. Ugrásváltás. Az ugrásváltás egy vágtaugrásban, az első és hátsó lábak egyidejű cseréjével 
hajtandó végre. A mellső és hátsó lábak cseréje a lebegőfázisban történik. A segítségadás pontos és 
finom. 
 
Az ugrásváltás végrehajtható sorozatban is, pl. minden negyedikre, harmadikra, másodikra vagy 
minden egyre. A ló - még a sorozat ugrásváltásokban is - nyugodtan, könnyedén, egyenesen, élénk 
lendülettel halad előre, végig megtartva ugyanazt az ütemet és egyensúlyt. Annak érdekében, hogy a 
lovas ne korlátozza, vagy ne törje meg a sorozat ugrásváltás könnyedségét és folyamatosságát 
elegendő lendületet kell fenntartani. 
 
Az ugrásváltások célja: a lábak cseréjénél a ló kellő reakciót, érzékenységet és engedelmességet 
mutasson. 
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A vágta hat fázisban végrehajtott, háromütemű jármód 
 

 

 

406. Cikkely  A HÁTRALÉPÉS 
  
1. A hátralépés lebegő fázis nélküli, kétütemű, diagonális lábsorrendben végrehajtott hátrafelé irányuló 
mozgás. Az átlós végtagok felváltva emelkednek és helyeződnek vissza a talajra, az első és a hátulsó 
lábak egy vonalon maradnak. 
 
2. A lónak végig száron kell maradnia, és hajlandónak lennie arra, hogy bármikor meginduljon 
előrefelé. 
 
3. Súlyos hiba, ha a ló a lovas segítségadását megelőzi, vagy elsiet, vagy ellenszegül, vagy a szár 
ellen megy, vagy ha a hátulsó lábaival az egyenesről letér, vagy terpeszt, vagy a hátulsó lábak 
inaktívak, vagy az elülső lábait húzza.  
 
5. A lépéseket az első lábak hátralépésével számoljuk. A hátralépést követően a ló zártan állj-ban 
marad, vagy azonnal megindul a kívánt jármódban. Ahol a feladat „egy lóhossznyi hátralépést” ír elő, 
ott három vagy négy hátralépést kell megtenni. 
 
6.  A hinta (Schaukel) két hátralépés kombinációja. A feladatot folyamatos átmenetekkel és a 
meghatározott lépés számmal kell végrehajtani. 
 
 
407. Cikkely  AZ ÁTMENETEK  
 
A jármód- és iramváltásokat pontosan a megadott helyen kell végrehajtani. A jármód kádenciáját 
(kivéve lépésben) egészen addig a pillanatig fenn kell tartani, amíg a ló jármódot nem vált, vagy meg 
nem áll. Az átmenetek a jármódok közt jól behatárolhatók, az ütem és a kadencia végig megmarad. A 
ló könnyedén támaszkodik, nyugodt és helyes tartásban megy. 
 
Ugyanez vonatkozik az egyik feladatból a másikba való átmenetre, pl. passzázsból piaffe-ba vagy 
vissza. 
 
 
408. Cikkely   A FÉLFELVÉTELEK  
 
Minden feladatot vagy átmenetet alig láthatóan végrehajtott félfelvételekkel kell előkészíteni. A 
félfelvétel a lovas ülés-, csizma- és kézsegítségeinek szinte egyidejű és koordinált mozdulata, melynek 
célja, hogy a ló figyelmét felkeltse, és egyensúlyát javítsa az alacsonyabb vagy magasabb jármódba 

lebegés pillanata 
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való átmenetek előtt. Azáltal, hogy a hátulsó lábak több súlyt vesznek fel, aktívabbá válnak, emiatt a ló 
eleje megkönnyül és a ló általános egyensúlya javul. 
 
 
409. Cikkely   IRÁNYVÁLTOZTATÁSOK 
 
1. Irányváltoztatás közben a ló (teste) legyen a haladás ívének megfelelő íven hajlítva, maradjon 
elengedett, és ellenszegülés nélkül engedelmeskedjen lovasa segítségeinek anélkül, hogy 
megváltozna a jármód, az ütem vagy az iram. 
 
2. Az alábbiakat nevezzük irányváltoztatásnak: 
 

a. Négyszög sarkain való átlovaglás (a lónak kb. 6 méter átmérőjű kör negyedét kell leírnia). 
b. Rövid vagy hosszú átló. 
c. Fél kiskör és fél nagykör kézváltással. 
d. Fél piruett és hátulja körüli fordulat. 
e. Kígyóvonal 
f. Cikk-cakk* kézváltással. Irányváltoztatás előtt a ló egyenesen marad egy pillanatig. 

* Cikk-cakk: több mint két oldaljárást tartalmazó irányváltás. 
 
 
410. Cikkely   PATANYOM FIGURÁK  
 
A díjlovas programokban a patanyom figurák: a kiskörök, kígyóvonalak és nyolcasok. 
 
1. Kiskör  
A „kiskör” 6, 8 vagy 10 méter átmérőjű  kör. Amennyiben az átmérő nagyobb, mint 10 méter, akkor nagykörről 
beszélünk. 
 

 
 
  
 
2. Kígyóvonal  
A „többíves kígyóvonal”, a négyszög hosszú falát többször érintve, egyenessel összekötött félkörökből áll. A 
középvonal metszésekor a lónak párhuzamosnak kell lennie a rövidfallal (a). A félkörök nagyságától függően 
változik az összekötő egyenes hossza. Az „egyíves kígyóvonal”-at a hosszú faltól 5 vagy 10 méterre kell 
végrehajtani (b). A „kígyóvonal a középvonal mentén” feladatot a negyed vonalak közt kell végrehajtani (c). 
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a)   b)   c)  
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3. Nyolcas  
A nyolcas lovaglásakor a feladatban előírtak szerinti két egyforma nagyságú teljes kis kört vagy nagykört kell 
lovagolni, úgy hogy ezek a nyolcas közepén kapcsolódnak. A lovasnak a körök váltásakor lovát egy pillanatra 
egyenesre kell állítania.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
411. Cikkely   COMBRA VALÓ ENGEDÉS 
 
1. A combra való engedés célja: A ló hajlékonyságának, valamint oldal irányú elmozdulásra való 
hajlandóságának demonstrálása. 
 
2. Combra való engedés az FEI versenyeken munkaügetésben hajtandó végre. A ló majdnem egyenes, enyhe 
állításban halad előre, úgy hogy a lovas a hajlított oldali szemboltozatot és orrlyukat látja. A belső oldali lábak 
átlépnek a külső oldali lábakon.  
 
A combra való engedést be kell építeni a ló kiképzésébe, még mielőtt készen állna az összeszedett 
munkára. A későbbiekben, az előrehaladottabb vállat be feladattal együtt, a legjobb módja annak, 
hogy a ló hajlékony, elengedett és feszültségmentes legyen, ami szabadságot, rugalmasságot, a 
jármódok ütemességét, harmóniát és könnyedséget eredményez a mozgásában. 
 
A combra való engedést végre lehet hajtani az „átlóvonalon", ebben az esetben a ló lehetőleg párhuzamosan 
haladjon a hosszú fallal, az elülső lábak egy kicsit megelőzhetik a ló farát. Ha a hosszúfal mentén történik a 
combra való engedés, akkor a ló teste 35 fokos szöget zár be a hosszúfallal. 
 
 
412. Cikkely   HOSSZHAJLÍTÁSOK  
 
1. Az oldaljárások célja – a combra való engedés kivételével - a hátulsó végtagok fejlesztése, az 
összeszedettség fokozása.  
2. Az oldaljárásokban - a vállat be, a farat be, a farat ki és a féloldalazás gyakorlatokban - a ló enyhe 
hajlításban megy. 
3. A hajlítás vagy állítás soha nem lehet túlzott mértékű, tehát nem szabad, hogy megakadályozza a mozgás 
folyamatosságát vagy megváltoztassa a ló egyensúlyi helyzetét.  
4. A hosszhajlításokban a jármódnak szabadnak, ütemesnek és lendületesnek kell maradni, további 
követelmény, hogy a ló elengedett, kadencírozott és kiegyensúlyozott legyen. Gyakori hiba, hogy a lovas 
túlzottan a hajlításra és az oldalirányú léptetésre koncentrál, ezért a lendület elvész.  
 
5. Vállat be. A vállat-be feladat összeszedett ügetésben hajtandó végre. A vállat be gyakorlatnál 
a ló a lovas belső lába körül finoman kb. 30 fokban hajlított. A ló belső elülső lába a külső elülső láb 
elé lép, és keresztezi; a belső csípő mélyítésével a belső hátulsó láb belép a teste alá. A ló nem a 
haladási irányba néz. 
 
6. Farat be. A farat-be feladat összeszedett ügetésben vagy összeszedett vágtában hajtandó 
végre. A farat be gyakorlatnál a ló enyhén meghajlik a lovas belső lába körül, de valamivel jobban, 
mint a vállat-be-nél. A hajlítás egy folyamatos kb 35 fokos szöget mutat (előröl és hátulról négy 
patanyomot látunk). Az eleje a nyomvonalon marad, míg a hátulja befelé elmozdul. A külső lábak 
megelőzik és keresztezik a belső lábakat. A ló a mozgás irányába van meghajlítva.  
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A farat be kezdeténél a hátulsó lábak elhagyják a nyomvonalat, vagy a sarokból vagy körből indítva 
nem térnek vissza a nyomvonalba. A farat be végén a hátulsó lábak visszatérnek a nyomvonalra 
(anélkül, hogy a nyak/tarkó ellenállításba kerülne), mintha egy kört fejeznénk be. 
 
A farat be célja, hogy a lovas megfelelő hajlításban egyenletes, összeszedett ügetést 
mutasson be egyenes vonalon. Az elülső és a hátsó lábak lépjenek keresztbe, az egyensúly és 
kadencia maradjon fent. 
 
7. Farat ki. A farat ki gyakorlat a farat be fordítottja. A hátulsó lábak a nyomvonalon maradnak, míg 
az elülsők befelé mozdulnak. A farat ki befejezéséhez az elülső lábak a hátulsókhoz igazodnak a 
nyomvonalon. A feladat végrehajtása során egyébként a farat be előírásai az irányadók.  
 
A ló a lovas belső lába körül enyhén meg van hajlítva. A ló külső lábai átlépik és keresztezik a 
belsőket, a ló a mozgás irányába van hajlítva. 
 
A farat ki célja, hogy a vállat-be feladathoz képest nagyobb szögű hajlítást bemutatva 
egyenletes, összeszedett ügetést mutasson be egyenes vonalon. Az elülső és a hátsó lábak 
lépjenek keresztbe, az egyensúly és kadencia maradjon fent. 
 
 
8. Féloldalazás. A féloldalazás a farat be változata, ami nem a hosszúfal mentén, hanem az 
átlóvonalon kerül végrehajtásra. Összeszedett ügetésben (a kűrben esetleg passzázsban), vagy 
összeszedett vágtában hajtható végre. A féloldalazás gyakorlatnál a ló enyhén, a lovas belső lába 
körül a mozgás irányába hajlított. Hogy a vállak nagyobb vállszabadságot és mozgásteret kapjanak, 
fontos, hogy a lendület, különösen a belső hátulsó lábak aktivitása, megmaradjon. A ló teste majdnem 
párhuzamos a hosszú fallal, az elülső lábak kissé megelőzik a ló farát.  
 
Ügetésben a külső lábak átlépik és keresztezik a belső lábakat. Vágtában a féloldalazás előre és oldal 
irányú ugrások sorozata. 
 
A féloldalazás célja ügetésben, hogy a vállat-be feladathoz képest nagyobb szögű hajlítást 
bemutatva egyenletes, összeszedett ügetést mutasson be az átlón. Az elülső és a hátsó lábak 
lépjenek keresztbe, az egyensúly és kadencia maradjon fent. 
 
A féloldalazás célja vágtában, hogy a hajlítást fenntartva folyamatos előre és oldal irányba 
haladva a vágta összeszedettségét és elengedettségét megmutassa, és fejlessze. A feladat 
során a ló nem veszítheti el az ütemét, egyensúlyát és puha hajlékonyságát.  
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413. Cikkely   PIRUETT, FÉLPIRUETT, HÁTULJA KÖRÜLI FORDULAT  
 
 
1. A piruett (félpiruett) két patanyomon lovagolt 360 fokos (180 fokos) fordulat, amelynek sugara 
egyenlő a ló hosszával, és a ló eleje a hátulja körül fordul.  
 
2. A piruettet (félpiruettet) általában összeszedett lépésben vagy vágtában hajtják végre, de piaffe-ban 
is végrehajtható.  
 
3. A piruett (fél piruett) végrehajtásakor a ló elülső lábai és külső hátulsó lába a belső hátulsó láb körül 
forog. A belső hátulsó láb a lehető legkisebb kört írja le.  
 
4. Bármely jármódban hajtják végre a piruettet (félpiruettet) a lovat enyhén arra az oldalra kell hajlítani, 
amelyre fordul. E fordulás könnyed, végig megmarad a könnyű támaszkodás, valamint a jármódnak 
megfelelő lábsorrend. A tarkó végig a legmagasabb pont marad. 
 
5. A piruett (félpiruett) folyamán a ló őrizze meg az aktivitását (beleértve a lépést is), ne lépjen el hátra 
vagy oldalirányba.  
 
6. A vágtapiruett vagy félpiruett végrehajtásakor a lovasnak a lóval tökéletesen könnyű kapcsolatot kell 
fenntartania, miközben az összeszedettség kifejezettebbé válik. A hátulsó lábak a súlypont alatt 
vannak, a far mélyebben ültetett, a koncok jól hajlítottak. A feladat részét képezik a fordulat előtt és 
után megtett vágtaugrások. A piruett előtti vágtaugrásokat nagyfokú aktivitás és összeszedettség kell, 
hogy jellemezze, a fordulat után a lónak tökéletes egyensúlyban kell maradnia.   
 
A vágtapiruett vagy félpiruett célja, hogy bemutassuk, hogy a ló hogyan fordul meg a belső hátulsó lába körül 
kissugarú körön a fordulat irányába hajlítva, úgy, hogy közben a vágta aktivitása és tisztasága megmarad, a 
feladat előtt és után egyenesen, és egyensúlyban marad a ló. A vágtában végrehajtott piruettben, félpiruettben 
a bíró számára felismerhetőek kell legyenek a tiszta vágtaugrások, azonban, az átlós lábak (belső hátulsó, 
külső elülső) nem érintik egyszerre a földet. 
 

  
7. A piruett (félpiruett) minőségének elbírálásakor a mozgás elengedettségét, könnyedségét, szabályosságát, 
valamint a kezdet és a befejezés pontosságát és könnyedségét kell megítélni. A vágtapiruett (félpiruett) 
esetében a teljes piruett 6 – 8 vágtaugrásból, míg a félpiruett 3 – 4 vágtaugrásból áll. 
 
8. A Félpiruett lépésben (180 fok) összeszedett lépésből indul és ez a feladat végrehajtása során mindvégig 
megmarad. Amint a ló kiér a félpiruettből az eredeti patanyomra tér vissza, anélkül, hogy a hátulsó lábai 
kereszteznék egymást. 
 
 
 
 

Vágtapiruett és félpiruett 

 



 23 

  

 
 

9. Hátulja körüli fordulat lépésből. Fiatalabb lovaknál, melyek még nem állnak készen az 
összeszedett lépésre a „hátulja körüli fordulat” egy megfelelő gyakorlat a ló 
összeszedettségének előkészítésére. A „hátulja körüli fordulat” középlépésből hajtandó 
végre. A feladatot félfelvételek sorozatával kell előkészíteni, amelynek eredményeként a 
lépéshossz valamivel rövidebb lesz és a hátulsó lábak hajlíthatósága fokozódik. 
A ló nem áll meg sem a fordulat előtt, sem a végén. A „hátulja körüli fordulat” nagyobb sugarú 
körben (kb: ½ m) hajtható végre, mint a lépés piruett, azonban a kiképzési skála 
követelményei az ütem, támaszkodás, aktivitás és egyenesség tekintetében ugyan azok.  
 
10. Hátulja körüli fordulat állj-ból állj-ba (180 fok) Az előremenési kedv fenntartása 
érdekében, a fordulat megkezdésekor megengedett néhány lépés előre. Ugyan azok az elvek 
irányadók, mint a „hátulja körüli fordulat lépésből” esetében. 
 
 
414. Cikkely   PASSZÁZS  
 
1. A passzázs erősen összeszedett, magas és nagyon kadencírozott ügetés. A passzázst a hátulsó 
lábak fokozott aktivitása, a térd- és csípőizületek nagyfokú hajlítottsága és a mozgás elegáns 
rugalmassága jellemzi. Az átlós láb pár felváltva - meghosszabbodott lebegési fázissal - 
kadencírozottan emelkedik és helyeződik vissza a földre. 
 
2. Elvben a felemelt elülső lábat a másik elülső láb szárközepéig kell emelni. A felemelt hátulsó lábat 
enyhén a másik hátulsó láb csüdizülete fölé kell emelni.  
 
3. A nyak legyen feligazított és elegánsan ívelt, a tarkó a legmagasabb pont, a homlokvonal 
megközelíti a függőlegest. A támaszkodásban legyen könnyen és puhán "száron", anélkül, hogy a 
kadencia megváltozna. A lendület végig élénk és kifejezett. 
 
4. Komoly hibának számít az első vagy hátulsó láb ütemhibája, az elülső lábak vagy a hátulsó lábak 
kilengése, az elülső vagy hátulsó lábak kapkodó mozgása, valamint a hátulsó láb leragadása és az 
ütemhiba a lebegési fázisban.  
 
A passzázs célja ügetésben bemutatni a legmagasabb szintű összeszedettséget, kadenciát és 
lebegési fázist. 
 
 
415. Cikkely   PIAFFE  
 
1. A piaffe nagymértékben összeszedett, kadencírozott, a lábak átlós emelésével végrehajtott 
mozgás, ami azt a benyomást adja, hogy a ló egyhelyben mozog. A ló háta elengedett és rugalmas. A 
hátulsó lábak ültetettek, a csánk aktív, így a vállak és az elülső lábak szabadok, könnyedén 
mozognak. Minden átlós láb pár felváltva, egyenletes kádenciával emelkedik és helyeződik vissza a 
talajra.  
 

Félpiruett lépésben 
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1.1. Elvben a felemelt elülső lábat a másik elülső láb szárközepéig, a felemelt hátulsó lábat kissé a 
másik hátulsó láb csüdizülete fölé kell emelni.  
 
1.2. A nyak legyen feligazított és elegánsan ívelt, a tarkó a legmagasabb pont. A támaszkodás 
könnyed, a tarkó rugalmas, a ló száron van. A ló teste rugalmasan, kadencírozottan és harmonikusan 
mozog. 

 
1.3. A piaffe-ot lendületesen, tökéletes egyensúlyban kell végrehajtani. Bár a piaffe-ot egyhelyben kell 
végrehajtani, a lónak hajlandóságot kell mutatnia az előremenésre, hogy az előrehajtó segítségre 
azonnal meginduljon.  

 
1.4. Komoly hibának számít a legcsekélyebb mértékű hátrafelé mozgás, a hátulsó vagy elülső lábak 
ütemhibája vagy kapkodó mozgása, nem tiszta átlós lépés, az elülső vagy hátulsó lábak keresztezése, 
az elülső lábak vagy a hátulsó lábak kilengése, terpeszt elől vagy hátul, túl sok megy előre és az 
ütemhiba.  
 
A piaffe célja: a látszólag egyhelyben végrehajtott legmagasabb szintű összeszedettség demonstrálása. 
 
 
416. Cikkely  LENDÜLET  ÉS  ENGEDELMESSÉG   
 
1. A lendület egy határozott és energikus, de a lovas ellenőrzése alatt tartott, a hátulsó végtagokból 
kiinduló, előrehajtó energiaátvitel, amely a ló atlétikus mozgását eredményezi. A lendületesen mozgó 
lovat a könnyed támaszkodás és az elengedett, lengő hát jellemzi.  
 

1.1. Az előrehaladás sebessége nem azonos a lendülettel, a sebesség fokozódása gyakran a jármód 

ellaposodásához vezet. A lendület a hátulsó lábak energikus mozgásában nyilvánul meg. Ez a 

mozgás folyamatos és nem szaggatott. A csánk, ahogy hátulsó láb elhagyja a földet először inkább 

előre, mint felfelé mozdul, de semmiképp nem hátra. A lendületességet az határozza meg, hogy a ló 

mennyi időt tölt a levegőben (és nem a földön); ennek megfelelően a jármódon belül egyértelműen 

további különbséget tudunk tenni az összeszedett ügetés és a passzázs között. Lendületesség 

mindezért csak azoknál a jármódoknál figyelhető meg, ahol van lebegés i fázis.  

 
1.2. A lendület a jól összeszedett vágta és ügetés előfeltétele.  Ha nincs lendület, nincs mit összeszedni. 
 
2. Az engedelmesség nem jelent alárendeltséget, hanem a lovas és a ló közötti harmonikus, a ló 
bizalmán alapuló kapcsolatot, amelyben a ló figyelmesen, bizalommal, készségesen, könnyedén, 
fesztelenül törekszik végrehajtani a lovas által megkívánt gyakorlatokat.  
Az engedelmesség a könnyű támaszkodásban, az elengedett rugalmas tarkóban is megnyilvánul, 
ellenkező esetben a ló a lovas keze ellen megy, tehát szár fölött vagy szár mögött van. A legfőbb 
kontaktus a ló szájával a csikózabla. 
 
2.1. Ha a ló a nyelvét a zabla fölé helyezve kidugja, vagy csikorgatja a fogát, vagy tekeri a farkát, ezek 
legtöbbször az idegesség, feszültség és ellenszegülés jelei, amit a bírónak a feladat elbírálásánál, 
valamint az összbenyomásnál (3.pontjánál) figyelembe kell vennie. 
 
2.2. Az engedelmesség figyelembevételekor a legelső gondolat a készségesség, hogy a ló megérti 
amit kérnek tőle és bízik a lovasában annyira, hogy minden félelem vagy feszültség nélkül a 
segítségekre reagálva végre is hajtsa azt. 
 
2.3. A vonalon maradás, előremenetel és az egyensúly lehetővé teszi, hogy a ló a lovas „előtt legyen”, 
a zablát elfogadva támaszkodásban és önhordásban menjen előre. Valójában ez alkotja az összkép 
harmóniáját és könnyedségét. 
 
A fő követelmények/feladatok végrehajtása a díjlovagló program során, az engedelmesség alapvető 
követelménye. 
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417. Cikkely   AZ ÖSSZESZEDETTSÉG  
 
A ló összeszedettségének célja:  
a) A ló egyensúlyának továbbfejlesztése és javítása, mivel azt a lovas súlya többé-kevésbé 
megváltoztatta.  
b) A ló olyan képességeinek fejlesztése, hogy a hátulsó lábak ültetettsége fokozódjon és a ló jobban a 
súlypont alá lépjen, annak érdekében, hogy a ló eleje könnyedebbé és mozgékonyabbá váljon.  
c) Annak elérése, hogy a kényelmesebb lovagolhatóság érdekében fesztelenül hordja magát a ló.  
 
Az összeszedettség elérését a félfelvételek, és hosszhajlítások, mint a vállat be, a farat be, farat ki, és 
a féloldalazás segítik elő. 
 
Az összeszedettség - derék-, comb- és szársegítségek által elért - aktív hátulsó lábakkal fejleszthető. 
Az izületek hajlítottak és rugalmasak, hogy a hátulsó lábak a súlypont alá tudjanak lépni.  
 
A hátulsó végtagokat azonban nem kell túlságosan a ló súlypontja alá előreléptetni, mert akkor az 
alátámasztás túlságosan megrövidül. Ez megzavarja a ló mozgását, így romlik az egyensúlyi helyzete, 
stabilitása, ami megnehezíti a harmonikus és helyes egyensúly megtartását.  
 
A másik esetben viszont, amikor a lónak hosszú a háta, a ló nem képes arra, hogy a hátulsó lábával a 
súlypont alá lépjen, így soha nem fog tudni olyan elfogadható összeszedettséget mutatni, amit az 
jellemezne, hogy a ló fesztelenül "hordja magát" és soha nem érhet el a hátulsó láb aktivitásából eredő 
élénk lendület. 
 
A ló fejének és nyakának tartása az összeszedett jármódban természetesen függ a ló képzettségi 
fokától és valamennyire az alkatától. Nyaka a martól a tarkó legmagasabb pontjáig mindenképp 
könnyedén feligazított, harmonikus ívű, homlokvonala pedig kissé a függőleges előtt legyen. Azonban 
az összeszedő segítségadás pillanatában a ló homlokvonala elérheti a függőleges vonalat. A nyak íve 
közvetlen összefüggést mutat az összeszedettség mértékével. 

 
 
418. Cikkely   A LOVAS ÜLÉSE ÉS SEGÍTSÉGADÁSAI  
 
1. A lovasnak minden feladatot látható erőfeszítés nélkül kell lovagolnia. A lovas egyensúlyban, 
elengedetten, mélyen laza ágyékkal és csípővel, nyugodt, jól leengedett combokkal és lábszárakkal 
üljön. A sarok a legmélyebb pont. A felsőtest fesztelen és egyenes. A kéz független a lovas ülésétől. A 
kezek nyugodtan, közel egymáshoz, a hüvelykujj a legmagasabb pont és a könyök, alkar a ló szájával 
egyvonalban van. A könyök a test mellett helyezkedik el. Ezek a feltételek segítik a lovast, hogy a 
lovas a ló mozgását puhán és szabadon követhesse.  
  
2. A lovas segítségadásának hatékonysága meghatározza a feladat pontos végrehajtását. A ló és 
lovas harmonikus együttműködésére folyamatosan törekedni kell. 
 
3. A nemzetközi díjlovagló versenyeken kötelező a lovaglás során a szárakat két kézben tartani. A 
programlovaglás befejezése után azonban, a négyszög lépésben, hosszú száron történő elhagyásakor 
a lovas saját döntése szerint egy kézbe veheti a szárakat. Kűr esetében, lásd: Bírói előírások kűr 
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bírálata esetén, és Előírások a kűr nehézségi fokának megítéléséhez, elérhető a www.fei.org - 
weboldalon. 
 
4. Bármilyen hangsegítség vagy ismétlődő csettegés súlyos hibának számít. Lásd: 
Szankciók/büntetések  

http://www.fei.org/
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II. FEJEZET   DÍJLOVAGLÓ VERSENYEK  

 
 
419. Cikkely   A NEMZETKÖZI DÍJLOVAGLÓ VERSENYEK CÉLJA  
 
AZ FEl 1929-ben hozta létre a Nemzetközi Díjlovagló Versenyt, azzal a céllal, hogy megóvja a 
Lovaglás Művészetét az esetleges durvaságoktól és eltévelyedésektől, megőrizze alapelveinek 
tisztaságát, így a diszciplínákat hiánytalanul adhassa tovább az eljövendő lovas nemzedékek 
számára.  
 
 
420. Cikkely   A NEMZETKÖZI DÍJLOVAGLÓ VERSENYEK KATEGÓRIÁI  
 
1. Az Általános Szabályzatnak megfelelően a Nemzetközi Díjlovagló Versenyeken belül 
megkülönböztetünk CDI 1*-tól CDI 5*-ig, CDI-W, CDIO 3*-tól CDIO 5*-ig, CDI-Y, CDIOY, CDI-J, 
CDIOJ, CDI-Ch, CDIO-Ch, CDI-P, CDIOP, CDI-YH versenyeket, Bajnokságokat, Regionális és 
Olimpiai Játékokat, melyeket a következő cikkelyekben megfogalmazott szabályok 
figyelembevételével kell megrendezni, kivéve, ha ezen események bármelyikére egyedi szabályozás 
vonatkozik, mint például az Olimpiai vagy Paralimpiai Játékok.  
  
2. Népszerűsítő Díjlovas Versenyek. Európán* és Észak-Amerikán* kívül az FEl úgynevezett 
„Népszerűsítő Díjlovagló Versenyeket" (PR) is engedélyez. Ezeken, kölcsönlovakon is lehet indulni. A 
versenyeken Szent György Díj, vagy az alatti szintű feladatok kerülnek kiírásra, és nemzeti 
versenynek minősül, bár a rendező ország Nemzeti Szövetsége (NSZ) köteles azt jelenteni az FEl-
nek. A versenybíróság tagjai között legalább egy FEl bírónak kell lennie.  
 
Megjegyzés*: Ilyen népszerűsítő versenyek Európában és Észak-Amerikában is rendezhetők, de ide 
kizárólag Nyugat-Európán és Észak-Amerikán kívüli országok kaphatnak meghívást.  
 
3. Nemzeti Versenyek (CDN) (lásd Általános Szabályzat) 
Azok a CDN versenyek, amelyeken (összességében) több, mint 15 külföldi versenyző, több, mint 4 
különböző Nemzeti Szövetségtől vesz részt, automatikusan CDI versennyé minősülnek, és ezáltal 
minden ahhoz tartozó FEI szabályzat érvényes rájuk. 
Ezen szabály nem vonatkozik azokra a külföldi versenyzőkre, akik az év egy részét a fogadó 
országban töltik és vendég licenccel rendelkeznek.  
 
4. CDI-W.  A Világkupa Versenyeken (World Cup) egy „W” kerül a rövidítés mögé. Lásd FEI 
Világkupa™ Díjlovagló Szabályzat. 
 
5. A CDI / CDI-W / CDIY / CDIJ / CDIP / CDICh versenyeken nem rendezhetők nem hivatalos 
csapatversenyek. A hivatalos csapatversenyekre vonatkozólag lásd: CDIO cikkelynél. 
 
6. CDIO-k 
 
6.1 Versenyzőkkel szemben támasztott követelmények  
6.1.1 Általánosságban, a CDIO korlátlan számú külföldi nemzet versenyzője számára nyitott. (lásd: 
Általános Szabályzat). 
6.1.2 Azonban  ahhoz, hogy a rendezvény megkapja a CDIO minősítést, legalább hat csapatot, 
beleértve a rendező Nemzeti Szövetséget, kell meghívni (egy csapat Nemzeti Szövetségenként), 
melyek közül legalább háromnak részt is kell vennie. 
6.2. Prioritások. Az Általános Szabályzat értelmében CDIO 3*-tól 5* elsőbbséget élvez minden CDI 
versennyel szemben. CDI-W elsőbbséget élvez minden CDI versennyel szemben.  
6.3. Csapatversenyek  
6.3.1 A csapat bajnokságra való minősülés érdekében hivatalos Nagydíj csapatversenyt kötelező 
kiírni. A csapatok nemzetenként minimum 3 de maximum 4 versenyzőből állnak. Tartalék kombináció 
nem megengedett. 
 
7. Bajnokságok. Lásd a jelen Szabályzat V. Fejezetét.  
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8. Regionális játékok. Ezen események szabályozása az FEl Főtitkárának Közgyűlés jóváhagyásával 
történik.  
 
9. Olimpiai játékok. Lásd a Lovasversenyek Szabályozása az Olimpiai Játékokon.  
 
 
 
421. Cikkely   A PROGRAMOK  
 
Minden versenyszámnak megvan a saját programja. A hivatalos felnőtt díjlovagló programok az FEl 
fennhatósága alatt jelennek meg, módosításuk vagy egyszerűsítésük az FEI jóváhagyása nélkül 
semmiképp sem megengedett. Ezen programok a következők:  
 
1. Fiatal Lovak Programja: 
1.1. 4 éves lovak programja (csak nemzeti versenyeken használatos) 
1.2. 5 éves lovak programja 
1.3. 6 éves lovak programja 
 
2. Szent György Díj - középszintű program  
Ez a program képviseli a kiképzés középfokú szintjét. A program olyan elemeket tartalmaz, 
amelyekben megmutatkozik a ló engedelmessége a feladatokban, melynek végrehajtásakor  
ellenőrizhető a klasszikus lovaglás alapelemeinek megvalósulása révén a ló fizikai és szellemi 
egyensúlya és fejlettségi szintje, mely képessé teszi a lovat a feladatok harmonikus, könnyed és 
elengedett kivitelezésére.  
 
3. Intermediaire I. - középhaladó szintű program  
A program célja az, hogy elvezesse a lovat fokozatosan, szervezetének megerőltetése nélkül, a Szent 
György Díj korrekt végrehajtása után, a magasabb követelményeket támasztó Intermediaire ll. 
program felé.  
  
4. Intermediaire II. - haladó szintű program  
A program gyakorlatai előkészítik a lovat a Nagydíj teljesítésére. 
 
5. Nagydíj - a legmagasabb szintű program  
A Nagydíj a legmagasabb szintű versenyszám, mely magába foglal minden iskola jármódot és minden 
alapvető feladatot, és kihangsúlyozza a ló teljes elengedettségét, ami leginkább az ellenállás teljes 
hiányával és az összeszedettség és lendület tökéletes kifejlesztésével jellemezhető. 
 
6. Nagydíj Speciál - Nagydíj szintű program  
Nagydíj szintű program, melyben az átmenetek lovaglására helyeződik a hangsúly.  
 
7. Zenés Kűr  
Olyan versenyszám, ahol a hangsúlya művészi kivitelezésen van, Póni, Junior, Fiatal Lovas, 
Intermediaire I. és Nagydíj szinten. A kűrnek tartalmaznia kell mindazon iskola-jármódot és alapvető 
feladatot, melyek a hasonló szintű kötelező programban megtalálhatók. A versenyző azonban, a kűr 
technikai szabályait figyelembe véve, szabadon megválaszthatja a feladatok bemutatásának módját és 
sorrendjét a meghatározott időkereten belül. A programnak tisztán meg kell mutatnia a ló és lovas 
egységét és harmóniáját az egyes feladatokban és az átmenetekben egyaránt. 
 
8. Egyéb programok. FEI díjlovas versenyeken csak az FEl hivatalos programjai írhatók ki. 
 
Fiatal Lovasok, Juniorok, Pónik és Gyermekek versenyére érvényes hivatalos díjlovagló programok az 
FEI külön szabályozásában találhatók. Ezen programok kizárólag az FEI előzetes engedélyével 
írhatók ki Felnőttek versenyén. A részvétel feltételei megegyeznek a 422. Cikkelyben foglaltakkal. 
Ugyanez érvényes az FEI Díjlovagló Challenge kupáira is.  
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422. Cikkely   A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI  
 
1. Meghatározások: 
 
1.1 Versenyzők: Nemzetközi felnőtt díjlovas versenyen versenyző attól az évtől indulhat, amelyben 
16. életévét betölti.  

 
1.2 Mozgássérült lovas versenyzők, az FEl jóváhagyását követően, az FEI PE Para-Equestrian 
(mozgássérült)ID CARD által meghatározott, mozgáskorlátozottságuknak megfelelő segédeszközök 
használatával részt vehetnek a FEl által rendezett díjlovagló versenyeken. Azoknak, akik az FEl 
hivatalos Díjlovagló Versenyein részt kívánnak venni az FEI Díjlovas Részlegével be kell jelenteni az 
előző év december 31-ig. Az FEl minden esetben egyéni mérlegelés alapján dönt.  
 
1.3 Külön férfiaknak és nőknek rendezett versenyszámok nem engedélyezhetők.  
 
1.4. Lovak. Nemzetközi Díjlovas Versenyeken bármilyen lóval részt lehet venni, amennyiben az 
betöltötte a hatodik (6) életévét. Junior számokban: minimum hat (6) évet; Fiatal Lovas/Nagydíj, Inter I: 
minimum hét (7) évet; Inter II és Nagydíj ideértve a Nagydíj Speciált és Nagydíj Kűrt minimum nyolc (8) 
évet. Minden szintű versenyen részt vehet bármilyen ló, mely marmagassága patkóval együtt 
meghaladja a 149 cm-t. Lásd továbbá: speciális versenyek 5 és 6 éves lovaknak. 
A lovak korát a születési év január 1-től kell számítani (Déli Féltekén augusztus 1-től). 
A lovak, ha nemzetközi díjlovas versenyen vesznek részt, csak egy versenyszámban indulhatnak egy 
nap, és nem indulhatnak ugyan azon a napon az állatorvosi vizsgálattól a nemzetközi versenyen való 
részvételt követő napig bezárólag, nemzeti díjlovas versenyen. 
 
További korlátozások: 
 
2. Verseny szintek 
 
2.1. Szent György Díj. Ez a versenyszám nyitott minden ló számára, kivéve azokat, melyek a 
nevezési határidő előtt Nagydíjban CDIO-n, Bajnokságon, Olimpiai Játékokon az első 15 versenyző 
között végeztek, vagy CDI 3* /CDI4* /CDI5* vagy CDIO versenyeken Intermediaire II, vagy magasabb 
versenyszámban az első 3 között végeztek. 
□ A fenti szabály alól kivétel, ha a ló más lovassal versenyzik, mint akivel a fenti eredményeket elérte. 
 
2.2 Intermediaire I. Ez a versenyszám nyitott minden ló számára, kivéve azokat, melyek a nevezési 
határidő előtt Nagydíjban CDIO-n, Bajnokságon, Olimpiai Játékokon az első 15 versenyző között 
végeztek, illetve CDI 3* /CDI4* /CDI5* vagy CDIO versenyeken Intermediaire II, vagy magasabb 
versenyszámban az első 3 között végeztek. 
□ A fenti szabály alól kivétel, ha a ló más lovassal versenyzik, mint akivel a fenti eredményeket elérte. 
 
2.3 Intermediaire I. Kűr. Ez a versenyszám limitált és kötelező a Szent György Díjban vagy 
Intermediaire I-ben kvalifikálódott első 15 ló/lovas kombinációjának, akik előzőleg neveztek a kűrre. 
Egy lovas egy lóval indulhat. 
 
2.4  Intermediaire II. Ez a versenyszám minden ló számára nyitott. 
  
2.5  Nagydíj. Ez a versenyszám minden ló számára nyitott. (Ld 448 cikkely) 
 
7. Döntés. A CDI 3* vagy feletti versenyeken, ha a Nagydíjat követően Nagydíj Speciál és Nagydíj 
szintű kűr is kiírásra került, a lovasoknak még a Nagydíj sorsolása előtt el kell dönteniük, hogy melyik 
versenyszámban kívánnak indulni. Amennyiben a Rendező Bizottság engedélyezi, a versenyzők 
megadhatnak első és második választást. (például a versenyző megadhatja a Nagydíj Kűrt első 
választásnak és a Nagydíj Speciált másodiknak. Ha túl sok a jelentkező a Kűrben, választhatja a 
Nagydíj Speciált helyette). Ugyan azzal a lóval csak az egyikben lehet indulni, és az eredetileg 
kiválasztott versenyszám, amennyiben van hely abban a versenyszámban, nem változtatható. 
 
2.6 Nagydíj Speciál. Nagydíj Speciál csak Nagydíjat követően írható ki. CDI 3*-ban vagy felette annak 
a minimum 6, maximum 15 (beleértve a holtversenyt a 15. helyen) versenyzőnek nyitott, akik előre 
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jelezték részvételi szándékukat és kvalifikálódtak a Nagydíjban. Amennyiben hatnál kevesebben 
kvalifikálódtak, úgy mindenki indulhat. Amennyiben több, mint 30 induló van a minősítő Nagydíjban, 
úgy a Rendező Bizottság kötelezően legalább 15 indulóval kell hogy számoljon a Nagydíj Speciálban. 
Azoknak a versenyzőknek, akik előre jelezték indulási szándékukat a Nagydíj Speciálra, kötelező az 
indulás. Egy lovas egy lóval indulhat. A CDIO-k, Bajnokságok és Olimpiai Játékok esetében lásd: 448. 
és 455. cikkely. Hivatalos elállás, például betegség, esetén, a következő ló/lovas páros jut be a 
Nagydíjból. 
 
2.7 Nagydíj Kűr.  Nagydíj Kűr csak Nagydíjat követően írható ki. A CDI-W-n kötelező a Nagydíj Kűrt 
kiírni. Nagydíj kűrben annak a minimum 6, maximum 15 (beleértve a holtversenyt a 15. helyen) 
ló/lovas kombinációnak nyitott, akik kvalifikálódtak a Nagydíjban. Amennyiben hatnál kevesebben 
kvalifikálódtak, úgy mindenki indulhat. Amennyiben több, mint 30 induló van a minősítő Nagydíjban, 
úgy a Rendező Bizottság kötelezően legalább 15 indulóval kell hogy számoljon a Nagydíj kűrben. 
Azoknak a versenyzőknek, akik előre jelezték indulási szándékukat és kvalifikálódtak a Nagydíj Kűrre, 
kötelező az indulás. Egy lovas csak egy lóval indulhat. A CDIO-k, Bajnokságok és Olimpiai Játékok 
esetében lásd: 4489. és 4556. cikkely. Hivatalos elállás, betegség vagy előreláthatatlan esemény 
esetén, a következő ló/lovas páros jut be a Nagydíjból. 
 
2.5 Vigaszág. Azok a lovak, melyek nem minősültek Nagydíj Speciálra vagy Nagydíj Kűrre, részt 
vehetnek a Vigaszág Versenyszámban (Inter II, vagy amennyiben kiírásra kerül, Nagydíjban). 
Amennyiben kiírásra kerül a Vigaszág Versenyszám, az soha nem érhet pontot az FEI Díjlovas 
Világranglistába, vagy adhat minősítő pontot FEI Bajnokságokra, vagy az Olimpiai Játékokra, továbbá 
a kiadható pénzdíj is alacsonyabb kell legyen, mint a Világranglista minősítő versenyszámokban. A 
Vigaszági Versenyszámot egyértelműen jelezni kell a kiírásban és az eredménylistán, továbbá csak 
három (3) bíró bírálhatja. 
 
3. Verseny protokoll: 
 
3.1 Minősülési pontszámok minden Kűrre és Nagydíj Speciálra.  A lónak minimum 58%-ot kell 
elérnie a minősítő versenyszámban ahhoz, hogy indulhasson bármilyen szintű kűrben vagy Nagydíj 
Speciálban. 
 
3.2 Lovak száma versenyzőnként és versenyszámonként. A lovak számának meghatározása 
lovasonként CDI versenyeken, kivéve a Kűr és Nagydíj versenyszámokat, ahol egy lovas csak egy 
lovat lovagolhat, a Rendező Bizottság hatásköre. Ez a szabály alkalmazandó a CDIO-kra, kivéve a 
Nagydíj versenyszámot, ahol egy lovas csak egy lóval indulhat. (lásd továbbá: 448. cikkely) 
 
Különleges esetekben, CDI versenyeken, ahol kevesebb, mint 10  tizenöt (15) ló/lovas kombinációja 
nevezett és indul a minősítő Nagydíjban, a Rendező Bizottság az FEI-től kért külön engedély alapján 
engedélyezheti, hogy az a versenyző, aki a Nagydíjban 2 lóval indult, mindkét lovával a Nagydíjból a 
Nagydíj kűrbe tovább juthasson. Amennyiben az engedélyt megadja az FEI, akkor mindkét ló 
megkapja a Díjlovas Világ Ranglista pontot. Ugyan ezek a feltételek vonatkoznak a Nagydíj Speciálra. 
 
Amennyiben egy versenyen a Rendező Bizottság úgy dönt, hogy néhány versenyszámban több lovat 
enged indulni versenyzőnként, úgy ajánlatos azzal a kitétellel tennie azt a kiírásban, hogy amennyiben 
túl sok nevezés érkezik a versenyre, a döntését visszavonhatja a nevezési határidő előtt. 
 
3.3. Döntés. Amennyiben egy CDI3*-os versenyen a Nagydíj után mind Nagydíj Speciál, mind Nagydíj 
kűr kiírásra kerül, a lovasok a Nagydíj sorsolása előtt kötelesek nyilatkozni, hogy a két (2) 
versenyszám közül melyikre akarnak minősülni. A Rendező Bizottság döntése alapján a lovasok 
megadhatnak első és második választást (pl. ha egy lovas Nagydíj kűrre kíván minősülni első 
választásra és Nagydíj Speciálra második választásra, akkor a választások összesítése után, ha a 
kűrre túljelentkezés van, indulhat Nagydíj Speciálban helyette). A részvétel mindazonáltal ugyan azzal 
a lóval csak az egyik (1) versenyszámban lehetséges és amennyiben van elég hely, úgy az eredeti 
döntés meg nem változtatható.  
 
3.4. Verseny elosztása két napra. Amennyiben egy versenyszámban a versenyzők száma 
meghaladja a körülbelül negyvenet, a Szervező Bizottságnak a versenyszámot két napon kell 
lebonyolítania vagy két külön versenyszámra kell osztania. 
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A versenykiírás időbeosztásának tervezetét csak az FEl engedélyével lehet módosítani.  
 
3.5 Versenyszámokkiválasztása. Minden versenyen bármely lovas/ló kombináció csak ugyan azon a 
szinten versenyezhet. Vagy Szent György díj és Intermediaire I (beleértve a kűrt) versenyszámokban, 
vagy Intermediaire II és Nagydíj (beleértve a Nagydíj Speciált és Nagydíj Kűrt) versenyszámokban. 
 
Kis kör: Szent György díj – Intermediaire I – Intermediaire I Kűr 
U25 Nagydíj (16-25) kör: Intermedier II – Nagydíj 16-25 
Nagy kör: Intermediaire II – Nagydíj – Nagydíj Speciál – Nagydíj Kűr 
 
3.6 Lovak képzése. A CDI/CDIO versenyeken 24 órával az állatorvosi vizsgálat előtt, illetve az egész 
esemény ideje alatt, kizárás terhe mellett senki más nem lovagolhatja, mint a versenyző. 
Bajnokságokon és Játékokon a verseny helyszínére való érkezés után a lovasán kívül senki más nem 
képezheti a lovat. Ez azt jelenti, hogy a lovász hosszú, biztonságos száron sétálhat a nyeregben ülve 
a lóval vagy futószárazhatja azt és a földről az edző vagy annak képviselője szóbeli segítséget adhat. 
Kivétel ezalól csak különleges körülmények között lehetséges a Bírói Bizottság vagy az FEI írásos 
engedélyével. 
A helyszínre való érkezés után csak a versenyző használhat pálcát (lovak: maximum 120, pónik 
maximum 100 cm-est) lovagláshoz, sétáltatáshoz, a ló vezetéséhez és futoszárazásához (ehhez 
futószáras ostor használható). A lovász is sétáltathatja, vezetheti és futószárazhatja a lovat a fent leírt 
módon. Pálca minden más személynél lehet, amennyiben nincs köze a ló képzéséhez. 
 
Pálca használatához lásd Díjlovas Szabályzat 428. cikkely. A ló semmilyen körülmények között nem 
képezhető máshol, csak az arra hivatalosan kijelölt helyszínen. A Steward által felügyelt helyen. 
 
A lovak semmilyen esetben sem hagyhatják el a Stewardok által felügyelt területet, istállót vagy a 
verseny helyszínét, egy, a versenyen hivatalos, FEI személy beleegyezése nélkül, vagy a ló jóléte és 
egészsége érdekében helyszínen lévő állatorvos engedélye nélkül. 
 
3.7  Minősülési Igazolás.  Olimpiai Játékokra és FEI Világ- és Európa Bajnokságokra való 
minősüléshez minden ló/versenyző esetében a Nemzeti Szövetségnek kell kiadni a minősülési 
igazolást a CDI 3*/CDI 4*/CDI 5* és CDIO versenyeken szerzett eredmények alapján. Az Olimpiai 
Játékok, az FEI Világ- és Európa Bajnokságok esetében minden alkalommal külön határozzák meg a 
minősülési feltételeket és azok az FEI által külön kerülnek kiadásra. Kiadásuk után a Díjlovas 
Szabályzat részét képzik. 
 
3.8  Részvételi lehetőségek Felnőtt Díjlovagló Versenyeken 
 
□ Előkészítő versenyszám 5 éves lovak számára; 5 éves lovak díjlovagló versenyszáma – döntő 
□ Előkészítő versenyszám 6 éves lovak számára; 6 éves lovak díjlovagló versenyszáma – döntő 
□ Szt. György díj 
□ Szt. György díj – Intermediaire I 
□ Szt. György díj – választhatóan Intermediaire I vagy Intermediaire I Kűr 
□ Szt. György díj – Intermediaire I – Intermediaire I Kűr 
□ Intermediaire I 
□ Intermediaire I - Intermediaire I Kűr 
□ Intermediaire II 
□ Intermediaire II – Nagydíj 16 - 25 
□ Intermediaire II – Nagydíj 
□ Intermediaire II – Nagydíj – Nagydíj Kűr vagy Nagydíj Speciál 
□ Nagydíj – választhatóan Nagydíj Speciál vagy Nagydíj Kűr 
□ Nagydíj – Nagydíj Speciál 
□ Nagydíj – Nagydíj Kűr 
□ CDI4*, CDI5*: Nagydíj – Nagydíj Speciál és/vagy Nagydíj Kűr 
□ Nemzetek Kupája forma CDIO versenyen: Nagydíj és Nagydíj Speciál vagy Nagydíj Kűr 
□ Bajnokság formula CDI Versenyeken és FEI Bajnokságokon: Nagydíj-Nagydíj Speciál-Nagydíj 

Kűr 
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Vigaszdíj: 
Intermediaire II és Nagydíj (lásd Díjlovas Szabályzat 422. cikkely) 
 
 
423. Cikkely   MEGHÍVÁS, NEVEZÉS ÉS HELYETTESÍTÉS 
 
 
Meghívásokat az érintett Nemzeti Szövetségeken (NSZ) keresztül kell eljuttatni. Európai CDI 3*/CDI 
4*/CDI 5* versenyeken legalább hat országot, beleértve a rendező Nemzeti Szövetséget, plusz három 
tartalék országot kell meghívni és fogadni, országonként legalább két-két versenyzővel, vagy 12 
országot minimum egy-egy versenyzővel. 
A szervezők semmi esetre sem hívhatnak több hazai versenyzőt, mint amennyi külföldit. A Nemzeti 
Szövetségek feladata kiválasztani, hogy végül mely lovasokat küldi el a versenyre. 
 
Az előzetes versenykiírásnak tartalmaznia kell a versenyre meghívott hat vagy több Nemzeti 
Szövetséget (NSZ) és ezt a verseny kezdete előtt legalább 16 héttel el kell küldeni az FEI-nek 
Titkárságára. 
 
Személyes meghívások / Szabadkártyák csak CDI 3*/CDI 4*/CDI 5*/CDI-W versenyekre 
1. A fentieken túl, minden CDI 3*/CDI 4*/CDI 5*/CDI-W versenyre a Rendezőnek joga van 
személyesen meghívni további két (2) versenyzőt a (versenyző) Nemzeti Szövetségén keresztül. 
 
2. A fentieken túl, minden CDI 4*/CDI 5*/CDI-W versenyre az FEI-nek joga van egy (1) szabadkártyát 
kiadni egy versenyzőnek a Nemzeti Szövetségén keresztül. 
 
3. CDI3* versenyeken az FEI-nek jogában áll három (3) szabadkártyás versenyzőt benevezni, akár 
egy fejlődő ország Nemzeti Szövetségéből, vagy olyan Nemzeti Szövetségtől, akik nem kaptak 
meghívást, de egy bizonyos Bajnokságra rövid időn belül szükségük van a minimum bekerülési 
pontszámra. 
 
Rendező Bizottsági meghívók vagy Rendező Bizottsági Szabadkártyák. Ezek a meghívások 
(mind külföldi és/vagy hazai versenyző esetében) ugyan olyan feltételek mellett történnek, mint minden 
más versenyző esetében és semmilyen körülmények között, akár közvetlen vagy közvetett módon, 
nem állhatnak kapcsolatban semmiféle anyagi felajánlással. A fizető kártya vagy megjelenési díj az 
Általános Szabályzat szerint szigorúan tilos. 
 
FEI Szabadkártyák. Kérelmet FEI szabadkártyára a versenyző Nemzeti Szövetségén keresztül a 
nevezési határidő lejárta előtt az FEI Díjlovas Részlegénél kell benyújtani. 
 
Nevezések 
 
1. Nevezés CDIO szintű versenyszámokig, beleértve a CDIO-t az alábbiak szerint történik (lásd 
Általános Szabályzat): 
 
- Előzetes nevezés. Az előzetes nevezés a részvételi szándék bejelentése. 
 
- Jelölő nevezés. (nem kötelező, kivéve Bajnokságokon és Játékokon). Ezekben a nevezésekben 
maximum kétszer annyi versenyző neve szerepelhet, mint a végleges nevezésben. 
 
- Végleges nevezés. Ezen a nevezésen a résztvevő versenyzők és lovak neve szerepel és a kiírásban 
megadott időpontig meg kell érkeznie a Rendező Bizottsághoz. 
 
2. Azokat a Nemzeti Szövetségeket, melyek előzetesen neveztek, de lovasuk megfelelő indok nélkül 
mégis távol maradt, az FEI megbírságolhatja. Ezekben az esetekben a Rendező Bizottság a meg nem 
jelent versenyző költségeit átháríthatja annak Nemzeti Szövetségére. 
 
Helyettesítés: 
A végleges nevezés lezárultával, helyettesítő lovat(lovakat) és versenyzőt(ket) a Jelölő nevezés 
listájából lehet nevezni, ehhez a Rendező Bizottság jóváhagyása szükséges. A Rendező Bizottság 
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meg kell adja a kiírásban a helyettesítési lehetőség határidejét, mely nem lehet későbbi, mint az 
állatorvosi vizsgálat. 
 
 
424. Cikkely   VERSENYSZÁMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL  
 
A versenyszámban való részvételre a következő szabályokat kell alkalmazni, kivéve ha ettől eltérő 
szabályozás van a CDIO-ra, Regionális és Olimpiai játékokra: 
1. Az indulási szándékot legkésőbb két órával a sorsolás előtt jelezni kell. A sorsolás pontos időpontját 
a kiírásban fel kell tüntetni. 
 
2. Amennyiben a bejelentett indulók közül egy versenyzőt, vagy lovat baleset ér, vagy váratlanul 
megbetegszik, akkor ez a lovas vagy ló két (2) órával a versenyszám kezdete előttig, orvosi vagy az 
FEI delegált állatorvos által kiadott állatorvosi bizonyítvány bemutatása után, a Versenybíróság 
jóváhagyásával, helyettesíthető a versenyszámba előzetesen nevezettek és ahol szükséges 
kvalifikálódottak közül. A visszalépett versenyző vagy ló később sem egyéni indulóként, sem 
csapatban nem szerepelhet.  

 

A helyettesítő versenyző első indulóként indul a versenyszámban és a többiek indulási ideje ehhez 
alkalmazkodik. 
 
A CDIO-kon és az egyéni döntő Nagydíj Kűr versenyszámban, amennyiben négy lovas minősült egy 
nemzetből a legjobb 15-be, csak 3 indulhat, úgy bizonyított betegség esetén a negyedik indulhat 
helyettesítőként. 
 

 
425. Cikkely   A STARTLISTA SORSOLÁSA  
 
1. Minden versenyszámra külön sorsolást kell rendezni. A sorsolást a Versenybíróság Elnökének és a 
Külföldi Bírónak (Foreign Judge), a Technikai Küldöttnek és a Csapatvezetőnek vagy más felelős 
személynek és a Külföldi Bíró jelenlétében kell lebonyolítani. Illetéktelen személyek a sorsoláson nem 
lehetnek jelen.  
 
2. Egyéni versenyszámra történő sorsolás esetén a sorsolást a nemzetiségre való tekintet nélkül kell 
végrehajtani. Amennyiben egy versenyző több, mint egy lóval indulhat, ebben az esetben biztosítani 
kell számára legalább egy óra felkészülési időt két lova indulása között.  
 
2.1. CDI: A Nagydíj versenyszámra a Rendezőség választhat: 
a) hagyományos sorsolást vagy 
b) sorsolást 5-ös csoportokban a Díjlovas Világ Ranglista fordított sorrendjében (a listán nem szereplő 
lovasok elsőnek kerülnek sorra) Lásd 2.2 
 
A Rendező Bizottság által kijelölt sorsolás módját rögzíteni kell a kiírásban. 
 
2.2. CDI-W: A Nagydíjra a sorsolás 5-ös csoportokban a Díjlovas Világ Ranglista fordított 
sorrendjében történik. Amennyiben az indulók száma nem oszthatók maradék nélkül öttel, úgy az első 
csoport lesz a legkisebb. Pl: 23 versenyző esetében, 1. csoport = 3 versenyző, 2. csoport = 5, 3. 
csoport = 5, 4. csoport = 5, 5. csoport = 5. A WDRL-en (Díjlovas Világ Ranglista) azonos helyen álló 
versenyzők egy csoportba kell kerüljenek a húzásnál, és a csoportokat ehhez kell igazítani. 
 
3. CDIO és Bajnokságokon a Csapatversenyszámokra a sorsolás mind az egyéni, mind a csapatban 
indulók számára, az alábbiak szerint zajlik: 
 
3.1. Minden csapat Csapatvezetője meghatározza az indulási sorrendet a csapatán belül. Legalább 
egy órával a sorsolás megkezdése előtt köteles ezt a sorrendet - lezárt borítékban - átadni a 
Szervezőbizottság vezetőjének. 
 
A háromfős csapatok részére az első induló helye marad üresen. A számok 1-től 4-ig bekerülnek egy 
urnába (A), majd a három versenyzős csapatok nemzeteinek nevei egy másik urnába (B). Először a 



 34 

csapat nevét húzzák ki, majd egy számot. Ezzel meghatározzák, hogy a csapat hányadik helyen 
marad üresen az indulásnál. 
 
3.2. Az egyéni versenyzők neve bekerül egy urnába (A). Annyi szám, ahány versenyző van, egy másik 
urnába (B). 
 
Egy induló versenyző nevét kihúzzák az A urnából, majd az indulási számát a B-ből. Majd újra egy 
versenyzőt húznak az A urnából, és hozzá egy start számot a B-ből, és így tovább. 
 
Kettőnél több napos verseny esetében az egyéni versenyzők a Díjlovas Világ Ranglista fordított 
sorrendjében kerülnek kisorsolásra két csoportban, a második napon indulnak a listán előrébb 
rangsorolt versenyzők. Egynapos verseny esetében két részre osztják a mezőnyt és a listán 
legelőrébb rangsorolt versenyzőket sorsolják legkésőbb. 
 
3.3. A versenyen részt vevő csapatok számának megfelelő sorszám kerül az egyik urnába (C), a 
másikba pedig (D) a részt vevő nemzetek nevei. Ezek után először egy csapat, majd egy sorszám 
kerül kihúzásra, ezzel meghatározódik a kihúzott csapat indulási helye. Ez ismétlődik, míg az utolsó 
csapat is elfogy. 
 
3.4. Először az egyéni versenyzők kerülnek a startlistára, majd a csapatban induló versenyzők. 
 
3.5. CDIO-n és Bajnokságokon az egyéni versenyszámokra a sorsolása az alábbiak szerint történik: 
 
Nagydíj Speciál: Ötös csoportokban, fordított sorrendben a Nagydíj eredménye alapján. 
Nagydíj Kűr: Ötös csoportokban, fordított sorrendben a Nagydíj Speciál eredménye alapján. 
 
4. Nagydíj Speciál 
Minden CDI 3* / CDI4* / CDI5* -on ötös csoportokban történik a sorsolás a Nagydíj Speciálra. Először 
a 11-től 15. helyezett, majd 6-tól 10-ig és végül 5-től 1-ig, vagyis az öt legjobb ló/lovas indul utolsónak. 
Holtverseny esetén a holtverseny ló/lovas párosai egy csoportba kerülnek a sorsolásnál és ehhez kell 
igazítani a számokat. 
 
5. Kűr 
Minden CDI versenyen ötös csoportokban történik a sorsolás a Kűrre. Először a 11-től 15. helyezett, 
majd 6-tól 10-ig és végül 5-től 1-ig, vagyis az öt legjobb ló/lovas indul utolsónak. 
 
Az Intermediaire I Kűr esetében, amennyiben mind a Szent György Díjból, mind az Intermediaire I-ből 
minősülnek ló/lovas párosok, úgy a Szent György Díjból minősültek hamarabb kerülnek ötös 
csoportokban kisorsolásra. 
 
6. Kölcsön lovak. Versenyszámok kölcsön lóval. Lásd: Versenyszámok Kölcsön Lóval. 
 
7. Regionális Játékok. A Csapatversenyszámokra a sorsolás a 425.3. cikkely szerint történik. Az 
egyéni versenyszámokra ötös csoportokban történik a sorsolás, a 11-15-ik helyezett lovasokkal 
kezdve a sorsolást. 
 
8. Minden versenyszám esetében, ahová a versenyzők egy korábbi versenyszám alapján minősültek, 
ötös csoportokban történik a sorsolás. A sorsolás módját a kiírásban rögzíteni kell. Amennyiben egy 
csoportban holtverseny van, úgy azt a csoporton belül kell kisorsolni és a többi csoportot ehhez 
igazítani. 
 
 
426. Cikkely   A VERSENYZŐ SÚLYA  
 
Nincs határ vagy súlykorlátozás.  
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427. Cikkely   A LOVASOK ÖLTÖZÉKE  
 
1. Civil lovasok: Minden CDI3*/CDI4*/CDI5*/CDI-W és CDIO versenyen, Bajnokságon, Regionális és 
Olimpiai játékon kötelező a fekete vagy sötétkék frakk, vagy egyéb sötét szín a HSV (szín telítettség 
érték) nemzetközi színskálán belül. Azok a színek, melyeknek a HSV modell szerint a „V” értékük 
32%-nál alacsonyabbak, engedélyeztethetők az FEI Díjlovas Részlegénél. A kontraszt színek és a 
paszpól engedélyezett. 
Cilinder**:   fekete, vagy a kabáttal megegyező színű 
Lovaglónadrág:   fehér vagy tört fehér 
Gallér vagy nyakkendő:  fehér, tört fehér, vagy a kabáttal megegyező színű 
Kesztyű:   fehér, tört fehér, vagy a kabáttal megegyező színű 
Lovagló csizma:  fekete, vagy a kabáttal megegyező színű 
Sarkantyú   lásd: 3. pont 
 
A Nagydíj Kűrben bármilyen, de csak egyszínű frakk engedélyezett. Csíkos vagy többszínű nem. 
Ízléses és diszkrét részlet, például más színárnyalatú gallér, szegély vagy strassz dekoráció 
elfogadott. 
 
CDI1* és CDI2* versenyen fekete vagy sötétkék lovas zakó (színeket lásd fent), keménykalap vagy 
kobak viselete is engedélyezett. Amennyiben nincs egyéb megkötés, ez az öltözet kívánatos minden 
egyéb nemzetközi díjlovas versenyen (CDIY, CDIJ, CDIP, CDI-Ch). 
 
Megjegyzés**: Biztonsági kobak viselése engedélyezett, amennyiben azt a lovas biztonsági 
megfontolásból hordani szeretné.  
 
Az Általános Szabályzat szerint a versenyző nemzetének színeit csak a gallérján használhatja, de 
csak akkor, ha azt bejelenti az FEI-nél. 
 
2. Katonák, rendőrök, stb. nemzetközi versenyeken a civil lovasokkal megegyező öltözéket, vagy 
egyenruhájukat egyaránt viselhetik. A szolgálati egyenruha viselése a Fegyveres Erők és a Rendőrség 
tagjain kívül a Állami/Katonai Szervezetek tagjainak, dolgozóinak/diákjainak, valamint az Állami 
Méntelepek versenyzőinek is megengedett.  

 

3. Sarkantyú, a CDIP és CDI-Ch versenyek kivételével, mindig kötelező és csak fémből készülhet. A 
sarkantyú szára egyenes vagy hajlított és pontosan a csizma sarkának közepén mutat hátrafelé. A 
sarkantyú szára nem lehet bordázott. Tarajos sarkantyú esetén a tarajnak szabadon forgathatónak kell 
lenni. Erős műanyag gombbal ellátott fém sarkantyú („Impuls” sarkantyú) vagy szár nélküli „Dummy” 
sarkantyú is engedélyezett. 
 
4. Fülhallgató. Kizárás terhe mellett szigorúan tilos a fülhallgató és más elektronikus eszköz 
használata az FEI Versenyeken. Azonban az edzés és a bemelegítés során használható. 

 

 

428. Cikkely   SZERSZÁMOZÁS  
 
1. Kötelező felszerelés: Díjlovagló nyereg hosszú, közel függőleges szárral, nagykantár angol orrzó, 
azaz alátét- és feszítőzabla álladzólánccal. Az orrzó sosem lehet olyan szoros, hogy a lónak fájdalmat 
okozzon. Az álladzóláncra gumiból vagy bőrből készült védőborítás kerülhet, illetve lánc helyett csatos 
bőrszíj is használható. (lásd. Az ábrákat a következő oldalakon). Nyeregvédő nem használható.  
 
2. Zabla. Csak fémből vagy kemény műanyagból készült alátét-, ill. feszítőzabla használható, mely 
lehet gumival/latexszel bevont (gyárilag készült). Házilag bármivel bevont zabla, és a hajlékony 
gumizabla használata tilos. A feszítőzabla alsó feszítőága nem lehet hosszabb 10 cm-nél (a szájrész 
csatlakozásától mérendő). Amennyiben csúszó csatlakozású feszítőzablát használ a lovas, az alsó 
feszítőág méretét maximálisan lefelé húzott állapotban kell megmérni, melynek hossza a szájrésztől 
ebben az esetben sem haladhatja meg a 10 centimétert. A feszítőzabla álladzólánca lehet fémből, 
bőrből vagy gumiból. A szájrésznél a feszítő- és az alátét zabla szélessége olyan hosszú legyen, hogy 
a ló száját semmiképp ne sérthesse. A szájrész minimum szélessége feszítőzabla esetében 12 mm és 
10 mm alátét esetében. Fiatal Lovak Versenyében használt csikózabla minimum átmérője 14 mm. 
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Pónik esetében a minimum átmérő 10 mm. A szájrész hossza a karikáktól vagy a zabla szárától 
mérendő. 
 
3. Pálca. Nemzetközi versenyen tilos bármiféle pálcát bevinni a versenynégyszögbe. A 
melegítőpályán egy pálca használata, melynek maximális hossza 120 cm lehet, engedélyezett. (Póni 
versenyeken maximum 100 cm). A pálcát a versenynégyszög körbelovaglása előtt le kell tenni, 
különben a versenyző büntetést kap. Lásd 430-as cikkely.  
A helyszínre való érkezés után csak a versenyző használhat pálcát (lovak: maximum 120, pónik 
maximum 100 cm-est) lovagláshoz, a ló kézen sétáltatáshoz, vezetéséhez és futószárazásához 
(ehhez futószáras ostor használható). A lovász is sétáltathatja, vezetheti és futószárazhatja a lovat a 
fent leírt módon. Pálca minden más személynél lehet, amennyiben nincs köze a ló képzéséhez. 
 
4. Egyéb szerszámok. Martingálok, szügyelők, zablavédő karikák, bármilyen szíjazat (pl: kikötőszár, 
csúszó vagy fix segédszár, stb.), akármilyen ínvédő, bokavédő vagy fásli, mindenféle szemellenző, 
fülvédő használata kizárás terhe mellett szigorúan tilos. Mindazonáltal, a fentieken kívül, 
eredményhirdetéskor zajszűrő fülvédő használható. 
 
5. Díszítés. A lónak bármilyen, természetellenes vagy túlzott díszítése pl: virágok, szalagok, pl. a 
farokban szigorúan tilos. A farok és a sörény fonatos díszítése megengedett.  
 
6. Műfarok/farok hosszabbítás használata csak az FEl előzetes engedélye birtokában lehetséges. 
Az engedélyhez előzetesen fényképeket és állatorvosi igazolást kell küldeni a FEI Díjlovas 
Részlegéhez. A műfarok nem tartalmazhat semmiféle fém alkotórészt. 
 
7. Fülvédő kizárólag a lovak rovaroktól való védelmére engedélyezhető. A Versenybíróság Elnöke 
vagy a Technikai küldött különleges esetekben, a helyzet mérlegelése után engedélyezheti fülvédő 
használatát. A fülvédő legyen stílusában visszafogott és a ló szemét nem takarhatja, továbbá nem 
használható zajszűrő füldugó elrejtésére. 
 
8. Felszerelés ellenőrzése. Egy Stewardot kell kijelölni, hogy a versenynégyszög elhagyása után- 
ellenőrizze minden ló felszerelését. Bármilyen eltérést jelenteni kell a versenyszám C bírójának és 
amennyiben beigazolódik, azonnali kizárást von maga után. A zabla ellenőrzése fokozott 
elővigyázatosságot igényel, hiszen vannak lovak, amelyek különösen érzékenyek a szájukra. (lásd: 
FEl Stewardok Kézikönyve)  
 
A Stewardnak minden egyes ló vizsgálatához külön, egyszer használatos sebészi kesztyűt kell 
használnia.  

 

9. Melegítő négyszög. Az előbb részletezett 1.-től 4. pontig rendelkezései a melegítő négyszögre és a 

felkészülésre használt egyéb pálya területén is érvényesek, azonban csikókantár angol, hannoveri, 

mexikói vagy ír orrszíjjal, ínvédő vagy fásli engedélyezett. 

Kikötőszár vagy oldalra kikötött segédszár használata futószárazáskor engedélyezett. Futószárazás 

csak egy futószárral engedélyezett. 

 

10. Azonosító szám. A verseny teljes ideje alatt minden lónak az érkezéskor kapott, rendező által 

biztosított azonosító számát meg kell őriznie. Ezt a számot a lónak kötelező viselnie a versenyzés 

alatt, a melegítő- és gyakorló pályákon egyaránt vagy sétáltatáskor (az érkezés pillanatától az 

esemény végéig), hogy minden hivatalos személy által, beleértve a stewardokat is, azonosíthatóak 

legyenek. Amennyiben ez az azonosító szám a lovon nem látható, az első alkalommal a lovas 

figyelmeztetésben részesül, ismételt előforduláskor a Versenybíróság a versenyzőre bírságot ró ki. 
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A következő ábrák az engedélyezett zablatípusokat mutatják:  
 
Nagykantárhoz használható zabla típusok:  
Alátétzablák:  
1.   alátétzabla (a karika szabadon mozog)  
2. a.b.c.  kétszer tört alátétzabla, a középső résznek kerekítettnek kell lennie. Olivás szélű is 

engedélyezett 
2. d  forgóbetétes alátétzabla 
2. e  forgó alátétzabla (Rotary) 
3.   olivás alátétzabla  
4.   lógatott félpálcás alátét zabla  
  
Feszítőzablák:  
5.  egyenes pálcás feszítőzabla egyenes középrésszel 
6 + 7.   egyenes pálcás feszítőzabla kis nyelvszabadsággal  
8.   egyenes pálcás feszítőzabla nagy nyelvszabadsággal (Weymouth),  

ugyanez forgó feszítőágakkal szintén megengedett  
9.   variált feszítőzabla a 6.,7.,8. különböző kombinációi  
10.  "S"-alakú pálcás feszítőzabla  
11.  feszítőlánc (álladzólánc) fém, bőr vagy a kettő kombinációja  
12.   feszítőpálca összekötő szíj  
13.   bőr álladzólánc alátét  
14.   gumi álladzólánc alátét  
 
Csikózablák:  
1.   egyszerű "csuklós" csikózabla (a karika szabadon mozog) 
2. a,b,c,d,e kétszer tört csikózabla, a középső résznek kerekítettnek kell lennie  
3.   olivás csikózabla  
4.   D zabla  
5.   pálcás zabla  
6.   pálcás zabla forgó karikával (Fulmer) 
7.   félpálcás zabla  
8.   lógatott félpálcás zabla  
9.   egyenes zabla  
10.   négycsuklós csikózabla (forgó betéttel a szájrészen)  
11.   négycsuklós zabla forgóbetéttel középrészen 
12.  forgózabla 
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Nagykantárhoz használható zabla típusok 
 

Alátétzablák: 
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Feszítőzablák: 
 

 
 
 
 
 
 
 

5  6 
 

 
 
 
 
 

Figyelem: a feszítőzabla kampója nem 

lehet rögzített. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7  8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9  10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

11  13 
 
 

 

 
 

 

12  14 
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Csikózablák 
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12. Forgózabla 
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Engedélyezett orrszíjak 
 

 
1. Hannoveri orrfék  2. Angol orrfék 

 
 

 

3. Kombinált orrfék 4. Mexikói orrfék 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
 

5. Kombinált orrfék – torokszíj nélkül                     6. Micklem kantár 
 

1, 3 és 4 és 6 nagykantárhoz nem használhatók. 
5: nagykantárhoz kis orrszíj nem engedélyezett
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(Például) Nagykantár angol orrfékkel, alátétzablával, feszítőzablával és 

álladzólánccal 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

(Például) Engedélyezett díjlovas nyereg 
 

 
 
 

 

3-pontos kikötőszár (triangle/Dreieck Zügel) 
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429. Cikkely   VERSENY- ÉS GYAKORLÓ NÉGYSZÖG (Ábra lásd: Négyszög melléklet) 
  
1.1. Jóváhagyás. Olimpiai Játékokon, Regionális Játékokon és Bajnokságokon, és minden 
nemzetközi versenyen, a versenynégyszöget a Technikai Küldöttnek, a Külföldi Bírónak vagy a 
Versenybíróság Elnökének kell ellenőriznie és jóváhagyni. Az eljárás alatt a kijelölt Külföldi Lovas is 
jelen van. 
 
1.2. Minden más Nemzetközi Versenyen a Külföldi Bíró vagy a Bírói Bizottság elnöke ellenőrzi és 
hagyja jóvá a versenynégyszöget. Az eljárás alatt a kijelölt Külföldi Lovas is jelen van. 
  
2. A négyszög meghatározás. A négyszög sík és egyenletes felszínű 60m hosszú és 20m széles 
kell, hogy legyen. A szintkülönbség az átló, illetve a hosszúfal mentén nem haladhatja meg a hatvan 
(60) centimétert a 0.50 métert. A rövidfal mentén a szintkülönbség 20 centiméternél több nem lehet. A 
talaj lehetőség szerint homok legyen. Szabadtéri versenyen a közönségnek fenntartott helyet a 
négyszögtől legalább 10 méterre, fedett lovardában legalább 2 méterre lehet kijelölni. Az FEI adhat 
engedélyt ettől való eltérésre. A négyszöget kb. 0.30 méter magas, fehér, nem rögzített kerítéssel el 
kell határolni. A kerítés A-nál könnyen mozdítható legyen, hogy a versenyzőt ki- és beengedhessék a 
négyszögbe. A bejárat legalább két méter (2 m) kell legyen. A kerítés rácsozatának olyannak kell 
lenni, hogy a ló patája ne szorulhasson a lécek közé.  
 
3. Reklámok a versenynégyszög kerítésén. Minden FEI Bajnokságon, FEI Díjlovagló Világkupán 
(CDI-W) a díjlovagló négyszög kerítésén reklámok elhelyezésének kizárólagos joga az FEI-é. A 
Rendező Bizottság az FEI-től előzetes szerződéskötéssel igényelhet reklámfelületet, melybe nem 
tartoznak bele a díjlovagló négyszög betűi, illetve azok tartói, ahova tilos reklámot elhelyezni. 
Minden más nemzetközi versenyen, az FEI ajánlása szerint a rendezőknek arra kell törekedniük, hogy 
a díjlovagló négyszöget szabadon hagyják és a reklámokat külön táblákon helyezzék el. 
 
Kérelem benyújtása és annak kedvező FEI HQ elbírálása után reklámot, mely csak fekete lehet, úgy 
kell elhelyezni, hogy - "A" kivételével - minden betű előtt és után 1.5 métert szabadon kell hagyni. Az 
M C H rövidfalon nem lehet hirdetést elhelyezni, valamint E-nél és B-nél legalább 3-3 métert szabadon 
kell hagyni. A fentiek figyelembevételével is maximum 44 méter hosszan lehet hirdetést elhelyezni a 
kerítésen. A hirdetéseket egyenlően elosztva kell felhelyezni és mindkét hosszúfalon, lehetőség 
szerint pontosan ugyanolyannak kell lennie.  
A szponzor logója semmilyen körülmények között sem lehet 20 cm-nél magasabb és felső vonalát a 
kerítés tetejével egy vonalban kell rögzíteni. Reklámot csak a négyszög kerítésének belső oldalán, (a 
külsőn soha) lehet elhelyezni, továbbá figyelembe kell venni - amennyiben létezik - az FEl és a 
televízió társaságok közötti megállapodásokat.  
 
Minden, kerítésre kerülő hirdetést a versenyszám megkezdése előtt a Külföldi Bírónak vagy a Külföldi 
Technikai Küldöttnek jóvá kell hagynia. 
 
A fenti, reklámmal kapcsolatos szabályok és kikötések mellett azonban, az FEI/  Külföldi Bíró/ 
Technikai Küldött jóváhagyásával az FEI verseny neve és/vagy logoja szerepelhet 
engedélyezett a kerítésen. 
Például: CDIO Aachen / CDI5* Cannes / CDI-W London. 
A szervezők, akik szöveget vagy reklámot alkalmaznak, oly módon, amely nem felel meg a 
szabályzatnak, megszegik a szabályt, a szabályzat szerint FEI büntetésben részesülnek, 
illetve az esemény elveszítheti a CDI státuszát. 
 
4. Betűk. A betűket a négyszög oldalától kb. 50 centiméterre kell elhelyezni. Pontos helyüket 
magán a kerítésen is a betűvel egy szintben kötelező megjelölni. Reklám elhelyezése a 
betűkön, illetve azok tartóin tilos. A betűk a nézők számára is láthatóak kell legyenek.  
 
5. Középvonal. A Rendező Bizottságra van bízva, hogy kijelöli-e a középvonalat. Amennyiben 
kijelölésre kerül, az hengerelt vagy gereblyézett lehet. A D-L-X-I pontok és a G nem kijelölhető. 
Kűr és Fiatal Lovak Versenyének esetében a kijelölés nem javasolt. 
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5. Bírók elhelyezése. A rövidfalon három bírónak kell helyet biztosítani, szabadtéri versenyen 
a négyszög külső falától minimum 3, maximum 5 méterre, fedett lovardában rendezett versenyen 
lehetőség szerint minimum 2 méterre. A „C” Bíró a középvonal  
meghosszabbítása mentén, a H és az M bírók a hosszúfal (meghosszabbított) vonalától 2,50 méterre 
a középvonal felé helyezendő el. A két oldalbíró (E és B) helyét B és E betűnek megfelelően a 
négyszög külső oldalától legalább 3 méterre, legfeljebb 5 méterre kell kijelölni; fedett lovardában 
lehetőség szerint minimum 2 méterre. Ha három bíró bírálja a versenyt, egyikkőjüknek a hosszúfal 
mentén kell ülnie. Ld. 437 cikkely. 
 
6. Bírói fülke. Minden bírónak elkülönített fülkét vagy emelvényt kell biztosítani, mely legalább 
fél méterrel (Kűr programoknál lehetőség szerint kicsit magasabban) a pálya szintje felett 
helyezkedik el, jó rálátást biztosítva ezzel az egész négyszögre. Az emelvénynek/fülkének 
három négy (4) ember befogadására alkalmasnak kell lennie. E és B bírók fülkéjének 
oldalablakkal kell rendelkeznie. A bírói fülke jó rálátást kell biztosítson a négyszögre  
 
7. Szünet. Minden hatodiktól nyolcadik tizedik induló után tíz perc szünetet kell beiktatni, a 
pálya talajának rendbehozatala céljából.  
 
A díjlovas versenyszámok alatt a szünet (ebédszünet, stb.) nem haladhatja meg a két órát és 
tilos egy másik versenyszámot közbeiktatni. 
 
Azonban, amennyiben egy versenyszámban az indulók száma meghaladja a körülbelül 
negyvenet (40), úgy a Rendező Bizottság eloszthatja két napra köteles osztani a 
versenyszámot. 
 
8. Belovaglás a négyszögbe. Azokon a fedett lovardában rendezett versenyeken, ahol nem jó 
megoldás, hogy a lovas a program előtt kívülről körbelovagolja a négyszöget, megengedett, hogy a 
lovas a csengő megszólalása előtt maximum 90 másodpercig a négyszögben tartózkodjon. A csengő 
után, a versenyző a négyszögből kezdi a programot.  
 
Szabadtéri Versenyeken, ahol lehetőség van a négyszög körbelovaglására, a versenyző, a csengő 
megszólalása előtt, kilencven (90) másodperig lovagolhat a négyszög körül (ebből 60 másodperc a 
kommentátoré).,  és a csengő megszólalása után mehet be a négyszögbe. 
 
A C bíró hatáskörébe tartozik a csengő és az óra/idő. Egy 90 másodpercet számoló órát úgy kell 
elhelyezni, hogy a lovas jól láthassa azt. 
 
9. Edzés a négyszögben. A kizárás terhe mellett semmilyen körülmény között sem használhatja a  
versenyző a versenynégyszöget a programjának a versenyen való bemutatásán kívül hacsak a 
Rendező Bizottság nem nyitja meg gyakorlás céljából (lásd alább). Minden kivételt a Technikai 
Delegáltnak vagy a Bírói Bizottság Elnökének kell jóváhagynia. 
 
10. Gyakorlónégyszög. A verseny első versenyszámának megkezdése előtt lehetőleg legalább két 
nappal legalább egy - 60 x 20 méteres - gyakorló négyszöget kell a versenyzők rendelkezésére 
bocsátani. Amennyiben lehetséges, ez ugyan olyan talajú legyen, mint a versenynégyszög. 
Ahol nem áll rendelkezésre 60 x 20 méteres gyakorló négyszög, ott a versenyzőknek biztosítani kell a 
lehetőséget, hogy a versenynégyszögben gyakorolhassanak. A versenykiírásban rögzíteni kell, mikor 
nyitott a versenynégyszög a szabad gyakorlásra. A versenybíróság elnöke, vagy a Külföldi Bíró vagy a 
Stewardok Vezetője kérésére a Rendező Bizottságnak biztosítania kell stewardokat, akik felügyelik a 
gyakorlónégyszöget, melyet legalább három órával a verseny megkezdése előtt vagy a verseny 
napjának reggelén meg kell nyitni. 
 
A 10 perces négyszög a legutolsó gyakorlási lehetőség helyszíne mielőtt a lovas a 
versenynégyszögbe lép. A 10 perces négyszög kötelező az Olimpiai Játékokon, Bajnokságokon, de 
ajánlatos minden CDI/CDIO-n. 
 
10.1. . Ennek a teljesen felszerelt négyszög talajának meg kell egyeznie a versenynégyszög talajával. 
10.2. . Amint egy lovas belovagolt a versenynégyszögbe, a következő induló beléphet a 10 perces 
négyszögbe, melyben soha sem tartózkodhat egy lovasnál több. 
10.3. A lovasnak nem kötelező a 10 perces négyszöget használni. 
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10.4.  Egy stewardnak mindig jelen kell lennie, hogy felügyelje a négyszöget. 
10.5. A felszerelés megigazítása, illetve a ló egyszerű ápolása megengedett. 
 
11. Technikai hiba. Megszakítás. Bármilyen, a versenyszám menetét befolyásoló technikai hiba 
esetén a C bírónak csengetnie kell. Ajánlatos, hogy bármilyen határozott külső zavaró tényező esetén 
is hasonlóan járjanak el. Szélsőséges időjárás, vagy más extrém esemény esetén a 
versenyszám főbírója „C” bíró csengővel félbeszakíthatja a programlovaglást. A Technikai 
Küldött/Rendező Bizottság is javasolhatja a „C” bírónak a szám megszakítását. Az éppen 
programot lovagló lovas az események normalizálódása után folytathatja a programját. 
 
Ha a Kűr alatt megszakad a zene és nincs tartalék lejátszó a lovas a versenyszám vezetőbírójának 
„C” bírójának engedélyével, elhagyhatja a négyszöget. Csak minimális eltolódás keletkezhet a kiírt 
időpontokban. Az érintett lovas a versenyszám egyik előzetesen kiírt szünetében vagy a versenyszám 
végén visszatérhet, hogy befejezze, vagy újra kezdje programjának lelovaglását. A versenyszám 
vezetőbírója „C” bírója - a lovassal egyeztetve - meg határozza, mikor térhet vissza a lovas a 
négyszögbe. A versenyző dönthet arról, hogy kűrjét az elejéről kívánja-e újra kezdeni, vagy csak attól 
a ponttól kezdve, ahol a zene megszakadt. Bármelyiket is választja, a már megítélt pontszámokon 
nem lehet változtatni. 
 
 
430. Cikkely   A PROGRAMOK LOVAGLÁSA  
 
FEl hivatalos programjait minden versenyző elejétől a végéig köteles fejből lovagolni, és annak 
minden feladatát az előírt sorrendben végrehajtani. 
 
1. Csengő. Csengőszó után a versenyzőnek 45 másodpercen belül A-nál be kell lovagolnia a 
négyszögbe. Kűr lovaglásakor a lovasnak negyvenöt (45) másodperce van, hogy jelt adjon a zene 
elindításához. Kűr lovaglásakor technikai probléma esetén, vagy ha a zene késik, a C bíró 
megállíthatja a számlálást és a probléma elhárítása után folytathatja azt. A C bíró hatáskörébe tartozik 
a csengő és az óra/idő. Egy 45 másodpercet számláló órát, ahol mód van rá, használni kell és úgy kell 
elhelyezni, hogy a lovas jól láthassa azt. 
 
Amennyiben a ló éppen trágyázik vagy vizel, úgy az órát meg kell állítani és akkor újraindítani amikor 
a ló elvégezte a dolgát. 
 
2. Köszönés. Köszönéskor a szárakat egy kézbe kell venni. 
 
3. Pályatévesztés. Ha egy versenyző pályát téveszt (rossz kézre fordul, kifelejt egy feladatot, stb.), a 
versenyszám „C” Bírója csengőjellel figyelmezteti. Ha szükséges, a Vezetőbíró megjelöli azt a pontot, 
ahonnan újra kell kezdenie a lovasnak a programot, valamint a végrehajtandó következő feladatot, 
azután hagyja, hogy a lovas a programot maga folytassa. Bizonyos esetekben azonban, ha a lovas 
olyan pályatévesztést követett el, ahol a csengő hangja szükségtelenül megzavarná a gyakorlat 
folyamatosságát például, ha a versenyző egy átmenetet középügetésből összeszedett lépésbe V-nél 
hajt végre K helyett, vagy A-tól vágtában a középvonalon egy perdülést D-nél hajt végre L helyett - a 
„C” bíró dönti el, hogy csengessen-e, vagy sem. Azonban, ha a csengő nem szólalt meg, de a 
program szerint ugyan azt az elemet még egyszer végre kell hajtani és a lovas újra elköveti a hibát, a 
versenyző csak egyszer büntethető. 
A „C” bíró dönti el kizárólagosan, hogy volt-e pályatévesztés. A többi bíró pontjait ehhez kell igazítani. 
 
4. Programtévesztés/hiba a végrehajtás során. Ha a versenyző „a program végrehajtásában 
téveszt”, (könnyű ügetés tanügetés helyett, köszönésnéI a szárakat nem tartja egy kézben, stb.) 
hibáját pályatévesztésként kell értelmezni, és e szerint büntetni. Általában a versenyző nem kezdhet 
újra egy feladatot, csak ha az elnök a „C” bíró azt pályatévesztésnek minősíti (tehát csenget). 
Amennyiben a lovas mégis újra kezdené az adott feladatot, azt pályatévesztésként kell büntetni és a 
pontozásnál az első végrehajtást kell értékelni. 
 
5. Észre nem vett tévesztés. Ha a Versenybíróság figyelmét a tévesztés elkerüli, a versenyző élvezi 
a mulasztásból származó előnyt és nem kap érte büntetést. 
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6. Büntetések, hibapontok 
 
6.1 Pályatévesztés.  Minden pályatévesztést, akár jelezték csengővel, akár nem, büntetni kell, kivéve 
a fenti esetet. Lásd 430.8 további hibapontokért. 
Első hiba  - 2 pont 
Második hiba  - 4 pont 
Harmadik hiba  kizárás 
 
Fiatal Lovak programjában az első hibánál 0,5%, a másodiknál 1% a levonás az összpontszámból és 
a harmadiknál kizárás. 
 
6.2. Egyéb hibák 
Az alábbiak ugyan úgy hibának számítanak, mint a 430.3 és 430.4-ban leírtak: és hibánként két (2) 
pont kerül levonásra, de nem halmozódnak és nem vonnak kizárást maguk után (ideértve a Kűrt is) 
 

- pályatévesztés vagy 
- négyszög körül lovaglás pálcával; 
- négyszögbe belovaglás pálcával; 
- négyszögbe lovaglás a csengőszó előtt; 
- a csengőszó után a lovas nem lovagol be a négyszögbe 45 másodpercen belül csak 90 

másodpercen belül; 
- kűr esetében a zene elindulása után 20 másodpercen túli belovaglás; 
- kűr esetében, ha az hosszabb vagy rövidebb a megengedettnél, 0,5 % kerül levonásra a 

művészi pontokból. 
 
 
7. Kizárás 
 
7.1. Sántaság. Határozott sántaság esetén a „C” bíró a versenyzőt a versenyből kizárja. Döntése 
ellen fellebbezésnek helye nincs.  
 
7.2. Ellenszegülés. Minden 20 másodpercet meghaladó ellenszegülést a program bemutatása alatt 
kizárással kell büntetni. Azonban, ha az ellenszegülés veszélyezteti a lovat, lovast, a bírókat vagy a 
közönséget, úgy a 20 másodperc letelte előtt is kizárhatóandó a lovas. Ez vonatkozik a négyszögbe 
való belovaglás előtti vagy a négyszög elhagyásakor történő ellenszegülésre is. 
 
7.3. Esés. A lovas és/vagy a ló esése kizárást von maga után. 
 
7.4. Kilépés a négyszögből a díjlovagló program alatt. Ha a ló a program kezdete és vége között 
A-nál való belépés pillanatától a négyszög A-nál való elhagyásáig, mind a négy lábbal kilép a 
négyszögből, a lovast a versenyből ki kell zárni. 
 
7.5. Külső segítség. Bármilyen külső segítséget (pl: hang, jelzések) a lónak vagy a lovasnak adott 
segítségként kell értelmezni. Azt a lovat vagy lovast, amely külső segítséget kap, ki kell zárni. 
 
7.6. Egyéb okok a kizárásra: 
- A ló és a lovas kombinációja nem képes a szint követelményeit teljesíteni. 
- Az programlovaglás a ló jóléte ellen van. 
- A ló és versenyző kombinációja nem érkezik a négyszögbe a megadott időn belül a csengőszót 
követő 90 másodpercen belül. Ez alól kivétel, ha a C bírót az alapos indokról értesítették (ilyen lehet a 
patkó elvesztése, stb) 
- a pálcát három mozdulaton túl fogja a lovas. 
  
8. Büntető pont. A versenyző büntető pontjai minden egyes bíró bírói lapján a versenyző által elért 
összpontszámból levonásra kerülnek. Az alábbiak tekinthetők olyan hibának, melyekért pontlevonás 
jár: 
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9. Feladat végrehajtásának helye. Azokat a feladatokat, amelyeket a négyszög meghatározott 
pontjain kell bemutatni, akkor kell végrehajtani, amikor a versenyző felsőteste az előirt pont 
magasságához ér, kivéve azoknál az átmeneteknél, ahol a ló az átló felől vagy merőlegesen közelíti 
meg a betűt. Ebben az esetben az átmenet akkor hajtandó végre, amikor a ló orra eléri a nyomvonalat 
a betűnél, így a ló az átmenetben egyenes. Ide tartozik az ugrásváltás végrehajtása. 
 
10. Program kezdete/vége. A program az A-nál való belovaglással kezdődik, és a program végén a 
köszönés után végződik, amint a ló elmozdul előre. Semmiféle program előtti vagy utáni történés nem 
befolyásolhatja a pontozást. A versenyzőnek a programban meghatározott módon kell a négyszöget 
elhagynia.  
 
11. Zenés kűr részletezése. A lovasnak a zene elindulásától számított 20 másodpercen belül be kell 
lovagolnia a négyszögbe. A zenének a program végén történő köszönésnél kell befejeződnie.  
A kűr kezdetén és végén a köszönéshez kötelező megállni. A program ideje akkor kezdődik, amikor a 
lovas az állj után előre elmozdul és a leköszönéssel fejeződik be. 
Lásd még: Irányelvek a Zenés Kűr nehézségi fokának értékeléséhez. 
 
 
431. Cikkely   AZ IDŐ  
 
A programok ideje. Csak a kűrök idejét mérik (421.Cikkely). A bírói lapokon feltüntetett idő csupán 
tájékoztató jellegű. 
 
 
432. Cikkely   AZ ÉRTÉKELÉS  
 
1. Minden egyes feladat és bizonyos átmenetek, melyeket a bírónak értékelnie kell, a bírói lapon 
feladatszámmal van ellátva. 
 
2. Minden bíró 0-tól 10-ig terjedő pontszámokat adhat, a 0 a legalacsonyabb, a 10-es a legmagasabb. 
 
3. A pontskála értékeinek jelentése a következő:  
 

10: kiváló   7: elég jó   4: nem kielégítő 1: nagyon rossz 

  9: nagyon jó   6: megfelelő  3: elég rossz   0: nem hajtotta végre 

  8: jó    5: kielégítő   2: rossz 

 
A bíró döntése alapján mind a feladatokra, mind a kollektív pontokra adható fél pont 0,5-től 9,5-ig 
 
A "nem hajtotta végre" azt jelenti, hogy az előírt feladatból gyakorlatilag semmit sem mutatott. 
 
Kűrben a művészi kivitelre fél pont is adható. 
 
4. Összbenyomás pontszámai a programlovaglás végén az alábbi szempontok szerint adható: 

1.) Jármódok 
2.) Lendület 
3.) Átengedőség 
4.) A lovas ülése és befolyása. A segítségadások korrektsége és hatásossága. 

 
Az összbenyomás minden pontja 1-tól 10-ig terjedő pontszámmal értékeIhető. 
 
5. Az összbenyomás pontjai és néhány hangsúIyos feladat szorzószámot kap. Erről az FEI dönt. 
 
 
433. Cikkely   BÍRÓI LAPOK  
 
1. Minden pontozó lapon két oszlop van a pontok számára: az elsőbe a bíró által eredetileg adott 
pontszámot írják, a másodikba az esetleges módosítások utáni pontszámot. Minden módosítást, a 
módosítást végző bírónak aláírásával hitelesítenie kell. A bírói pontszámokat tintával kell írni.  
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2. A pontozó lapon külön oszlop szerepel a bíró megjegyzéseinek, ahol a lehető legnagyobb 
részletességgel feljegyzi bíráskodásának indokait. Azokban az esetekben, amikor ötöst vagy 
alacsonyabb pontszámot adott a bíró ajánlatos megjegyzést írni. 
  
3. FEI Díjlovagló Világkupa Döntők™, FEI Felnőtt Kontinentális Bajnokságok, FEI Világbajnokságok 
és Olimpiai Játékok Szervező Bizottságai kötelesek az eredeti bírói lapokat az Fel-nek Főtitkárának 
megküldeni minden egyes versenyszám eredménylistájával és a százalék összesítő lapokkal. A bírói 
lapok egy másolatát a versenyzőknek kell átadni. elérhetővé kell tenni. 
 
4. A CDI és CDIO versenyeken az eredeti pontozólapokat a lovasok számára elérhetővé kell tenni 
kapják. Ezekről a pontozólapokról az FEl nem igényel másolatot. 
 
5. A bírói lapokat a Bírói Felügyelő Bizottság által javított, aláírt bírói lapokkal együtt elérhetővé kell 
tenni a lovasoknak. 
 
6. Minden FEI díjlovagló program megtalálható az FEI honlapján. 
 
 
434. Cikkely  HELYEZÉSI SORREND 
 
1. Minden bemutatott programlovaglást követően, miután minden bíró leírta az összbenyomás pontjait 
és aláírta a pontozólapot, a bírói lapok a versenyirodához kerülnek. Ahol jelölve van, a pontszámokat 
az előírt szorzóval beszorozzák, ezt követően összesítik. Ezek után a tévesztésekért és hibákért adott 
büntetőpontokat minden egyes bíró lapján levonják. 
 
2. A teljes pontszámot az eredménylistához az egyes Bírói Felügyelő Bizottság által jóváhagyott bírói 
lapok összpontszámának/százalékának összegzése adja. 
 
3. Az egyéni helyezési sorrendet (CDI versenyeken) a következők szerint kell megállapítani: 
 
3.1. Minden versenyszámban a győztes az a lovas, aki a legmagasabb összesített százalékot érte el, a 
második, az azt követő legmagasabb százalékú, és így tovább. 
 
Holtverseny. Amennyiben az első három hely valamelyikén százalék egyenlőség áll elő, az 
összbenyomásra kapott magasabb pontszám dönti el a helyezést. Amennyiben itt is egyenlőség van, 
úgy a rangsorban is marad az egyenlőség. A további helyezéseknél kialakult százalék egyenlőség 
esetén a versenyzők ugyanazt a helyezést kapják. 
 
A Zenés Kűr feladatban az első három helyen kialakult százalék egyenlőség esetén, a művészi kivitel 
magasabb pontszáma dönti el a helyezést. Százalékegyenlőség esetén a további helyeken a lovasok 
egyenlő helyezést kapnak. 
 
Egyéni helyezések CDIO versenyeken, FEI Bajnokságokon és Olimpiai Játékokon, lásd: 451+ 459-es 
cikkelyek. 
 
4. A Csapatok helyezési sorrendjét (CDIO) a következők szerint kell megállapítani: Minden 
csapatversenyben az az első csapat, melynek három legeredményesebb lovasa a legmagasabb 
pontszámot érte el, a második az, aki a második legmagasabb pontszámot és így tovább. 
 
Holtverseny. Pontegyenlőség eseten az a győztes csapat, ahol a háromból legalacsonyabb 
eredményt elért versenyző pontszáma magasabb. Ez a szabály csak FEI Bajnokságokon az első és 
második helyezettek (arany és ezüst) holtversenyében érvényes, valamint az Olimpiai Játékokra 
csapatkvótát eldöntő versenyeken az első három csapat számára. Azokon a versenyeken, ahol nincs 
olimpiai kvalifikáció a csapatok számára, ott a harmadik helyen történt holtverseny esetén marad a 
holtverseny. 
 
5. Panaszok/óvás. Formális hibák okán benyújtott panasz/óvás esetén csak a hivatalos akkreditált 
videó (amennyiben készül hivatalos felvétel) használható bizonyítékként. 
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435. Cikkely   AZ EREDMÉNYEK KÖZLÉSE  
 
1. Minden programlovaglás befejezése után, nem hivatalos eredményként, az egyes bírók által adott 
százalékot, valamint ezek összegét közreadják. Pl: 1) százalék bírónként E=69,990% H=70,333% 
C=70,205% M=71,120% B=69,660%  2) Összesített százalék: 70,261% 
  
2. A versenyszám végső helyezési sorrendje és az összesített százalék (2) kihirdetése után, az egyes 
bírók által adott összesített százalékot (1) nevük megjelölésével hivatalossá teszik a sajtó és az FEl 
felé. (lásd 433.3 Cikkely)  
 
3. A végeredményt három tizedes pontossággal, százalékos formában kell közölni.  
 
4. FEI Felnőtt Kontinens Bajnokságokon, Regionális Játékokon, FEI Világbajnokságokon, FEI 
Díjlovagló Világkupa Döntőkön™ és Olimpiai Játékokon minden induló eredményét lovasonként 
táblázatos kivonat formában, melyen követhető az egyes feladatok végrehajtására az egyes bíróktól 
kapott pontszám, hozzáférhetővé kell tenni a lovasok, bírók, csapatvezetők és a média számára. 
 
5. Amennyiben a lovas a versenyszám előtt visszalép, lemondja, verseny közben kizárják, vagy nem 
jelenik meg, úgy az eredménylistán a versenyző neve után azt rövidítve fel kell tüntetni. 
 
6. Pontozó tábla. Ahol elektronikus pontozótábla van, és élőben kijelzésre kerül a pontozás, ott a 
folyamatos átlag százalék kijelzés kötelező a nyugat európai liga CDI-W versenyeken és ajánlatos 
más CDI és CDI-W versenyeken. A nyílt/folyamatos pontozás (bírói pontok feladatonkénti kivetítése a 
kijelzőn) csak abban az esetben használható, amennyiben sem a versenyzők számára a 
négyszögben, sem a bírók számára nem látható. 
 
 
436. Cikkely   DÍJKIOSZTÁS  
 
1. Részvétel a díjkiosztó ünnepségen minden helyezett ló és lovasnak kötelező. A részvétel hiánya 
díjának (szalag, plakett, tiszteletdíj, pénzdíj) elvesztését vonja maga után. Ezen szabály alól 
felmentést csak a verseny vezetőbírója, a Külföldi Technikai Küldött és/vagy a versenyszám C Bírója 
adhat. Az öltözet és a szerszámzat azonos kell legyen, mint a versenyszámban, de a lovakon fekete 
vagy fehér fásli ekkor már megengedett. Biztonsági szempontból a lovasok nem vihetnek zászlót vagy 
egyéb tárgyat a díjkiosztóra. A díjkiosztás alatt csak a nyeremény takarók használhatók a lovakon. 
 
A szalagot a kantárra a díjkiosztást megelőzően kell felhelyezni.  
 
A versenybíróság elnökének vagy a versenyszám C bírójának jelen kell lennie, és részt kell vennie a 
díjkiosztó ünnepségen és szükség esetén jóváhagyni bármilyen változást, ami eltér a fentiektől. 
 
További ajánlatok díjkiosztó ünnepségekre - ld FEI web oldal. A nagyon hangos zene, amely 
megriaszthatja a lovakat tilos, továbbá minden olyan alkalommal, ahol lovak csoportosan vannak 
együtt - díjátadás, állatorvosi vizsgálat, stb. a versenyzőknek és/vagy lóápolóknak, és minden 
résztvevőnek felelősségteljesen kell viselkedniük.   
 
Felelőtlen viselkedés vagy gondatlanság esetén Sárga Figyelmeztető Kártya adható. Durva 
felelőtlenség vagy balesetet okozó gondatlanság az esemény jelentését eredményezi az FEl Jogi 
Bizottsága felé, további elbírálásra. Lásd Általános Szabályzat. 
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III. FEJEZET   VERSENYBÍRÓSÁG, FELLEBBVITELI BIZOTTSÁG, ÁLLATORVOSI  

BIZOTTSÁG ÉS MEGBÍZOTT ÁLLATORVOS, STEWARDOK ÉS LÓVAL 
SZEMBENI DURVA BÁNÁSMÓD  
 
 

437. Cikkely  VERSENYBÍRÓSÁG 
 
2. Versenybíróság. Minden nemzetközi díjlovagló versenyen a Versenybíróság hét (7) vagy öt tagból 
áll. CDI 1* és CDI 2* versenyeken azonban a Versenybíróság lehet háromtagú is. A versenybíróság 
tagjai Nemzetközi Bírók az FEI listáról. A bírók három négy (4) kategóriába sorolandók: 2* (új) 3* 
(korábbanNemzetközi kandidátus „C”), 4* (korábban Nemzetközi „I”) és 5* (korábban hivatalos 
nemzetközi„O”).  
 
2. Olimpiai Játékokon és FEI Felnőtt Díjlovas Bajnokságokon Nagydíj szinten és FEI Világkupa™ 
Díjlovagló Döntőkönaz FEI jelöli ki a hét (7) tagú Bírói Bizottságot plusz egy (1) tartalék bírót. A 
Versenybíróság Elnöke minden számban bírál, míg a tagok felváltva úgy, hogy mindegyikük két 
számban bírál. 
 
Az Olimpiai Játékokon, FEI Bajnokságokban, FEI Világkupa™ Díjlovagló Döntőkön és Regionális 
Játékokon minden bírónak más nemzetiségűnek kell lennie. 
 
3. A Versenybíróság minden Bírójának a hivatalos nyelvek közül legalább egyet (angolul kell tudnia 
lehetőleg értenie franciául.  
 
4. Minden Bíró munkáját egy írnoknak kell segítenie, aki beszélni és írni tud ugyanazon a hivatalos 
nyelven, mint a bíró. (kötelezően angol vagy és amennyiben lehetséges francia) 
 
5. A Versenybíróság Elnöke „C” bíró eldöntheti, hogy az írnokon túl igényli-e egy külön asszisztens 
munkáját, akinek feladata, hogy figyelje a program menetét, tájékoztassa az Elnököt „C” bírót a 
pályatévesztésről és/vagy a programtévesztésről. 
 
6. Tartalék Bíró. Alacsonyabb szintű FEI Bajnokságokon és Játékokon, ahol csak hét (7) vagy öt (5) 
tagja van a Bírói Bizottságnak, egy Tartalék Bírót is jelölni kell, arra az esetre, ha valamelyik bíró nem 
tudna megjelenni. A Tartalék Bírónak, amikor csak lehetséges, jelen kell lennie az eseményen. 
Olimpiai Játékokon, Kontinentális Baajnokságokon Nagydíj szinten és az FEI Világkupa™ Díjlovagló 
Döntőkön, vagy ahol lehetséges ennél alacsonyabb szintű Bajnokságokon és Játékokon. 
 
7. FEI által kijelölt Külföldi bíró. A Külföldi bírót az FEI jelöli ki és az FEI nevében jár el. 
 
A versenybíróság Elnöke vagy tagja akkor nevezhető külföldinek járhat el, mint Külföldi Bíró, ha 
nemzetisége eltér attól, ahol a verseny zajlik. A Külföldi Bíró szerepe, hogy az FEI számára biztosítsa, 
hogy a verseny az FEI szabályok szerint zajlik és hogy igazodnak az FEI által jóváhagyott kiíráshoz. 

  
FEI Nemzeti Bajnokságokon és Regionális Játékokon, CDIO és CDI 2*/3*/4*/5* versenyeken a 
Versenybíróság Elnöke vagy valamely tagja külföldi bíróként jár el, és kitölti a Külföldi Bírói Jelentést. 
A külföldi bírót meg kell nevezni a kiírásban és amennyiben lehetséges 5*-os bírónak kell lennie 
 
8. Bírók kinevezése 
 
8.1 Felnőtt Nagydíj szintű FEI Bajnokságok és Olimpiai Játékok esetében a Versenybíróság 
Elnökét és többi tagját az FEl a Díjlovas Technikai Bizottság egyetértésével nevezi ki az FEl 5*-os 
Bírók listájáról. 
 
8.2 Ifjúsági Bajnokságok 
 
Az FEI Junior és Fiatal Lovasok Kontinentális Bajnokságaira Versenybíróság Elnökét és többi 
tagját az FEl a Díjlovas Technikai Bizottság egyetértésével nevezi ki az FEl 5* és 4*-os Bírók listájáról. 
Amikor a Junior és a Fiatal Lovasok Bajnoksága egyidőben kerül megrendezésre, a Versenybíróság 
10 tagú, melyből 2 Elnök és az FEI által az FEI 5* és 4*-os Bírók listájáról kerül kinevezésre. 
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Az FEI Póni Lovasok és Gyermek Lovasok Kontinentális Bajnokságaira Versenybíróság Elnökét 
és többi tagját az FEl a Díjlovas Technikai Bizottság egyetértésével nevezi ki az FEl 5* és 4*-os Bírók 
listájáról. 
 
8.3 FEI Díjlovas Világkupa™ Döntőkre a  Versenybíróság Elnökét és további hat (6) tagját az FEl a 
Díjlovas Technikai Bizottság egyetértésével nevezi ki az FEl 5* és 4*-os Bírók listájáról. 
 
8.4  A Világkupa Minősítő Versenyekre a Bírókat az FEl 5* és 4*-os Bírói Listájáról kell választani. 
Kivételes esetben választható egy (1) 3*-os bíró, kizárólag az FEI előzetes jóváhagyásával. A Külföldi 
Bírót az FEI választja ki. Lásd: FEI Világkupa™ Díjlovas Szabályzat. 
 
8.5 A Nemzetközi Olimpiai Bizottság védnöksége alatt megrendezett Regionális Játékokra a  
Versenybíróság Elnökét és négy további tagját az FEl a Díjlovas Technikai Bizottság egyetértésével 
nevezi ki az FEl 5* és 4*-os Bírók listájáról. 
 
8.6 Európán kívül rendezett Regionális Játékokra és Regionális Bajnokságokra a  Versenybíróság 
Elnökét és többi tagját az FEl nevezi ki az FEl 5* és 4*-os Bírók listájáról. 
 
8.7 A CDIO versenyekre, a Versenybíróság Elnökét és többi tagját a Nemzeti Szövetség vagy a 
Szervező Bizottság jelöli ki az FEl egyetértésével, az FEl 5* és 4* -os bírói listájáról. 
 
A CDIO versenyeken az öt bíróból legalább háromnak más és különböző nemzetiségűnek kell lennie. 
 
8.8 CDI 5*-os versenyeken a Versenybíróság Elnökét és többi tagját a Nemzeti Szövetség vagy a 
Szervező Bizottság jelöli ki az FEl egyetértésével, az FEl 5* és 4* -os bírói listájáról. Minimum három 
(3) 5*-os bíró és legalább három (3) különböző nemzetiségű külföldi bíró kerül kinevezésre. 
 
8.9 CDI 4*-os versenyeken a Versenybíróság Elnökét és többi tagját a Nemzeti Szövetség vagy a 
Szervező Bizottság jelöli ki az FEl egyetértésével, az FEl 5* és 4* -os bírói listájáról. Minimum kettő (2) 
5*-os bíró és legalább három (3) különböző nemzetiségű külföldi bíró kerül kinevezésre. 
 
8.10 CDI 3*-os versenyeken a Versenybíróság Elnökét és többi tagját a Nemzeti Szövetség vagy a 
Szervező Bizottság jelöli ki az FEl egyetértésével, az FEl 5* és 4* és 3*-os bírói listájáról. Legalább 
egy (1) 3*-os bíró bírál a nagy körben amennyiben lehetséges. Azonban nem szükséges kettőnél (2) 
több 3*-os bírót jelölni az öttagú Bírói Bizottságba. Legalább három külföldi és különböző nemzetiségű 
bírónak kell lennie.  
 
KIskőr CDI és nyugat Európán kívüli CDI-W versenyeken Szent György díjban és Intermedier I-ben 
kivételesen, különleges alkalmakkor háromtagú versenybíróság is bírálhat. Nyugat Európában ez csak 
különleges körülmények között, például betegség, engedélyezett. Ehhez az FEI HQ előzetes 
engedélye szükséges és a három (3) bíró az alábbiak szerint helyezkedik el: kettő a rövid falon (C-nél 
és vagy H vagy M-nél) és egy a szemközti hosszú falon (B vagy E). Egy bírónak legalább külföldinek 
kell lennie. Egy (1) 2*-os bírónak is benne kell lennie a bizottságban. 
 
8.11. CDI 2* versenyekre minimum három (3) bíró szükséges. A Versenybíróság Elnökét és többi 
tagját a Nemzeti Szövetség vagy a Szervező Bizottság jelöli ki az FEl bírói listájáról. Egy nemzeti 
Nagy Díjas bíró hívható az öt (5) tagú bizottságba. Az öttagú versenybíróságból legalább kettőnek (2) 
egyéb nemzetiségű külföldi bírónak kell lennie. Három (3) tagú bizottságban legalább egy (1) kell, 
hogy külföldi legyen. 
 
8.12 CDI1* versenyen minimum három (3) bíró szükséges. A Versenybíróság Elnökét és többi tagját 
a Nemzeti Szövetség vagy a Szervező Bizottság jelöli ki az FEl bírói listájáról. Egy nemzeti Nagydíjas 
bíró hívható a három (3) tagú bizottságba és kettő (2) az öttagúba (5). Az öttagú versenybíróságból 
legalább kettőnek (2) egyéb nemzetiségű külföldi bírónak kell lennie. Három (3) tagú bizottságban 
legalább egy (1) kell, hogy külföldi legyen. 
 
 
8.13  A CDIY/J/P/Ch versenyeken minimum 3 bíró jelölendő, a Bírói Bizottság elnökét és tagjait az 
FEI Bírói Lista alapján a Rendező Bizottság jelöli ki. Egy Nemzeti Bíró vagy egy (1) 2*-os bíró jelölhető 
a rendező országból (5 fős Versenybíróság esetén). Egy 3 fős versenybíróság esetén legalább egy 
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külföldi és egy 5 tagú versenybíróság esetén legalább 2 külföldi, különböző nemzetiségű bírónak kell 
lennie. 
 
8.14 CDI-YH esetében a versenybíróság legalább három (3) tagú, akik a az FEI Fiatal Lovak Díjlovas 
versenyének listájából kerülnek ki. Lásd továbbá: előírások az 5 és 6 éves lovak Nemzetközi Díjlovas 
eseményeihez. 
 
9. Egy öttagú Bírói Bizottságnak nem lehet kettőnél több 3*-os Bírája. Amennyiben a Bírói Bizottság 
külön FEI engedély alapján háromtagú, úgy csak egy 3*-os  Bíró engedélyezett. Intermediaire I 
szinttől felfele 2*-os bíró is jelölhető a 3*-os helyett 
 
10. Naponta maximálisan elbírálható kombinációk. Egy versenyen egy bíró naponta legfeljebb 
negyven lovast bírálhat. 
 
11. A Versenybíróság Elnökének és/vagy az FEl által jelölt Külföldi Bírónak a Ló Szemlére időben kell 
érkeznie. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy az FEI és a rendezők egyetértésével a Bírói Bizottság 
más tagja is delegálható. 
 
12. A Bírók számára szükséges minősülést lásd a Bírói Mellékletben és az FEI Oktatási Rendszer 
Díjlovas Bírók számára. 

 

 
438. Cikkely  Bírói Felügyelő Bizottság (JSP) 
 
A Bírói Felügyelő Bizottság kötelező az Olimpiai Játékokon, Lovas Világjátékokon, Kontinentális 
Bajnokságokon Nagydíj szinten és Világkupa Döntőkön. A Bírói Felügyelő Bizottság jelen lehet 
minden CDI versenyen. 
 
A Bírói Felügyelő Bizottság célja a tisztességes bíráskodás. 
 
A Bírói Felügyelő Bizottság három (3) tagból ál, két (2) bíróból és egy (1) edző/lovasból. Minden Bírói 
Felügyelő Bizottsági tag független és tapasztalt (bíróknál 5*-os), elismert és diplomatikus, a bírói 
kódexhez igazodó, feddhetetlen és jó kommunikációs készségű személy. Bírói Felügyelő Bizottsági 
tagságuk alatt a bírók, edzők és lovasok fel kell függesszék a bírói, edzői és lovas tevékenységüket. A 
Bírói Felügyelő Bizottságnak egy Nemzeti Szövetségből csak egy (1) tagja lehet. 
 
A Bírói Felügyelő Bizottság technikai és számolási hibákat javíthat. A Bírói Felügyelő Bizottság nem 
változtathat pontszámot a bírák által adott kereteken túl. Javíthat magasabb vagy alacsonyabb 
pontszámra. A Bírói Felügyelő Bizottság a versenyszám végeztével haladéktalanul értesíti a bírókat a 
korrekciókról. A változásról az aláírt nyomtatvány csatolni kell a bírói lapokhoz és a lovas 
rendelkezésére bocsátani. 
 
Versenyeken a Bírói Felügyelő Bizottság jó rálátással kell rendelkezzen a négyszögre, valamint 
folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a képernyőn a bírók által adott pontszámokat és meg kell 
kapjon minden egyes versenyzőről egy felvételt, mely visszajátszható. 
 
A Bírói Felügyelő Bizottság tagjainak kinevezése minimum két (2) évre szól és maximum kétszer (2) 
két (2) évre választható rotációs rendszerben. Korhatár nincs. 
 

 
439. Cikkely   FELLEBBVITELI BIZOTTSÁG  
 
Az Általános Szabályzathoz lásd Fellebbviteli Bizottság  
 
CDI 5* versenyek szintjéig, beleértve az FEI Világkupa Díjlovas Minősítőket, Fellebbviteli Bizottság 
nem szükséges. 
 
CDIO versenyeken, FEI Világkupa Díjlovas Döntőkön, FEI Világkupa Díjlovas Liga Döntőkön minden 
FEI Bajnokságon, Regionális és Olimpiai Játékokon Fellebbviteli Bizottság kijelölése kötelező. 
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A Fellebbviteli Bizottság elnökének és tagjainak szakavatottnak kell lenniük a lovas versenyekben. 
Legalább egyiküknek (1) aktív vagy visszavonult FEI díjlovas bírónak kell lennie. 3*, 4* és 5*-os Bírók, 
nyugalmazott bírók, vagy bármely ilyen kategóriájú díjlovas bíró lehet elnöke/tagja a Fellebbviteli 
Bizottságnak. A Fellebbviteli Bizottság egy tagja külföldi.  
 
A Fellebbviteli Bizottság tagjai az adott versenyen más hivatalos ügyben nem intézkedhetnek (nemzeti 
versenyen sem). 
 
  
440. Cikkely   LÓVAL SZEMBENI DURVA BÁNÁSMÓD  
 
Az Általános Szabályzatban foglalkozik a Lóval Szembeni Durva Bánásmóddal és annak minden 
szabályzata érvényes minden FEI Díjlovas versenyre. 
 
 
441. Cikkely   ÁLLATORVOSI BIZOTTSÁG ÉS KIKÜLDÖTT ÁLLATORVOS  
 
1.  Az Olimpiai és Regionális játékokra, FEI Világkupa™ Döntőkre,  FEI Bajnokságokra és CDIO 
versenyekre kötelezően előírt Állatorvosi Bizottság összetételének, valamint az Elnökének és 
tagjainak kijelölésének összhangban áll az Állatorvosi Szabályzattal.  
 
2. CDI versenyeken az Állatorvosi Szabályzatnak megfelelően, szükséges egy állatorvos jelenléte, aki 
FEI Kiküldött Állatorvosnak tekinthető a Szervező Bizottság jelölése alapján.  

 

 
442. Cikkely   STEWARDOK  
 
A Stewardokra az Általános Szabályzat vonatkozik és annak minden szabályzata érvényes minden 
FEI Díjlovas versenyre. 
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IV. FEJEZET   ÁLLATORVOSI SZEMLE ÉS VIZSGÁLAT, DOPPINGVIZSGÁLAT ÉS  

A LOVAK ÚTLEVELE  
 
 
443. Cikkely   A LOVAK SZEMLÉJE, VIZSGÁLATA ÉS ÚTLEVELE  
 
A Lovak Szemléjét és Vizsgálatát az Állatorvosi Szabályzatnak megfelelően kell végrehajtani. A lovak 
útleveléhez lásd Általános Szabályzat. 
 
 
444. Cikkely  DOPPINGVIZSGÁLAT 
 
A lovak Doppingvizsgálatát az Általános Szabályzatnak, és az Állatorvosi Szabályzatnak, a Lovas 
Anti-dopping és Szabályozott Orvosságok Szabályzatának valamint minden vonatkozó FEI 
Szabályzatnak megfelelően kell végrehajtani.  
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V. FEJEZET   DÍJLOVAGLÓ EGYÉNI ÉS CSAPAT VILÁGBAJNOKSÁGOK ÉS  
KONTINENSBAJNOKSÁGOK  

 
 
445. Cikkely  CDIO VERSENYEK 
 
1. Részvétel 
A CDIO Hivatalos Nemzetközi Díjlovas csapat és egyéni Verseny. 
 
Általánosságban a CDIO korlátlan számú versenyzőnek nyitott bármely országból (lásd még Általános 
Szabályzat). 
 
Azonban, ahhoz hogy a verseny megkapja a CDIO minősítést, legalább hat csapat meghívása 
kötelező, beleértve a rendező országot, (egy csapat Nemzeti Szövetségenként) és abból legalább 
háromnak részt kell vennie. 
 
Ugyan attól a Nemzeti Szövetségtől további egyéni versenyző nem vehet részt a csapatokban a 
CDIO-n. Minden meghívott versenyző egyforma elbánásban részesül. 
 
CDIO kategóriái: 
CDIO3*: CDIO pézdíjjal  CHF 50.000 / EUR 33.000  
CDIO4*: CDIO pénzdíjjal CHF 50.001 – 99.999 / 
    EUR 33.001 – 64.999 
CDIO5*: CDIO pénzdíjjal CHF 100.000 / EUR 65.000 felett 
 
2. Prioritás. Minden CDIO elsőbbséget élvez a CDI versennyel szemben. A CDI-W elsőbbséget élvez 
a CDI 3* versennyel szemben. 
 
3. Csapatok. A versenyben kötelező hivatalos Nagydíj Csapat számot kiírni. A Csapatok maximum 
négy (4), minimum három (3) fősek. Tartalék kombináció nem engedélyezet. 
 
4. Egyéni versenyzők. Azok a Nemzeti Szövetségek, melyek nem tudnak csapatot kiállítani, egy 
vagy két lovast, egy vagy két lóval nevezhetnek. A Nagydíjban egy versenyző csak egy lóval indulhat. 
 
5. Verseny összetétel és programok 
 
Bajnokság formája: 
 
Verseny összetétel   Programok   Részvétel 
1. Csapatverseny   Nagydíj    Mindenki 
2. Egyéni verseny   Nagydíj Speciál   30 legjobb a Nagydíjból 
Ha mind a négy csapattag minősül, mindegyikük indulhat 
3. Egyéni verseny   Nagydíj kűr   15 legjobb a Nagydíjból 
 
Maximum 3 lovas indulhat nemzetenként (Csapatvezető választ) A kettes (2) és hármas (3) versenyek 
között lehetőleg egy pihenőnapot kell hagyni.  
 
Nemzetek Kupája: 
 
Verseny összetétel   Programok   Részvétel 
1. Csapatverseny   Nagydíj    Mindenki 
2. Egyéni verseny   Nagydíj Speciál   15 versenyzőig 
És/vagy 
2. Egyéni verseny   Nagydíj kűr   15 versenyzőig 
 
(Amennyiben a csapat mind a négy tagja minősül, mindegyik indulhat) 
Részletes előírásokért lásd az FEI Díjlovas Versenyek szabályzatát, mely minden év január 1-én kerül 
kiadásra. 
Az FEI döntése alapján a sorozat részeként, Nagydíj Kűr lovagolható a Csapat Versenyben.  
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Vigaszág. Az Olimpiai Bizottság kiírhat vigaszágon IntermediaireII/Nagydíj versenyszámot, melyet 
csak 3 bíró bírál. Ennek eredménye azonban, nem számít bele a Díjlovas Világranglistába és a 
pénzdíjnak is alacsonyabbnak kell lennie, mint az egyéni versenyszámban. Lásd 422.16. cikkely. 
 
Részletes CDIO előírásokért lásd az FEI Díjlovas Versenyek szabályzatát, mely minden év január 1-
én kerül kiadásra 
 
6. Sorsolás 
Lásd 425. cikkely. 
 
7. Bírói Bizottság 
A Bírói Bizottság Elnökét és tagjait az FEI-vel megállapodva, az FEI Nemzetközi 4* és 5*-os Bírói 
listája alapján a Nemzeti Szövetség és a Rendező Bizottság jelöli. A CDIO5* és CDI5-os versenyeken 
a Külföldi Bírót az FEI jelöli ki és az FEI nevében jár el. 
 
 
A CDIO versenyeken az öt bíróból legalább háromnak más és különböző nemzetiségűnek kell lennie. 
Hét (7) tagú bizottság esetén négy (4) tagnak kell külföldinek lennie és kettő (2) lehet azonos 
nemzetiségű. 
 
8. Fellebbviteli Bizottság 
 
A Fellebbviteli Bizottság Elnökét és tagjait az FEI-vel egyetértésben a Nemzeti Szövetség és a 
Rendező Bizottság jelöli a Nemzetközi 4*, 5*-os bírók listájáról és bármely kategóriából visszavonult 
díjlovas bírók lehetnek tagjai vagy elnöke. A Fellebbviteli Bizottság legalább egy tagja aktív vagy 
visszavonult Díjlovas Bíró. Legalább egy tag külföldi. 
 
A Fellebbviteli Bizottság Elnöke vagy tagjai más hivatalos ügyben nem járhatnak el az adott 
versenyen (beleértve a CDN versenyeket is). 
 
9. Költségek és Privilégiumok 
 
CDIO 3*: FEI  egyesség alapján a Rendező Bizottság állhatja a Nemzeti Szövetségek szállás, 
étkezés, istálló és takarmány költségeit 
CDIO4*: Költségek és privilégiumok: Szállás, 3 étkezés/nap, istállózás és takarmány. 
CDIO5*: Költségek és privilégiumok: Szállás, 3 étkezés/nap, istállózás és takarmány. 
 
Költségek és privilégiumok az állatorvosi vizsgálatot megelőző naptól a verseny végét követő napig 
tartanak 
 
 
446. Cikkely   FEI BAJNOKSÁGOK - VERSENYRENDEZÉS  
 
1. Négyévenként, az Olimpiai Játékok közötti páros évben, a Díjlovagló Egyéni és Csapat 
Világbajnokság az Általános Szabályzatban lefektetett prioritásnak megfelelően kerül megrendezésre.  
 
2. Minden második évben, az Olimpiai Játékok közötti páratlan években a Díjlovagló Egyéni és 
Csapat Kontinensbajnokság az Általános Szabályzatban lefektetett prioritásnak megfelelően kerül 
megrendezésre.  
 
3. Az FEI Bajnokságokat úgy kell megrendez, hogy megfeleljen az Általános Szabályzatnak és a 
Nemzetközi Díjlovagló Szabályzatnak (korábbi II. Fejezet és későbbi VI. Fejezet, kivéve további 
módosítások). Csapatnak kell képviselni legalább hat külföldi nemzetet vagy Európán kívül 
ugyanennyi régiót.  
 
4. A Bajnokságot a Nagydíj (Csapatbajnokság), a Nagydíj Speciál (Egyéni versenyszám), és a 
Nagydíj Kűr (Egyéni versenyszám) alkotja.  
 
Verseny összetétel   Programok   Részvétel 
Csapatverseny    Nagydíj    Mindenki 
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Egyéni bajnokság   Nagydíj Speciál   30 legjobb a Nagydíjból 
Ha mind a négy csapattag minősül, mindegyikük indulhat 
Egyéni bajnokság   Nagydíj kűr   15 legjobb a Nagydíjból 
 
Maximum 3 lovas indulhat nemzetenként a Nagydíj kűrben (Csapatvezető választ) 
Bajnokság megrendezése esetében nem megengedett a Csapatbajnokságon kívül egyéb 
csapatverseny megrendezése, és egy versenyző az adott versenyszámban legfeljebb egy lóval 
indulhat (420. és 422. Cikkely).  
 
Az Olimpiai Bizottság kiírhat vigaszágon Nagydíj versenyszámot, melyet 3 bíró bírál. Ennek 
eredménye azonban, nem számít bele a Díjlovas Világranglistába illetve nem ad minősítést az 
Olimpiai Játékokra, és a pénzdíjnak is alacsonyabbnak kell lennie, mint más versenyszámban. Lásd 
422.16. cikkely. 
 
5. Ezek a Bajnokságok előnyt élveznek minden más, nemzetközi díjlovagló versennyel szemben. 
 
6. Bármely ilyen Bajnokságot megelőző két hét alatt CDIO megrendezése, vagy Kontinensbajnokság 
megrendezése azon a kontinensen, ahol a Bajnokság megrendezésre kerül, nem megengedett. Ezen 
szabály alól kivételt csak az FEl Büró, az érintett Bajnokság Szervező Bizottságának egyetértésével 
tehet. 
 
 
447. Cikkely   VERSENYBÍRÓSÁG ÉS TECHNIKAI KÜLDÖTT  
 
1. Versenybíróság. Minden FEI Bajnokságokra és Regionális Játékokra a Versenybíróság Elnökét és 
tagjait az FEI jelöli az FEI 5* és 4*-os Bírók listájából kell jelölni. (437. Cikkely)  
 
Amennyiben Szt. György Díj, Intermediaire I, vagy Intermediaire II versenyszámok kerülnek kiírásra, 
úgy külön Versenybíróság kijelölése szükséges. 
 
2. Külföldi Technikai Küldött. Ahol az FEI szükségesnek látja, FEI Regionális Bajnokságokon és 
Regionális Játékokon külföldi technikai küldött, aki nem tagja a versenybíróságnak, vesz részt. 
  
2.1. FEI Felnőtt Kontinensbajnokságokra, FEI Világbajnokságokra, Olimpiai Játékokra és FEI 
Világkupa™ Díjlovas Döntőkre, a Külföldi Technikai Küldöttet az FEI jelöli ki. A Külföldi Technikai 
Küldött a Versenybíróságnak nem lehet Elnöke vagy tagja és az FEl Technikai Küldöttek listájáról kell 
kiválasztani.  
  
2.2. Az FEl Titkársága rendelkezik azon minősített Technikai Küldöttek listájával, akik kijelölhetők 
felnőtt Kontinensbajnokságokra, Világbajnokságokra, Olimpiai játékokra, FEI Világkupa Díjlovas 
Döntőkre, Ifjúsági Bajnokságokra és FEI / World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) 
(Sportlótenyésztők Világszövetsége) Tenyész Világbajnokságokra.  
 
2.3. A TK a Rendező Bizottsággal együttműködve előzetesen ellenőrzi és jóváhagyja a verseny 
előkészületeit. Az esemény lebonyolítása érdekében a TK jóváhagyja az esemény technikai és 
adminisztratív előkészítését: a lovak vizsgáját, a lovak és lovasok elhelyezését, szállását és a 
rendezést. A TK felügyeli a tájékoztatást és a technikai személyzet munkáját. A TK hatásköre teljes 
körű mindaddig, amíg nem jelenti a Bírói bizottságnak, hogy elégedett a szervezéssel. A továbbiakban 
is folytatja az esemény technikai és adminisztratív felügyeletét és támogatja a Bírói Bizottságot, az 
Állatorvosi Bizottságot és a Rendező Bizottságot. A TK kivizsgál mindent, és jelentést tesz a Bírói 
Bizottság felé minden esetleges döntésben. A TK amikor lehetséges, külföldi. 
 

A Technikai Küldöttek a következő feltételeknek kell, hogy megfeleljenek:  

1. FEl 4*-os vagy 5*-os Bíró, és  

2. Legalább öt CDI 3* és felette/CDIO versenyen tagja volt a Szervező Bizottságának.  
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448. Cikkely   FELLEBBVITELI BIZOTTSÁG  
 
3*, 4*, 5*-os bírók és bármely kategóriából visszavonult díjlovas bírók lehetnek a Fellebbviteli 
Bizottság tagjai illetve elnöke. A Fellebbviteli Bizottság legalább egy tagja aktív vagy nyugalmazott 
Díjlovas Bíró. Minimum egy tag külföldi. 
 
A Fellebbviteli Bizottság Elnöke vagy tagjai más hivatalos ügyben nem járhatnak el az adott 
versenyen (beleértve a nemzeti versenyeket is). 
 
 449. Cikkely   RÉSZVÉTEL  
 
1. Az FEl jóváhagyása után, a Bajnokság rendező országának Nemzeti Szövetsége vagy az esemény 
Szervező Bizottsága kiküldi a Díjlovagló Világbajnokságra és a Díjlovagló Kontinensbajnokságra 
vonatkozó kiírásokat, feltételeket és meghívásokat a megfelelő Nemzeti Szövetségeknek.  
 
1.1 Nevezések 
- Előzetes nevezés. Az előzetes nevezés a részvételi szándék bejelentése. 
- Jelölő nevezés. Ezekben a nevezésekben kétszer annyi versenyző szerepel, mint a végleges 
nevezésben. 
- Végleges nevezés. Ezen a nevezésen szerepel a résztvevő versenyzők és lovak neve, és be kell 
hogy érkezzenek a Rendező Bizottsághoz a megadott időpontig. 
 
2. Azok a Nemzeti Szövetségek, melyek előzetesen neveztek, de megfelelő indok nélkül mégis távol 
maradnak, megbírságolhatók. 
 
1.2 Versenyzők/lovak helyettesítése: 
A végleges nevezést követően, a Rendező Bizottság jóváhagyásával, helyettesítő ló(vak) és 
versenyző(k) nevezhetők a jelölő nevezésből. A Rendező Bizottság meg kell adja a helyettesítés 
lehetőségének dátumát, mely nem lehet később, mint az állatorvosi vizsgálat. 
 
2. Csapatok  
Bármely Nemzeti Szövetség nevezhet egy csapatot. Minden csapat három versenyzőből és három 
lóból vagy négy versenyzőből és négy lóból áll. Tartalék kombináció nem engedélyezett. A négy versenyzőből 
álló csapat esetében a csapat eredményéhez a három legjobb lovas pontszámai kerülnek 
beszámításra.  
 
3. Egyéni versenyzők csapatok helyett  
Azok a Nemzeti Szövetségek, amelyek nem tudnak csapatot küldeni, nevezhetnek egy (1) vagy két 
(2) egyéni versenyzőt, versenyzőnként egy vagy két lóval. A Nagydíjban a versenyző csak egy lóval 
indulhat.  
 
4. A bajnokságot rendező Nemzeti Szövetség jogosult további két versenyzőt fejenként egy lóval 
nevezni a kis körbe, amennyiben megrendezésre kerül: Szent György Díj és/vagy az Intermediaire I. 
versenyszám. 
 
5. Amennyiben a Nagydíj versenyszámra 40 nevezésnél több érkezik, a verseny szervezői kötelesek 
a versenyszámot szakaszokra osztani, melyek egymás utáni napokon kerülnek lelovaglásra. Ilyen 
esetben a szakaszokat ugyanaz a Versenybíróság bírálja el.  
 
6. Speciális feltételek a Bajnokság versenyszámaira vonatkozóan: 
  
6.1. Azok a Nemzeti Szövetségek, amelyek a Bajnokságra egy csapatot vagy csak egy - egy lóval egy 
vagy két egyéni versenyzőt neveztek, nevezhetnek további egy vagy két versenyzőt, összesen 
további két lóval a kiskörbe: Szent György Díjra és Intermediaire I. versenyszámra, amennyiben 
kiírásra kerülnek.  
 
6.2. A Nagydíjban versenyző lovas csak ugyanazzal a lóval indulhat az Intermediaire II. 
versenyszámban, amennyiben kiírásra kerül.  
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6.3. Az említett további versenyzőkkel és lovakkal kapcsolatos költségek és juttatások a saját Nemzeti 
Szövetségeket terhelik. A Szervező Bizottság szabadon hozzájárulhat a költségekhez és 
juttatásokhoz.  
 
7. Sorsolás: Indulási sorrend sorsolása 
 
Csapat Bajnokság  425/456. cikkely 
Egyéni Bajnokság  425. cikkely 
 
 
450. Cikkely   MINŐSÜLÉS  
 
A Díjlovagló Világ- és Kontinens Bajnokságok nyitottak minden versenyző számára, aki az FEI által 
közzétett minősülési feltételeknek megfelel. 
 
 
451. Cikkely KÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK – VERSENYZŐK, LOVÁSZOK, 

CSAPATVEZETŐK ÉS CSAPAT ÁLLATORVOSOK 
 
1. A szállás, 3 étkezés/nap, istállózás, takarmány és utazási költségek kiterjed a versenyzőkre, 
lovászokra, Csapatvezetőkre és csapat állatorvosokra. FEI Bajnokságokon Nemzeti Szövetségenként 
egy (1) lovász maradhat éjszakára az istállóban. 
 
2. A Szervező Bizottság fedezi a lovak istállózási és takarmányozási költségeit a verseny idejére.  
 
3. A verseny ideje alatt a Szervező Bizottságok szervezik az összes Bíró, Fellebbviteli Bizottsági 
tagok, Technikai Küldöttek, Fő Stewardok és hivatalos csapatok, beleértve a csapatvezetők, 
csapattagok és egyéni versenyzők, lóápolók és lovak szállítását, amennyiben a verseny és a szállás 
nem egy helyen van.  
 
 
452. Cikkely  HELYEZÉSI SORREND 
 
1. A Csapatok helyezési sorrendjét a következők szerint kell megállapítani: Minden 
csapatversenyben az az első csapat, melynek három legeredményesebb lovasa a legmagasabb 
pontszámot érte I el, a második az, aki a második legmagasabb pontszámot és így tovább.  
 
Holtverseny. Pontegyenlőség eseten az a győztes csapat, ahol a háromból legalacsonyabb 
eredményt elért versenyző pontszáma magasabb. Ez a szabály csak az első két helyezésre (arany, 
ezüstérem), illetve az Olimpián első három helyezettre vonatkozik. Pontegyenlőség esetén, nem 
Olimpiai Játékokon, a harmadik helyen holtversenyt hirdetnek. 
 
2. Az egyéni helyezési sorrendet a következők szerint kell megállapítani:  
 
Minden versenyszámban a győztes az a lovas, aki a legmagasabb I összesített százalékot érte el, a 
második, az azt követő legmagasabb százalékú, és így tovább.  
 
Holtverseny. Amennyiben az első három hely valamelyikén százalék egyenlőség áll elő, az 
összbenyomásra kapott magasabb pontszám dönti el a helyezést. Amennyiben itt is egyenlőség van, 
úgy a „C” Bíró összbenyomásra adott pontszáma dönt.  
 
A további helyezéseknél kialakult százalék egyenlőség esetén a versenyzők ugyanazt a helyezést 
kapják. 
 
A Zenés Kűr feladatban kialakult százalék egyenlőség esetén a művészi kivitel magasabb pontszáma 
dönti el a helyezést. Amennyiben a művészi pontszám egyenlő, úgy a harmónia dönt. Ha még így is 
holtvereny, akkor a koreográfia. 
 
A csapat és az egyéni versenyből nem adódnak össze százalékok, hanem minden versenyszám 
nulláról (0) indul, vagyis a versenyzők minden versenyszámot nulla ponttal kezdenek. 
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453. Cikkely   DÍJAK ÉS PÉNZDÍJAK 
  
Pénzdíj. Az Általános Szabályzat vonatkozik a Díjakra és Pénzdíjakra, melynek minden szabályzata 
vonatkozik minden FEI Díjlovas versenyre. 
 
A Bajnokságokon a versenyszámonként adandó Díjakat a versenyszámok Kiírásában kell 
meghatározni és az adott Bajnokságra vonatkozó meghívásokkal és versenykiírással együtt kell 
kiküldeni (448.1 Cikkely).  
 
Medálok. Az FEI medálokat a Csapat Bajnokságban az első 3 helyezett csapatnak minden 
versenyzett lovasa kapja, mindkét Egyéni Bajnokságban pedig az első három helyezett. Esetleges 
holtversenyre lásd 451. cikkely. 
 
 
453. Cikkely  EGYÉB FELTÉTELEK  
 
A nem szabályozott kérdésekben a Versenybíróság az Általános Szabályzat és a Nemzetközi 
Díjlovagló Szabályzat elvei alapján olyan döntést hoz, amely a lehető legigazságosabb és 
sportszerűbb helyezést eredményezi.  
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MELLÉKLET 1 -  OLIMPIAI JÁTÉKOK  
 
Az Olimpiai Játékok Speciális Szabályai 
 
454. Cikkely   RÉSZVÉTEL  
 
A Díjlovas Csapat és Egyéni Versenyszámok a II. fejezetben leírtak szerint kerülnek megrendezésre, 
kivéve ahol a jelen fejezet másképp rendelkezik. 
 
1. Csapatok  
Azok a Nemzeti Szövetségek, amelyek az Olimpiai Játékok alkalmassági és kvalifikációs rendszere 
alapján elnyerték az FEI által kiadott alkalmasságot és minősültek, nevezhetnek egy három ló/lovas 
párosból álló csapatot, melyben a legjobb három eredmény kerül beszámításra a csapat 
eredményébe.  
 
2. Egyéni versenyzők csapatok helyett  
Azok a Nemzeti Szövetségek, amelyek  az Olimpiai Játékok alkalmassági és kvalifikációs rendszere 
alapján elnyerték az alkalmasságot és minősültek egy vagy két egyéni versenyző nevezéséhez, 
nevezhetik ezeket a versenyzőket egyenként egy lóval. Amennyiben egy Nemzeti Szövetség három 
(3) egyéni versenyzője minősül, azok csapatot formálhatnak. 
 
3. Tartalék lovak  
Egy tartalék ló/lovas párosítás megengedett minősült Nemzeti Szövetségenként. Ez a szabály nem 
vonatkozik összetett csapatokra. 
 
 
455. Cikkely   LOVAGOLANDÓ PROGRAMOK  
 
 Csapat Verseny - Nagydíj  
Az FEl Nagydíj feladat, melyben minden versenyzőnek indulnia kell, az a Díjlovas Csapatbajnokság . 
 
Egyéni Versenyszámok – Nagydíj Speciál és Nagydíj Kűr  
 
Nagydíj Speciál  
Az FEI Nagydíj Speciál a Második Egyéni Minősítő Versenyszám, melyen az előzetes Nagydíj 
versenyszám első 25 ló/lovas párosa indul, beleértve azokat, akik esetleg a 25-ik helyen végeztek 
holtversenyben. A NOB Charta alapján nemzetenként három lovas indulhat (akiket a Csapatvezető 
választ ki). 
 
Nagydíj Zenés Kűr  
Az FEI Nagydíj szintű Zenés Kűr az Egyéni Döntő, melyen köteles és jogosult indulni a Nagydíj 
Speciál legjobb 15 helyezettje, beleértve az esetleges holtversenyt a 15. helyen. Holtverseny esetén a 
magasabb művész kivitelezésre adott pontszám dönt. Amennyiben a művészi pontszám egyenlő, úgy 
a harmónia dönt. Ha még így is holtvereny, akkor a koreográfia. 
 
Helyettesítés. Amennyiben egy ló/lovas kombináció nem tud elindulni a Nagydíj Csapatversenyben, 
úgy a tartalék veszi át a helyét (kötelezően részt kell venni az állatorvosi vizsgán) 
 
Amennyiben egy minősült ló/lovas kombináció nem tud indulni (például a ló és/vagy lovas betegsége 
miatt), az adott helyezés következő ló/lovas párosa tölti be a megengedett keretet a Nagydíjban és 
Nagydíj Kűrben. Lásd 424. cikkely.  
 
 
456. Cikkely   INDULÁSI SORREND  
 
Csapatverseny. A Csapatversenyre (FEI Nagydíj), melyen csapat és egyéni versenyzők is indulnak, 
az indulási sorrend meghatározására, kézi sorsolás esetén (de számítógéppel is megoldható) a 
következőképpen kell lebonyolítani a sorsolást:  

 

1. Az egyéni versenyzők nevét egy sorsoló tálba ("A") helyezik. A versenyzők számával megegyező 
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számokat egy második tálba ("B"). Az "A" tálból kihúzásra kerül egy egyéni versenyző neve, és a "B" 

tálból kihúzásra kerül egy indulási sorszám az adott versenyző számára. A második egyéni versenyző 

neve kihúzásra kerül az "A" tálból és a "B tálból kihúzásra kerül egy indulási sorszám, és így tovább.  

 

2. Az induló csapatok számának megfelelő számú indulási sorszámot egy sorsolási tálba (C) és az 

induló csapatokat egy másik tálba (D) helyezik. Kihúzásra kerül egy csapat, majd ezt követően a másik 

tálból egy szám, mely megadja az indulási sorrendet. A sorsolást ilyen módon kell folytatni az összes 

csapat kihúzásáig.  

 
3. A Csapatvezetők döntik el a csapattagok indulási sorrendjét a csapaton belül. A Csapatvezetők 
kötelesek legkésőbb a sorsolás megkezdése előtt egy órával a Versenyigazgatónak egy lezárt 
borítékban átadni a csapattagok csapaton belüli indulási sorrendjét.  2. 
 
3.1 Kettő vagy több napos verseny esetében az egyéni versenyzők az FEI Díjlovas Világ Ranglista 
fordított sorrendjében kerülnek kisorsolásra két csoportban, a második napon a listán előrébb 
rangsorolt versenyzők. Egynapos verseny esetében két részre osztják a mezőnyt és a fentiek szerint 
sorsolnak. 
 
4. A startlista felállításakor az egyéni versenyzők kerülnek a kisorsolt indulási helyükre, majd a csapat 
versenyzők sorrendben a fennmaradó helyekre kerülnek. 
 
5. Az Egyéni Versenyekben az indulási sorrend megállapítására a sorsolást a következőképpen kell 
végrehajtani:  
 
a) Nagydíj Speciál. A Nagydíj SpeciáIra az indulási sorrendet öt öttagú csoporton belül kell kisorsolni, 
az első versenyszámban 21-25. helyen végzett versenyzők csoportjával kezdve és az 1-5. helyen 
végzett versenyzők csoportjával befejezve.  
 
b) Nagydíj Kűr. A Nagydíj Zenés Kűr indulási sorrendje háromszor ötös csoportokban kerül 
sorsolásra. A Nagydíj Speciál 11-15. helyén végzettekkel kezdve és az 1-5. helyen végezve. 
 
A sorsolást a kiírásban rögzíteni kell. 
 
 
 457. Cikkely   GYAKORLÁS A LOVAKKAL  
 
A fenti versenyben kizárás terhe mellett nem vehet részt olyan ló, amellyel az adott versenyzőn kívül, 
bárki más nyeregben ülve gyakorolt az Olimpiai Játékok megrendezésének városán kívül vagy belül a 
Csapatversenyt megelőző időszakban a helyszínen való tartózkodás megkezdésétől az Egyéni 
Verseny végéig. A verseny helyszínére való érkezés pillanatától a lovas lovagláshoz, sétáltatáshoz, 
vezetéshez és futószárazáshoz (ez esetben használhat futószáras ostort) használhat 120 cm-nél nem 
hosszabb pálcát. A lóápoló a fentiek szerint szintén sétálhat a lóval, vezetheti vagy futószárazhatja. A 
versenyzőn kívül más személy abban az esetben használhat pálcát, ha az nincs az adott ló 
kiképzésével kapcsolatban.  
 
 
458. Cikkely   VERSENYBÍRÓSÁG  
 
Az FEI héttagú Versenybíróságot jelöl ki. A Versenybíróság Elnöke minden osztályban 
versenyszámban bírál, míg a többiek váltják egymást úgy, hogy mindannyian két osztályban 
versenyszámban bírálnak. Minden bíró különböző nemzetiségű és 5*os bíró. 
  
459. Cikkely   HELYEZÉSI SORREND  
 
1. Csapatok  
A győztes csapat az, melynek három legeredményesebb lovasa a legmagasabb összesített százalékot 
érte I el, a második az, aki a második legmagasabb pontszámot és így tovább.  
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Holtverseny. Százalék egyenlőség eseten az a győztes csapat, ahol a háromból legalacsonyabb 
eredményt elért versenyző pontszáma magasabb Nagydíjban. Ha még mindig egyenlőség van, akkor 
a második legalacsonyabb eredményt elért versenyzőt kell figyelembe venni a győzelemhez. 
 
2. Egyéni versenyzők  
Az azonos szinten értékelt Nagydíj Speciál és Nagydíj kűr versenyszámok eredményei számítanak az 
Egyéni Döntő helyezési sorrendjénél.  
Mindkét versenyszámban három tizedesig kell százalékokat számolni. A százalékos eredményeket 
össze kell adni, és öttel elosztani, hogy ilyen módon megkapjuk az egyéni versenyző százalékos 
eredményét az adott versenyszámban. Mindkét versenyszám százalékos eredményét össze kell adni, 
és kettővel elosztani, hogy a végső eredményt megkapjuk. A végső eredményt minden versenyzőnél 
százalékos formában kell megadni.  
 
Az eredmények megjelentetésére lásd a 435. Cikkelyt.  
 
Holtverseny. Amennyiben két versenyzőnek azonos a százalékos végeredménye, a Zenés Kűr dönt. 
Ha még mindig holtverseny van, akkor a művészi kivitel pontszáma dönt.  
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MELLÉKLET 2  - FL  
 
A FIATAL LOVASOKRA VONTAKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYZAT  
 
10. kiadás, érvényes 2011. január 1-től 
 
I. FEJEZET   BEVEZETÉS  
 
FL - O Cikkely    ÁLTALÁNOS  
 
A Fiatal Lovas versenyzők részvétele fontos tényező a világ Díjlovagló Sportjának fejlődésében. 
A következőkben rögzített szabályozások célja, hogy az egész világon szabványosítsuk a Fiatal 
Lovasok versenyeit, figyelembe véve azokat a jellegzetes problémákat, melyek kizárólagosan a 
Fiatal Lovasokat érintik.  
 
FL - 1 Cikkely   A SZABÁLYZATOK ÉS ELŐÍRÁSOK PRIORITÁSA  
 
Minden olyan esetben, melyről jelen a Szabályzat nem rendelkezik, az Alapszabályt, az 
Általános Szabályzatot, az Állatorvosi Szabályzatot és a Díjlovagló Szabályzatot és minden 
releváns FEI Szabályzatot és Előírást kell alkalmazni.  
 
FL - 2 Cikkely  A FIATAL LOVAS MEGHATÁROZÁSA  
 
Fiatal Lovasként versenyezhet egy lovas attól a naptári évtől kezdve, amelyben betölti a 16. 
életévét annak a naptári évnek a végéig, melyben a 21. életévét tölti be.  
 
 
ll. FEJEZET   NEMZETKÖZI VERSENYEK ÉS BAJ NOKSÁGOK  
 
FL - 3 Cikkely   NEMZETKÖZI VERSENYEK  
 
1. Verseny típusok. A Fiatal Lovasok nemzetközi versenyei a következők lehetnek: Nemzetközi 
Versenyek (COIY), Hivatalos Nemzetközi Versenyek (COIOY) és Bajnokságok.  
 
2. Nem lehet CDIY versenyt szervezni Fiatal Lovas Bajnokságot vagy CDIOY-t megelőző két hétben a 
Bajnokság vagy a CDIOY Szervező Bizottságának külön engedélye, valamint az FEl Főtitkárának 
hozzájárulása a nélkül.  
 
3. Nemzetközi versenyek (CDIY)  
 
3.1. A CDIY olyan Nemzetközi Verseny, melyen a részvétel nyitott a házigazda ország és korlátlan 
számú idegen ország egyéni versenyzői előtt.  
CDIY versennyel egy időben semmilyen nem hivatalos csapatverseny nem rendezhető. 
 
4. Hivatalos Nemzetközi Versenyek (CDIOY) 
 
4.1. A CDIOY olyan Nemzetközi Verseny, melyen a részvétel nyitott három vagy több ország előtt, 
melyeket csapatok képviselnek.  
 
4.2 A versenyen kötelező kiírni hivatalos egyéni- és csapatversenyeket a jelen Szabályzatban 
 rögzített, a Bajnokságokra vonatkozó előírások alkalmazásával.  
 
FL - 4 Cikkely  BAJNOKSÁGOK  
 
1. A Bajnokságokat szigorúan az Általános Szabályzatnak, a Díjlovagló Versenyek Szabályzatának, 
jelen Speciális Szabályzatnak Mellékletnek és az alábbi előírásoknak megfelelően kell rendezni.  
 
2. Bajnokságot, általában, csak akkor lehet tartani, ha legalább négy nemzet képviselteti magát, 
kivétel Európán kívül, ahol a csapatok számától függetlenül megrendezhető legalább két ország 
részvétele esetén (beleértve a házigazda nemzetet). Azt a nemzetet Nemzeti Szövetséget, mely a 
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nevezési határidő lejártát követően és az FEI Bajnokság megkezdését megelőzően lép vissza, 
résztvevőként kell tekinteni.  
 
3. A Bajnokságokat egy hosszú iskolai szünet alatt kell megrendezni.  
 
4. A Bajnokságokat szabadtéren kell rendezni, hacsak az időjárási körülmények meg nem követelik a 
fedett pályán való versenyzést.  
 
5. Amennyiben pénzdíj nem kerül kiírásra, sem nevezési, sem startdíj nem számolható fel. Az FEI 
megszabhat egy évi maximum globális nevezési díjat ezekre a Bajnokságokra. 
 
 
 
III.  FEJEZET   AZ ALKALMASSÁG FELTÉTELE A NEMZETKÖZI VERSENYEKEN  
    ÉS BAJNOKSÁGOKON  
 
FL - 5 Cikkely   ÁLTALÁNOS   
 
1. Regionális és Olimpiai Játékokon, Fiatal Lovasok 16 éves kortól versenyezhetnek Díjlovaglásban.  
 
2. Egy Fiatal Lovas, ha egy szakágban Fiatal Lovas Bajnokságon versenyez nem zárja ki, hogy 
ugyanaz a lovas egy másik lóval, egy másik szakágban Felnőtt Bajnokságon vegyen részt, ha elérte a 
megfelelő életkort.  
 
3. Ha egy versenyző egyszer már részt vett egy Fiatal Lovas Bajnokságon valamely szakágban, akkor 
ezt követően már nem indulhat Junior Bajnokságon ugyanabban a szakágban. 
 
4. Ha egy versenyző egyszer már részt vett Felnőtt Bajnokságon (Nagydíj szinten) vagy Regionális 
(Nagydíj szinten) és Olimpiai Játékokon egy konkrét szakágban, akkor ezt követően mái nem indulhat 
Fiatal Lovas Bajnokságon ugyanabban a szakágban.  
 
 
FL - 6 Cikkely   RÉSZVÉTEL  
 
1. Fiatal Lovasok nem versenyezhetnek Fiatal Lovas Bajnokságon és Felnőtt Bajnokságon is 
ugyanabban az évben.  
 
2. Az a Fiatal Lovas, aki Nemzetközi Felnőtt Bajnokságon vagy Regionális vagy Olimpiai Játékokon 
vett részt - Nagydíj szinten - a továbbiakban nem indulhat egyetlen nemzetközi Fiatal Lovas Díjlovagló 
Versenyen sem. Egy Fiatal Lovas részvétele bármilyen más felnőtt nemzetközi díjlovagló versenyen, 
nem érinti Fiatal Lovas státuszát.  
 
3. Az Európa Bajnokságra történő minősülés feltételei Bajnokságonként kerülnek meghatározásra. A 
feltételeket minden év január l-jével teszik közzé.  
 
 
 
IV. FEJEZET    A NEMZETKÖZI VERSENYEK ÉS BAJNOKSÁGOK SZABÁLYAI  
 
FL- 7 Cikkely DÍJLOVAGLÓ PROGRAMOK; A LOVAK FELSZERELÉSE ÉS 

A LOVAS ÖLTÖZETE; BÍRÓK; TECHNIKAI KÜLDÖTT  
 
1. A Fiatal lovas Díjlovagló Versenyek általánosságban ugyanazon szabályok szerint kerülnek 
megrendezésre, mint a Felnőtt Díjlovagló Versenyek, ez alól az alább kiemeltek képeznek kivételt.  
 
2. Díjlovas Programok 
 
A hivatalos FEI Fiatal Lovas Díjlovas programok az alábbiak: 
 
1. Előkészítő Verseny Feladat   Nyitott minden lovas számára 
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2.Csapatverseny Feladat   Nyitott minden lovas számára  
3. Egyéni Verseny Feladat - Szent György Díj Nyitott minden lovas számára  
4. Fiatal Lovas Kűr Feladat    15 legjobb az Egyéniből 
 
2.1. Előkészítő Verseny Feladat választható. Amennyiben az előkészítő feladat nem kerül 
megrendezésre, úgy a csapat feladat megkezdése előtt, a lovasoknak elegendő időt kell biztosítani, 
hogy megismerjék a verseny négyszöget. 
 
2.2. Csapat Verseny Feladat. A Csapat feladat az első minősítő versenyként is szolgál az Egyéni 
Versenyhez. 
 
2.3. Egyéni Verseny Feladat. Ez a versenyszám nyitott minden versenyző számára, aki előzőleg 
részt vett a Csapat Feladatban. 

 
2.4. Fiatal Lovas Kűr Feladat. Ez a versenyszám korlátozott és kötelező a maximum legjobb 15 
ló/lovas kombinációnak, akik minősültek az Egyéni versenyszámból és előzően jelezték részvételi 
szándékukat a kűrbe. A lovasok csak egy lóval indulhatnak. 
 
A 2-4-es versenyszámok kötelezőek a CDIOY versenyeken és Bajnokságokon, valamint ajánlott 
minden egyéb Nemzetközi Fiatal Lovas Díjlovagló versenyen. A programokat fejből kell lelovagolni. 
 
2.3. Vigaszdíj Versenyszám. A lovasok/lovak, akik nem minősültek a Fiatal Lovas Kűrre, amennyiben 
kiírásra kerül, indulhatnak vigaszdíjban (Szent György Díj vagy Fiatal Lovas Kűr). Amennyiben kiírásra 
kerül, a vigaszdíjban csak ajándék díjakat lehet felajánlani, vagy pénzdíj esetében annak összege 
kevesebb kell legyen, mint a minősülő versenyszámban. A vigaszdíj megrendezését jelezni kell a 
kiírásban és az eredménylistán, illetve ezt a versenyszámot csak 3 bíró bírálhatja. 
3. Tekintet nélkül arra, hogy a Fiatal Lovasok Felnőtt vagy Fiatal Lovas versenyen vesznek részt:  
- a lovak felszerelése szigorúan a Díjlovagló Szabályzatnak (428. Cikkely) megfelelő kell, hogy legyen,  
- a lovas öltözete a Díjlovagló Szabályzat 427, Cikkelyében rögzítetteknek kell, hogy megfeleljen.  
 
4.. Bírók/Bírói Bizottság/Fellebbviteli Bizottság  
 
CDIY/CDIOY: Minimum 3 bíró. A Versenybíróság Elnökét és tagjait a Nemzeti Szövetség 
Szervező Bizottsága jelöli ki az FEI Bírói lista alapján. Egy nemzeti bíró jelölhető a rendező 
országból (öttagú versenybíróság esetén). 
 
Egy három tagú zsűriben legalább egy, egy öttagú zsűriben legalább két külföldi bíró kell legyen.  
 
Bajnokság. Legalább 5 4* és 5*-os különböző nemzetiségű bírót kell jelölni a Fiatal Lovas 
bajnokságra. A Bajnokságra a Versenybíróság tagjait az FEI jelöli. 
 
Amennyiben a Fiatal Lovasok és Junior Lovasok Bajnoksága egyidőben kerül megrendezésre, úgy a 
Versenybíróság két elnökkel és nyolc taggal lehet vegyes. Lásd: 437. cikkely 
 
A Fellebbviteli Bizottságok esetében lásd a Díjlovagló Szabályzat azonos cikkelyét. 
 
5. Technikai Küldött 
  
Bajnokságok. A Versenybíróság mellé az FEI kinevez egy Technikai Küldöttet. Amennyiben a Fiatal 
Lovasok és Junior Lovasok Bajnoksága egyidőben kerül megrendezésre, a technikai küldött mindkét 
Bajnokságra delegált. 
 
 
V. FEJEZET    TOVÁBBI ELŐÍRÁSOK  
 
FL-8 Cikkely   KÖLTSÉGEK ÉS KIVÁLTSÁGOK  
 
1. Versenyek 
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A Fiatal Lovas Versenyek Szervező Bizottságai felajánlhatnak és tárgyalhatnak pénzügyi és szállás 
támogatásokról, akár hotelekben, diákszállókban vagy magánszállásokon, a meghívott versenyzők 
Nemzeti Szövetségeivel.  
 
2. Bajnokságok és CDIOY Versenyek  
 
2.1. A Nemzeti Szövetségek felelősségi körébe  tartozik  a Csapatvezető, a versenyzők, a lovászok és 
a lovak utaztatásának költsége, ezen Bajnokságok és CDIOY Versenyek helyszínére és vissza.  
 
2.2. A Szervező Bizottságokra szintén az 1. paragrafus tartalmát kell alkalmazni, de a következő 
minimum figyelembevételével a globális nevezési díjban:  
   
- Istállózás és takarmányozás.  

- Lehetőség a lovászoknak, hogy az istállók közvetlen közelében maradjanak.  

- Ha nincs ingyenesen felajánlott szállás, akkor megfelelő szállásokat kell szervezni vagy ajánlani, és 

az árakat szintén fel kell tűntetni a Versenykiírásban.  

- A 1323.1 Cikkelyt (lovak tulajdonosai) alkalmazni kell.  

- A szervező országba való belépéskór és annak elhagyásakor esedékes képviseletet és az 

állatorvosi díjakat a Szervező Bizottság feladata megszervezni és fizetni.  

 
2.3. A Hivatalos Személyekre az Általános Szabályzatot kell alkalmazni.  
 
3. Minden kiváltság az állatorvosi vizsgálatot Verseny vagy a Bajnokság megkezdését megelőző egy 
nappal lép érvénybe és tart a versenyt követő napig.  
 
4. A Csapatvezetők felelősek a csapatuk és/vagy egyéni  versenyzőik viselkedéséért a verseny teljes 
időtartama alatt. Ők és Nemzeti Szövetségeik a felelősek bármilyen bekövetkezett károkozásért. Ha a 
versenyzők nem magánszállásokon vannak elszállásolva, a Csapatvezetőnek együtt kell maradnia a 
csapat és/vagy egyéni versenyzőivel.  
 
CDIYO/Bajnokság alatt a Fellebbviteli Bizottság jogosult kártérítési összeg megállapítására. Az FEI Jogrendje 
értelmében a Fellebbviteli Bizottság jogosult bírságot kiszabni és kizárni a csapatot és/vagy egyéni 
versenyzőt amennyiben elfogadhatatlan viselkedést tanúsítanak. 
 
 
FL – 9 Cikkely  DÍJAK 
 
1. Fiatal Lovas versenyeken kötelező a versenyzők részére pénz vagy egyéb díjakat felajánlani.  
 
2. Az FEI Bajnokságokat kivéve minden versenyen, amennyiben pénzdíj nem kerül átadásra, minden 
elindult négy versenyzőnként, egy szalagot és egy egyéb díjat vagy ajándékot, de összesen legalább 
öt díjat kell felajánlani. A legjobb négy egyéni versenyzőnek ajánlott istálló plakettet adni. 
  
3. Az FEI Bajnokságokon, a következő minimális mennyiségű díj átadása kötelező: 
  
3.1. Az előkészítő és a vigaszversenyeken, pénzdíj és/vagy egyéb díj, istálló-plakett és szalag, 
legalább minden megkezdett négyversenyzőnként egy, de legalább összesen öt díj.  
 
3.2  A Csapat Bajnokságban FEI érmek (lásd: Általános Szabályzat). Ráadásként, pénzdíj a 
lótulajdonosoknak és/vagy egyéb díjak, istálló-plakettek, szalagok az első négy csapat minden tagjának.  
 
3.3 Az Egyéni Bajnokságban(Szent György Díj és Fiatal Lovas Kűr), FEl érmek (lásd: Általános 
Szabályzat). Ráadásként pénzdíj és/vagy egyéb díjak, istálló-plakettek és szalagok minden 
megkezdett négy versenyző után, de legalább összesen öt díj.  
 
3.4. Bajnokságokon a díjátadó ünnepségnek nagy jelentőséget kell tulajdonítani, és a versenypályán 
kell megtartani.  
 
3.5. A Szervező Bizottság minden Csapatvezetőt és versenyzőt meg kell, hogy ajándékozzon 
valamilyen emléktárggyal vagy plakettel.  
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FL - 10 Cikkely   GYAKORLÁS A LOVAKKAL  
 
Kizárás terhe mellett, 24 órával a tervezett Állatorvosi vizsgálat idejétől az egész verseny ideje alatt, 
tilos versenyző lovat a vele versenyző lovason kívül bárki másnak nyeregbe ülve lovagolnia. 
 
A verseny helyszínére való érkezés időpontjától csak a lovas lovagláshoz, sétáltatáshoz, vezetéshez 
vagy futószárazáshoz (ehhez futószáras ostor engedélyezett) használhat (maximum 120 cm-es) 
pálcát. A lovász a fentiek szerint szintén sétáltathat, vezethet, vagy futószárazhat. Egyéb 
személyeknél csak abban az esetben lehet pálca, ha annak nincs köze az adott ló kiképzéséhez. 
 
 
FL - 11 Cikkely  VERSENYKIÍRÁS  
 
1. Lásd Általános Szabályzat 115. Cikkely  
 
2. Ezen kívül a Versenykiírásnak tartalmaznia kell a következőket:  
 
2.1. Csapatvezető és a versenyzők szállása, mely lehet szálloda vagy magánszállás.  
 
2.2. Egy szülők számára előkészített szálláslista, amiből a szülők maguk foglalhatnak szállást és nem a 
Szervező Bizottságon keresztül.  
 
2.3. Érkezési és indulási időpontok, melyeken túl költségek nincsenek fedezve.  
 
2.4. Más hasznos információ, úgy mint megközelítését segítő térkép, útlevél és vízum követelmények, 
időjárás, szükséges ruházat, stb. 
  
3. A versenykiírásnak számos másolatát meg kell küldeni minden Nemzeti Szövetség részére 
legalább nyolc héttel a Verseny vagy a Bajnokság kezdetét megelőzően.  
  
4. A kezdés és a befejezés hozzávetőleges ideje. 
 
 
VI. FEJEZET   REGIONÁLIS ÉS KONTINENS BAJNOKSÁGOK  
 
FL-12    NEVEZÉSEK 
 
1. Az FEl jóváhagyását követően, a házigazda ország Nemzeti Szövetsége meg küldi a versenykiírást 
a meghívókkal együtt a kontinens vagy régió Nemzeti Szövetsége részére.  
 
2. Csapatok  
 
Egy Nemzeti Szövetség egy csapatot nevezhet. Minden csapat három versenyzőből és három lóból, 
vagy négy versenyzőből és négy lóból. Tartalék kombináció nem engedélyezett. 
  
Négy versenyzőből álló csapat esetében csak a három legjobb pontszám számít a csapat 
eredményébe. Minden versenyző csak egy lovat lovagolhat a Bajnokságban. A Szervező Bizottság 
meg kell, hogy hívjon egy személyt, mint Csapatvezetőt, akit ugyanazok a kiváltságok illetnek, mint a 
versenyzőket. Azonban, Európán kívül, a rendező Nemzeti Szövetségek meghatározhatják a 
résztvevő csapatok számát és a régiókat, melyeket a csapatok képviselnek. 
 
  
3. Egyéni versenyzők a csapatokon felül  
 
A csapatokon felül egyéni versenyző részvétele nem engedélyezett.  
 
4. Egyéni versenyzők a csapatok helyett  
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Az a Nemzeti Szövetség, amelyik nem tud csapatot kiállítani, nevezhet egy vagy két egyéni lovast, 
mindegyiket egy lóval.  
 
5. Lóápolók. A Nemzeti Szövetségeknek joguk van minden két ló mellé egy lovászat küldeni, de 
maximum két lovászt csapatonként.  
 
6. A Nemzeti Szövetségek nevezéseiket három szakaszban teszik meg a 448-as cikkelynek 
megfelelően.  
 
 
FL - 13 Cikkely   MINŐSÜLÉSEK  
 
1. Lovak  
 
1.1. A minősüléseknek szigorúan alkalmazkodniuk kell az FL - 6 Cikkelyhez.  
 
1.2. Amennyiben egy Bajnoksággal egy időben, vagy majdnem egy időben és egy helyen kerül 
megrendezésre egy Felnőtt Bajnokság, CDIO vagy CDI, nem lovagolhat Fiatal Lovas olyan lovat, 
melyet ezen a versenyen Felnőtt is lovagol.  
 
2. Versenyzők  
 
A minősüléseknek szigorúan alkalmazkodniuk kell az FL - 6 Cikkelyhez.  
 
 
FL - 14 Cikkely   VERSENYSZÁMOK ÉS DÍJLOVAGLÓ PROGRAMOK  
 
1. A versenyszámok az alábbiakat foglalják magukban:  
 
A. Díjlovagló Csapat Bajnokság  
 
A1 Ez a Díjlovagló Csapat Versenyszám.  
 
Lovagolandó program: Fiatal Lovas Díjlovagló Csapatverseny Feladat. Minden versenyző számára 
kötelező.  
 
B. Díjlovagló Egyéni Bajnokságok 
 
A Díjlovagló Egyéni Verseny Fiatal Lovasoknak feladat és a Fiatal Lovasok Kűr feladat az Egyéni 
Bajnokságok. 
 
B1 Egyéni Döntő Verseny Feladat 
 
A  Egyéni Verseny feladat az első Egyéni Bajnokság, amely nyitott minden versenyző számára. 
Amennyiben egy csapat mind a négy tagja minősült, úgy mindannyian indulhatnak. 
 
B2 Fiatal Lovas Kűr Feladat Döntő 
 
A Fiatal Lovas Kűr feladat az Egyéni Kűr Bajnokság, mely korlátozott és kötelező a B1-es 
versenyszám legjobb 15 lovasának, beleértve a holtversenyt a 15. helyen. Országonként maximum 
három lovas vehet részt. Százalék egyenlőség esetén a kűrben, a magasabb művészi kivitelezés 
pontszáma jogosít a jobb helyezésre. 
 
A csapat vagy egyéni versenyszámokból nem adódnak össze százalékok, minden verseny nulláról (0) 
indul. 
 
Ló és/vagy lovas igazolt betegsége esetén a sorban következő ló/lovas kombináció kerül a helyéra. 
Lásd 424. cikkely. 
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CDIO versenyeken és FEI Bajnokságokon, ahol 4 lovas minősült egy nemzetből és csak 3 lovas vehet 
részt az első 15-ben, egy ló/lovas igazolt betegsége esetén a 4. minősült versenyző indulhat helyette. 
Lásd 424. cikkely. 
 
A Díjlovagló Csapat Verseny és a Díjlovagló Egyéni Verseny a Díjlovas Szabályzat II. Fejezete 
alapján kerül megrendezésre, kivéve, azokat az eseteket, ahol ezen fejezet máskép rendelkezik. 
 
Bajnokság Forma 
 
1. és 2. nap  Csapat feladat   Minden 
3. és 4. nap  Egyéni feladat   Minden 
5. nap   Kűr feladat   15 legjobb az Egyéni feladatból 
 
Sorsolás 
 
A1   Csapat Verseny  Lásd 425. cikkely 
B1   Egyéni feladat   Sorsolás a Csapat verseny eredményének  
       fordított sorrendjében, 5-ös csoportokban 
B2   Kűr feladat   Lásd 425. cikkely 
 
 
FL - 15 Cikkely    CSAPATOK HELYEZÉSE  
 
1. Az A1 (FL - 14 Cikkely) versenyben, a győztes csapat (a három legjobb résztvevő) az, aki a 
legmagasabb összesített pontszámot éri el, a második helyezett a legmagasabb összesített 
pontszámmal és így tovább.  
 
2. Holtverseny. Amennyiben két vagy több csapat ugyanazt a pontszámot éri el, a győztes csapat az, 
akinek a harmadik helyen rangsorolt lovasa jobb eredményt ért el. Pont egyenlőség esetén a 
harmadik helyen (bronz érem) lásd 434. és 451. cikkely. 
 
 
FL - 16 Cikkely   EGYÉNI HELYEZÉS  
 
 
1. Az A1, B1 és B2 (FL - 14 Cikkely) versenyszámokban, a győztes az, aki a legmagasabb százalékot 
éri el, a második, aki a második legmagasabb százalékot, és így tovább.  
 
Holtverseny. Százalékegyenlőség esetén az első három helyen a nagyobb kollektív pontszám adja a 
jobb helyezést. Lásd: 451. cikkely. Százalék egyenlőség esetén a többi helyezésen A1 és B1 
versenyszámokban holtverseny alakul ki. 
 
2. Az egyéni helyezés végső eredményét az Egyéni Kűr eredménye adja. Egyenlő pontszám esetén a 
magasabb művészi pontszám dönt. 
 
FL – 17 Cikkely  DÍJAK ÉS PÉNZDÍJAK 
 
Pénzdíj.  Az Általános Szabályzat foglalkozik a Díjakkal és Pénzdíjakkal. A Bajnokságon a díjak 
lehetséges elosztását fel kell tüntetni a verseny feltételei között és azt a meghívással és a kiírással ki 
kell küldeni. 
 
Érmek. FEI érmeket a Csapat Bajnokság első három helyezett csapata, az Egyéni Bajnokság és az 
Egyéni Kűr Bajnokság első három helyezettje kap.
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MELLÉKLET 3 - J  
 
JUNIOROKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
 
10. kiadás, érvényes 2011. január 1-től 
 
I. FEJEZET    Bevezetés  
 
 
J - O Cikkely    ÁLTALÁNOS  
 
A juniorok részvétele fontos tényező a világ Lovas Sportjának fejlődésében. A következőkben rögzített 
szabályozások célja, hogy az egész világon szabványosítsuk a Juniorok versenyeit és 
versenyszámait, figyelembe véve azokat a jellegzetes problémákat, melyek kizárólagosan a 
Juniorokat érintik.  
 
J -1 Cikkely   A SZABÁLYZATOK ÉS ELŐÍRÁSOK PRIORITÁSA  
 
Minden olyan esetben, melyről jelen Szabályzat nem rendelkezik, az Általános Szabályzatot, az 
Állatorvosi Szabályzatot és minden más ide vonatkozó FEI szabályzatot és előírást a Díjlovagló 
Szabályzatot kell alkalmazni.  
 
J -2 Cikkely    A JUNIOR MEGHATÁROZÁSA  
 
Juniorként versenyezhet egy lovas attól a naptan év kezdetétől, amelyben betölti a 14. életévét annak 
a naptári évnek a végéig, melyben a 18. életévét tölti be.  
 
 
II. FEJEZET    Nemzetközi Versenyek és Bajnokságok  
 
J-3 Cikkely    NEMZETKÖZI VERSENYEK  
 
Lásd az FL – 3. cikkelyt, de a „Fiatal Lovast" a „Juniorral", az „FL"-t pedig „J"-vel kell helyettesíteni.  
 
J -4 cikkely    BAJNOKSÁGOK  
 
Lásd az FL - 4 Cikkelyt.  
 
III. FEJEZET  Alkalmasság Feltételei Nemzetközi Versenyeken és 

Bajnokságokon  
 
J-5 Cikkely   RÉSZVÉTEL  
 
1. A Junior Bajnokságokon és CDI - versenyeken a versenyzők attól az évtől kezdődően vehetnek 
részt, melyben betöltik a 14. életévüket, addig az évig, melyben a 18. életévüket töltik be.  
 
2. A juniorok - attól az évtől kezdődően, melyben betöltik a 16. életévüket - versenyezhetnek CDI, 
CDIO versenyeken, Fiatal Lovas és Felnőtt Kontinens Bajnokságokon és Világ Bajnokságokon, 
Regionális és Olimpiai Játékokon, de egy adott évben csak egy fent említett Bajnokságban vehetnek 
részt.  
 
3. Az a Junior, aki Nemzetközi Felnőtt Bajnokságon vagy Regionális vagy Olimpiai Játékokon vett 
részt - Nagydíj szinten a továbbiakban ugyanazzal a lóval nem indulhat egyetlen nemzetközi juniorok 
vagy Fiatal Lovasok számára kiírt díjlovagló versenyen sem.  
 
Egy Junior részvétele bármilyen más felnőtt nemzetközi díjlovagló versenyen, nem érinti Junior 
státuszát.  
 
4. FL - 6.3 Cikkely alkalmazandó.  
 



 73 

 
IV. FEJEZET    Nemzetközi Versenyek és Bajnokságok Szabályai  
 
J-6 Cikkely    ÁLTALÁNOS  
 
A Junior Díjlovagló Versenyek általánosságban ugyanazon szabályok szerint kerülnek 
megrendezésre, melyek szerint a Felnőtt Díjlovagló Versenyek, kivétel az alábbiakban meghatározott 
esetekben.  
 
A Junior Díjlovas programok az alábbiak: 
 
1. Előkészítő Verseny Feladat   Nyitott  
2. Csapatverseny Feladat   Nyitott  
3. Egyéni Verseny Feladat   Nyitott  
4. Junior Kűr Feladat     15 legjobb az Egyéniből 
 
2.1. Junior Kűr versenyszám. Ez a versenyszám korlátozott és kötelező a maximum legjobb 15 
ló/lovas kombinációnak, akik minősültek a Junior versenyszámból és előzően jelezték részvételi 
szándékukat a kűrbe. A lovasok csak egy lóval indulhatnak. 
 
2.2. Vigaszdíj Versenyszám. A lovasok/lovak, akik nem minősültek a Junior Kűrre, amennyiben 
kiírásra kerül, indulhatnak vigaszdíjban (Egyéni Versenyfeladat vagy Junior Kűr), amennyiben kiírásra 
kerül. A vigaszdíjban csak ajándék díjakat lehet felajánlani, vagy pénzdíj esetében annak összege 
kevesebb kell legyen, mint a minősülő versenyszámban. A vigaszdíj megrendezését jelezni kell a 
kiírásban és az eredménylistán, illetve ezt a versenyszámot csak 3 bíró bírálhatja. 
 
3. A Junior Díjlovas Versenyeken a lovak és lovas felszerelése: lásd J – 16. cikkely  
 
4.. Bírók  
 
CDIJ/CDIOJ. Minimum 3 bíró. A Versenybíróság Elnökét és tagjait a Nemzeti Szövetség 
Szervező Bizottsága jelöli ki az FEI Bírói lista alapján. Egy nemzeti bíró jelölhető a rendező 
országból (öttagú versenybíróság esetén). 
 
Egy három tagú zsűriben legalább egy, egy öttagú zsűriben legalább két külföldi bíró kell legyen 
 
Bajnokság. Legalább 5 FEI 5* és 4*-os különböző nemzetiségű bírót kell jelölni a Junior bajnokságra. 
A Bajnokságra a Versenybíróság tagjait az FEI jelöli. 
 
Lásd FL – 7. cikkely 
 
5. Technikai Küldött 
  
Bajnokságok. A Versenybíróság mellé az FEI kinevez egy Technikai Küldöttet.  
Lásd FL – 7. cikkely 
 
 
V. FEJEZET    További Előírások 
 
J -7 Cikkely   KÖLTSÉGEK ÉS KIVÁLTSÁGOK  
Lásd az FL - 8 Cikkelyt.  
 
J-8 Cikkely   DÍJAK  
Lásd az FL - 9 Cikkelyt.  
 
J-9 Cikkely    GYAKORLÁS A LOVAKKAL  
Lásd az FL - 10 Cikkelyt.  
J - 10 Cikkely   VERSENYKIÍRÁS 
Lásd az FL - 11. Cikkelyt.  
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VI. FEJEZET    Kontinens és Regionális Díjlovagló Bajnokságok  
 
J - 11 Cikkely   ÁLTALÁNOS 
  
1. A Junior Bajnokságokat javasoltan a Fiatal Lovas Bajnokságokkal együtt rendezik, ebben az 
esetben – és megfelelő számú induló esetén - két bírói testület és két versenynégyszög kötelező.  
Lásd még FL – 12. cikkely 
 
J - 12 Cikkely   MINŐSÜLÉS  
 
1. Lovak  
 
1.1 A minősüléseknek szigorúan alkalmazkodniuk kel az FL - 6. cikkelyhez.  
 
1.2 Amennyiben egy Bajnoksággal egy időben, vagy majdnem egy időben és egy helyen kerül 
megrendezésre egy Felnőtt Bajnokság, CDIO vagy CDl, nem versenyezhet olyan ló, vagy nem 
lovagolhat Junior olyan lovat, melyet ezen a versenyen Felnőtt is lovagol.  
 
2. Versenyzők  
A minősüléseknek szigorúan alkalmazkodniuk kell a J-5. cikkelyhez. 
  
3. A nevezésekkel kapcsolatban az FL – 12. cikkelyt kell alkalmazni.  
 
 
J - 13 Cikkely    VERSENYSZÁMOK ÉS DÍJLOVAGLÓ PROGRAMOK  
 
1. A versenyszámok az alábbiakat foglalják magukban:  
 
1.1. Előkészítő Díjlovagló Versenyszám. Választható. A Csapatvezető döntésére van bízva. 
Amennyiben nincs Előkészítő feladat kiírva, úgy a lovasoknak elegendő időt kell biztosítani, hogy 
megismerhessék a verseny négyszöget a csapatverseny előtt. 
 
A. Díjlovagló Csapat Bajnokság  
 
A1 Ez a Díjlovagló Csapat Versenyszám.  
 
Lovagolandó program: Junior Díjlovagló Csapatverseny Feladat. Minden versenyző számára kötelező.  
 
B. Díjlovagló Egyéni Bajnokságok 
 
A Junior Díjlovagló Egyéni Verseny feladat és a Junior Kűr feladat az Egyéni Bajnokság. 
 
B1 Junior Egyéni Bajnokság 
Az Egyéni Verseny feladat az az Egyéni Bajnokság, mely nyitott minden versenyző számára. 
Amennyiben egy csapat mind a négy tagja minősült, úgy mindannyian indulhatnak. 
 
B2 Junior Kűr Bajnokság 
A Junior Kűr Bajnokság korlátozott és kötelező a B1-es versenyszám legjobb 15 lovasának, beleértve 
a holtversenyt a 15. helyen. Országonként maximum három lovas vehet részt. Százalék egyenlőség 
esetén a kűrben, a magasabb művészi kivitelezés pontszáma jogosít a jobb helyezésre. 
 
A csapat vagy egyéni versenyszámokból nem adódnak össze százalékok, minden verseny nulláról (0) 
indul. 
 
Ló és/vagy lovas igazolt betegsége esetén a sorban következő ló/lovas kombináció kerül a helyére. 
Lásd 424. cikkely. 
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CDIO versenyeken és Bajnokságokon, ahol 4 lovas minősült egy nemzetből és csak 3 lovas vehet 
részt az első 15-ben, egy ló/lovas igazolt betegsége esetén a 4. minősült versenyző indulhat helyette. 
Lásd 424. cikkely. 
 
A Díjlovagló Csapat Verseny és a Díjlovagló Egyéni Verseny a Díjlovas Szabályzat II. Fejezete 
alapján kerül megrendezésre, kivéve, azokat az eseteket, ahol ezen fejezet máskép rendelkezik. 
 
2. Minden versenyen a programok az FEI által jóváhagyott programok és fejből lovagolandók. 
 
Bajnokság Forma 
1. és 2. nap  Csapat feladat   Minden lovasnak 
3. és 4. nap  Egyéni feladat   Minden lovasnak 
5. nap   Kűr feladat   15 legjobb az Egyéni feladatból 
 
Sorsolás 
A1   Csapat Verseny  Lásd 425. cikkely 
B1   Egyéni feladat   Sorsolás a Csapat verseny eredményének  
       fordított sorrendjében, 5-ös csoportokban 
B2   Kűr feladat   Lásd 425. cikkely 
 
 
J -14 Cikkely    CSAPATOK HELYEZÉSE  
 
1. Az 1.2 (J - 13 Cikkely) versenyben, a győztes csapat (a három legjobb csapattag) az, aki a 
legmagasabb összesített pontszámot éri el, a második a következő legmagasabb összesített 
pontszámmal és így tovább.  
 
2. Amennyiben két vagy több csapat ugyanazt a pontszámot éri el, a győztes csapat az, akinek a 
harmadik helyen rangsorolt lovasa jobb eredményt ért el. Pontszám egyenlőség esetében a harmadik 
helyen (bronz medál) lásd 434. cikkely. 
 
 
J - 15 Cikkely    EGYÉNI HELYEZÉSEK  
 
Az A1, B1 és B2 versenyekben, a győztes az, aki a legmagasabb százalékot éri el, a második, aki a 
második legmagasabb százalékot, és így tovább. Százalékegyenlőség esetén az első három helyen a 
nagyobb kollektív pontszám adja a jobb helyezést. Százalék egyenlőség esetén a többi helyezésen 
A1 és B1 versenyszámokban holtverseny alakul ki. 
 
2. Az egyéni helyezés végső eredményét a Kűr eredménye adja. Egyenlő pontszám esetén a 
magasabb művészi pontszám dönt. Lásd még 451. cikkely. 
 
 
J - 16 Cikkely   A LOVAK FELSZERELÉSE ÉS A LOVAS ÖLTÖZETE  
 
A lovak felszerelése szigorúan a Díjlovagló Versenyek Szabályzatának megfelelő kell, hogy legyen, 
azzal a kivétellel, hogy az Előkészítő Verseny Feladatban csikókantár és nagykantár is használható. 
Lásd 428. cikkely 
 
2. A lovas öltözete a Díjlovagló Szabályzat 427. cikkelye szerint. Viszont, sötét zakó, kobak, vagy 
keménykalap engedélyezett.  

 
J – 17 Cikkely  DÍJAK ÉS PÉNZDÍJAK 
 
Pénzdíj.  Az Általános Szabályzat foglalkozik a Díjakkal és Pénzdíjakkal. A Bajnokságon a díjak 
lehetséges elosztását fel kell tüntetni a verseny feltételei között és azt a meghívással és a kiírással ki 
kell küldeni. 
 
Érmek. FEI érmeket a Csapat Bajnokság első három helyezett csapata, az Egyéni Bajnokság és az 
Egyéni Kűr Bajnokság első három helyezettje kap. 
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MELLÉKLET 4 - P  
 
PÓNI LOVASOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
 
11. kiadás, érvényes 2011. január 1-től 
 
I. FEJEZET   BEVEZETÉS 
 
P - O Cikkely    ÁLTALÁNOS  
 
A Póni Lovasok részvétele fontos tényező a világ Lovas Sportjának fejlődésében. A következőkben 
rögzített szabályozások célja, hogy az egész világon szabványosítsuk a Póni Díjlovasok versenyeit és 
versenyszámait, figyelembe véve azokat a jellegzetes problémákat, melyek kizárólagosan a Pónikat 
és Póni Lovasokat érintik.  
 
 
P -1 Cikkely   A SZABÁLYZATOK ÉS ELŐÍRÁSOK PRIORITÁSA  
 
Minden olyan esetben, melyről jelen FEI Szabályzat nem rendelkezik, az Általános Szabályzatot, az 
Állatorvosi Szabályzatot és minden más ide vonatkozó FEI szabályzatot és előírást a Díjlovagló 
Szabályzatot kell alkalmazni.  
 
 
II. FEJEZET   ALKALMASSÁG 
 
P -2 Cikkely    A PÓNI LOVAS MEGHATÁROZÁSA  
 
1. Póni lovasként versenyezhet egy versenyző attól a naptári év kezdetétől, amelyben betölti a 12. 
életévét annak a naptári évnek a végéig, melyben a 16. életévét tölti be.  
 
2. Póni lovas nem minősülhet profiként. 
 
3. Póni Lovas – amennyiben a kora alapján alkalmas – indulhat Junior és/vagy Fiatal lovasok 
bajnokságán, anélkül, hogy Póni lovas státuszát elvesztené. 
 
4. Megfelelő korban lévő versenyzők több kategóriában is indulhatnak versenyeken és 
Bajnokságokon, azonban szakáganként csak egy ilyen Bajnokságban, egy naptári évben. 
 
 
P – 3 Cikkely   PÓNI 
 
1. A póni egy kis ló, mely sima felületen, patkó nélkül mérve marmagasságban nem haladhatja meg a 
148 cm-t. Lásd: Állatorvosi Szabályzat, a pónik mérése. 
 
2. Nemzetközi versenyeken és Bajnokságokon a pónik 6 éves kortól indulhatnak. 
 
 
III. FEJEZET    VERSENYEK ÉS BAJNOKSÁGOK 
 
P – 4 Cikkely   VERSENYEK 
 
1. Nemzeti versenyek (CDNP) 
 
Ahhoz, hogy a Nemzetközi Versenyeken való részvétel lehető legegyszerűbb legyen, ajánlatos, hogy 
a Nemzeti Szabályozás minél jobban megfeleljen az alábbi Nemzetközi Szabályozásnak. 
 
2. Nemzetközi versenyek 
 
Az alábbi versenytípusok léteznek: Nemzetközi Versenyek (CDIP) és Hivatalos Nemzetközi 
Versenyek (CDIOP). 
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3. CDIP 
 
3.1 A CDIP olyan Nemzetközi verseny, amely nyitott minden egyéni versenyzőnek a fogadó 
országból, valamint korlátlan számú versenyzőnek külföldről.  
 
3.2 Ezeken a versenyeken nem rendezhető nem hivatalos csapatverseny, „Nemzetek Kupája”. 
 
3.3 A díjlovas versenyek nyitottak minden külföldi versenyző számára és az FEI szabályok szerint 
kerülnek megrendezésre. 
 
3.4 A Póni lovasok Nemzetközi Versenyeinek kategóriái: a CDIP és a CDIOP. 
 
A kategóriák feltételeit az FEI szabja, és jelenteti meg. megjelenik az FEI bulletinben és az FEI 
honlapon. 
 
4. CDIOP 
 
4.1 A CDIOP nemzetközi verseny, mely nyitott 3 vagy több nemzet csapatának számára. 
 
4.2 a Díjlovas szabályzat szerint egyéni és csapatverseny kiírása kötelező. 
 
4.3 Egy ország évente nem rendezhet kettőnél több CDIOP-t. 
 
4.4 Az FEI Főtitkárának engedélyével, egy CDIOP bejegyezhető a versenynaptárba év közben is, 
amennyiben az nem ütközik egyéb a naptárban szereplő más Nemzetközi Póni Díjlovas Versennyel. 
 
4.6 A Verseny nyitott a rendező országból egy, és minden más országból egy-egy csapat számára. 
 
4.7 A Póni csapat 4 versenyzőből és póniból áll, melyek közül a legjobb három eredménye számít. 
Három főből álló csapat szintén elfogadható. Tartalék kombináció nem engedélyezett. 
 
4.8 CDIP és CDIOP rendezhető egyidejűleg. 
 
 
5. Nemzetközi Versenyek kölcsön lovakon 
 
5.1 Az FEI HQ engedélye alapján, rendezhető CDIP úgy, hogy a lovakat a Rendező Bizottság 
bocsátja a versenyzők rendelkezésére. 
 
5.2 Ugyan az a szabályzat vonatkozik a kölcsön lovakra, mint a felnőttek esetében. 
 
6. Azokon az versenyeken, melyre ezen szabályok vonatkoznak, a versenyzők lovát vagy lovait előre 
ki kell jelölni, és a versenyzők nem lovagolhatnak más pónit a kijelölteken kívül. 
 
 
P – 5 Cikkely   ÉVES KONTINENTÁLIS BAJNOKSÁGOK 
 
1. Minden évben, minden kontinensen megrendezésre kerül a Kontinentális Bajnokság. 
 
2. Az éves Kontinentális Bajnokság nyitott minden, a kontinensen lévő nemzet számára. Az FEI 
Főtitkár engedélyével hívhatók Nemzeti Szövetségek a kontinensen kívülről, azonban egy versenyző 
ugyan abban a szakágban csak két Bajnokságon vehet részt egy naptári évben. 
 
3.A CDIOP versenyek és Bajnokságok rendezését az FEI hagyja jóvá. A megrendezésükre a 
kontinens különböző országaiba kerül sor, hogy a póni versenyzők minél több külföldi országba 
eljuthassanak.  
 
4.Az utazási költségek hatékonysága érdekében, az Ugró, Díjlovas és Militari Bajnokságokat lehetőleg 
egy versenyen belül kell megrendezni. 
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5. A Bajnokságokat szigorúan az FEI Általános Szabályzata, a Díjlovas Szabályzat és a jelen 
specifikus Szabályzat szerint kell megrendezni. 
 
6. A fogadó nemzettel együtt legalább négy nemzet kell jelen legyen a versenyen, ez alól kivétel az 
Európán kívül megrendezett Kontinentális Bajnokság, ahol a rendező országot is beleértve legalább 
két ország regionális csapatai vesznek részt. Az adott nemzetek szövetsége határozza meg a 
regionális csapatokat. 
 
7.A 2. bekezdés szerint meghívott csapatok és egyéni versenyzők díjakra igen, azonban érmekre és 
minősítésre nem jogosultak. 
 
8. Amennyiben lehetséges, a Bajnokságot hosszabb iskolai szünetben kell megrendezni. 
 
9. A Bajnokság szabdtéren zajlik. 
 
10. Elfogadható nevezési díj kiszabható, melynek a maximumát az FEI határozza meg. 
 
11. Csak a Nemzeti Szövetségük által hivatalosan nevezett csapatok és/vagy egyéni versenyzők 
indulhatnak. 
 
12. Egy póni versenyző és/vagy póni ez naptári évben, amennyiben egy versenyen keül 
megrendezésre, csak egy szakágban indulhat. 
 
 
 
IV. FEJEZET  EGYÉB ELŐÍRÁSOK 
 
P – 6 Cikkely  KÖLTSÉGEK ÉS KIVÁLTSÁGOK  
 
1. Versenyek 
 
A Póni Lovas Versenyek Szervező Bizottságai felajánlhatnak és tárgyalhatnak pénzügyi és szállás 
támogatásokról, akár hotelekben, diákszállókban vagy magánszállásokon, a meghívott versenyzők 
Nemzeti Szövetségeivel. Az Általános Szabályzatot nem alkalmazzuk ezekre a versenyekre, de a 
Szervező Bizottság tárgyalásaihoz alapul szolgálhatnak.  
 
2. Bajnokságok és CDIOP versenyek 
 
2.1 Ezeken a Bajnokságokon és CDIOP versenyeken a Nemzeti Szövetségek állják a Csapatvezetők, 
versenyzők, lovászok, és pónik utazási költségeit a helyszínre és vissza. 
 
2.2 A Rendező Bizottságra az 1. paragrafus érvényes az alábbi kiegészítéssel, melyek a globális 
nevezési díjban benne foglaltatnak: 
 

- istállózás és a pónik takarmányozása 
- nevezési és startdíj minden versenyszámra 
- lehetőség a lovászoknak, hogy az istálló közelében maradhassanak 

 
2.3 Hivatalos személyek: Költségek és kiváltságok a Díjlovas Szabályzat szerint 
 
3. Minden juttatást, az állatorvosi vizsgálatot Versenyt és a Bajnokságot megelőző naptól a versenyt 
követő napig kell megadni. 
 
4. A Csapatvezető felelős a csapata és/vagy a versenyzője viselkedéséért az egész versenyen. Ők és 
a Nemzeti Szövetségük felelős minden okozott kárért. Hacsak a versenyzők nem magánszálláson 
laknak, a Csapatvezető köteles a csapatával és/vagy versenyzőivel maradni. 
A Fellebbviteli Bizottság állapítja meg az okozott kár mértékét. Az FEI jogi eljárása alapján bírságot 
szabhat ki, és joga van felfüggeszteni a csapatot és/vagy versenyzőket az egész verseny idejére. 
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P – 7 Cikkely  DÍJAK 
 
1. A Póni Versenyeken ajánlatos tárgyi jutalmakat felajánlani. Bajnokságokon csak FEI medálok és 
tárgyi jutalom adható; a pénzdíj nem megengedett. 
 
2. Minden versenyen, minimum öt díjat, egy szalagot és egy tárgyi jutalmat vagy szuvenírt kap, 
minden helyezett négy versenyző, A legjobb négy egyéni versenyzőnek ajánlott istálló plakettet adni. 
  
3. Az Bajnokságokon, a következő minimális mennyiségű díj átadása kötelező: 
  
3.1. Amennyiben kiírásra kerül, az előkészítő és a vigaszversenyeken, tárgyi jutalom, istálló-plakett és 
szalag, legalább minden helyezett négyversenyzőnként egy, de legalább összesen öt díj.  
 
3.2  A Csapat Bajnokságban FEI érmek adhatók. Ráadásként, tárgyi jutalom, istálló-plakettek és szalagok az 
első négy csapat minden tagjának.  
 
3.3 Az Egyéni Bajnokságban FEl érmek. Ráadásként tárgyi jutalom, istálló-plakettek és szalagok 
minden helyezett négy versenyzőnek, de legalább összesen öt díj.  
 
3.4. Bajnokságokon a díjátadó ünnepségnek, beleértve a medálok, szalagok és bármilyen jutalom a 6. 
paragrafus szerinti átadását, nagy jelentőséget kell tulajdonítani, és a versenypályán kell megtartani 
úgy, hogy a helyezett versenyzők rendesen felöltözve póniikon legyenek jelen. Lásd Díjlovas 
Szabályzat 436. cikkely.  
 
3.5. A Szervező Bizottság minden Csapatvezetőt és versenyzőt meg kell, hogy ajándékozzon 
valamilyen emléktárggyal vagy plakettel.  
 
P – 8 Cikkely   LOVAK KIKÉPZÉSE/AZONOSÍTÁS A VERSENY IDEJE ALATT 
 
1.  Kizárás terhe mellett, a verseny vagy Bajnokság egész ideje alatt illetve 24 órával az állatorvosi 
vizsgálat előtt senki más nem ülhet a ló nyergében, mint a versenyző. 
 
A helyszínre való érkezés után, bárhol a verseny helyszínén, a versenyző lovagláshoz, sétáltatáshoz, 
a ló vezetéséhez és futószárazásához (ehhez futószáras ostor használható) pálcát használhat 
(maximum 100 cm). A lovász is sétáltathatja, vezetheti és futószárazhatja a pónit. Pálca minden más 
személynél lehet, akinek nincs köze a ló képzéséhez. 
 
2. A pónik semmilyen esetben sem hagyhatják el a Stewardok által felügyelt területet, istállót vagy a 
verseny helyszínét, egy hivatalos FEI Delegált beleegyezése nélkül, vagy a ló jóléte és egészsége 
érdekében helyszínen lévő állatorvos engedélye nélkül. 
 
3. Minden póni a Rendező Bizottság által az érkezésnél kiadott azonosítási számot a verseny teljes 
ideje alatt megtartja. Ezt a számot az istálló elhagyásakor a póni mindvégig köteles hordani, hogy a 
hivatalos személyek beleértve a Stewardot azonosítani tudják. Ennek elmulasztása először 
figyelmeztetést, majd további mulasztás esetén Versenybírósági, vagy Fellebbviteli Bizottsági 
büntetés kiszabását vonja maga után. 
 
P – 9 Cikkely   HIVATALOS SZEMÉLYEK 
 
A CDIP és CDIOP versenyeken a bírók kinevezése a Díjlovas Szabályzat 437-es cikkelye alapján 
történik. 
 
CDIP/CDIOP: Minimum 3 bíró. A Versenybíróság Elnökét és többi tagját a Nemzeti Szövetség vagy a 
Szervező Bizottság jelöli ki az FEl bírói listájáról. Egy nemzeti bíró jelölhető a rendező országból 
(öttagú Versenybíróság esetén). 
Egy háromtagú versenybíróságból legalább egynek külföldi bírónak kell lennie, egy öttagú 
versenybíróságban legalább kettőnek külföldinek és egyéb nemzetiségűnek kell lennie. 
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Továbbá javasolt, hogy a Szervező Bizottságokban legyen Versenybíróság és Fellebbviteli Bíróság, 
olyan hivatalos személyek, akiknek van tapasztalatuk póni versenyekben. 
 
A Kontinentális Bajnokságokon a Versenybíróság Elnökét és tagjait, a Technikai Küldöttet és a 
Külföldi Állatorvosi Küldöttet az FEI választja ki. 
 
P – 10 Cikkely   TECHNIKAI KÜLDÖTT 
 
1. A Technikai Küldött kinevezéséhez lásd: 446. cikkely. A Díjlovas Szabályzatban és az Általános 
Szabályzatban feltüntetett feladatai mellett a Technikai Küldöttnek a Póni Bajnokságokon feladata és 
felhatalmazása, hogy ellenőrizze, hogy a helyszín megfelelő, hogy a résztvevők magatartása korrekt 
és hogy a verseny szociális és nevelő funkciója a résztvevők pónik jólétét szolgálja, a sportszerűség 
és fairplay szabályait betartják. 
 
P – 11 Cikkely   ÚTLEVÉL ÉS PÓNI MÉRETEZÉS 
 
1. Az FEI Általános Szabályzat az irányadó. 
2. A póniknak érvényes FEI útlevéllel kell rendelkezniük. 
3. A pónik méretezéséhez lásd: Állatorvosi Szabályzat.  
 
P – 12 Cikkely   A VERSENYZŐ SÚLYA 
 
Bajnokságokon és Versenyeken nincs minimum előírt súlyhatár. 
 
P – 13 Cikkely   FEI BIZOTTSÁGI TAGOK 
 
Amennyiben jelen van egy FEI Díjlovas Technikai Bizottsági tag, A megbízottnak annak teljes 
meghatalmazása és bejárása van az istállókhoz az FEI Istálló Biztonsági Előírások és Állatorvosi 
Szabályzat alapján. 
 
P – 14    VERSENYKIÍRÁS 
 
Díjlovas versenyeken lásd: FEI Díjlovas versenykiírás tervezet, mely elérhető az FEi honlapon és 
székhelyén. 
 
 
V. FEJEZET   PÓNI DÍJLOVAS VERSENY ÉS BAJNOKSÁG SZABÁLYZAT 
 
P – 15 Cikkely   ÁLTALÁNOS 
 
A Póni Díjlovas Versenyek és Bajnokságok az alább változtatások kivételével a Díjlovas Versenyek 
Szabályai szerint kerülnek megrendezésre. 
 
P – 16 Cikkely   DÍJLOVAS NÉGYSZÖG 
 
Lásd: 429. cikkely. 
 
P – 17 Cikkely   DÍJLOVAS PROGRAMOK 
 
Az alábbi FEI Póni Díjlovas Programok használandók a Nemzetközi Póni Díjlovas Versenyeken és 
Bajnokságokon: 
- Előkészítő Versenyfeladat (választható) 
- Egyéni Bajnokság Feladat 
- Póni Lovasok Kűr 
 
P – 18 Cikkely   ÖLTÖZET 
 
Lásd Díjlovas Szabályzat 427. cikkely. Továbbá, sötét lovagló kabát. Fehér vagy tört fehér 
lovaglónadrág, fehér ing nyakkendővel vagy vadász nyakkendővel. Kesztyű kötelező. Lovaglócsizma. 
Cilinder vagy keménykalap nem engedélyezett. Versenyzéshez tilos a pálca. A melegítőben azonban 
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egy maximum 100 cm-es pálca használható. Sarkantyú választható, de csak 1,5 cm-nél nem 
hosszabb tompa végű fém sarkantyú használható. Tarajos sarkantyú nem engedélyezett. 
 
Lovagláshoz hárompontos biztonsági kobak kötelező. 
 
 
P – 19 Cikkely   SZERSZÁMOZÁS 
 
1. Nyereg. Lásd 428. cikkely. Angol típusú díjlovas nyereg használandó.   
 
2. A póni mindig sima zablával lovagolandó. Minden a 428-as cikkelyben felsorolt orrszíj használható. 
 
3. Zablák. Lásd 428. cikkely. A zabla fémből vagy kemény műanyagból készül és lehet gumi 
bevonatú. Gumizabla engedélyezett. Feszítőzabla, hackamore tilos. A zabla minimum átmérője 10 
mm. 
 
4. Minden szerszámozásra vonatkozó előírás és annak ellenőrzése, lásd: 428. cikkely. 
 
Díjlovaglásban póniknak engedélyezett zablák 

                  Egyenes gumis zabla 

 
 
 

 
Olivás csikó zabla 

a) pálcás zabla 
        b) sima olivás zabla 

 
 
 
 

D zabla 
 

 
 

     Csuklós zabla 
 

 
 

      
 

 
                   Kétszer tört zablák 

 
 
 
 
 
 

                

       Lógatott félpálcás zabla 

 
 Egyenes zabla. Engedélyezett olivás gyűrűvel  
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Négycsuklós csikózabla 

 
 
 
 

 
                                             Négycsuklós zabla forgóbetéttel a közepén 

 
 

 
 
 
 
 

Forgó zabla 
 

 
 

                                                  
 
 
Bármely fenti zabla eredeti állapotában használható gumi, bőr vagy műanyag bevonattal. Lásd 428. 
cikkely. 
 
 
P – 20 Cikkely   CDIOP ÉS KONTINENTÁLIS DÍJLOVAS BAJNOKSÁG 
 
1. Nevezés – Lásd a Díjlovagló Szabályzat és Általános Szabályzat 448. cikkely 
2. Csapatok 
A Csapatbajnokságba minden Nemzeti Szövetség egy négy főből és póniból álló csapatot nevezhet. 
Tartalék kombináció nem engedélyezett. 
A Szervező Bizottság ki kell terjessze a versenyzőkkel azonos privilégiumokat a Csapatvezetőre és a 
Csapat Állatorvosra. 
3. Egyéni versenyzők csapatok helyett 
Azok a Nemzeti Szövetségek, melyek nem tudnak csapatot kiállítani, egy vagy két egyéni versenyzőt 
nevezhetnek egy-egy pónival. 
4. Lovászok 
Minden Nemzeti Szövetség egy lovászt delegálhat póninként, azonban maximum négyet 
csapatonként. 
5. Indulók és Startlista 
Lásd felnőtt Díjlovas Szabályzat 424 és 425. cikkely. 
6. Versenyek és feladatok 
A versenyek az alábbi versenyszámokból állnak: 
 
Előkészítő Díjlovas Feladat 
Választható. A Csapatvezető megítélése alapján. Amennyiben Előkészítő Díjlovas Feladat nem kerül 
kiírásra, úgy a versenyzőknek, Csapat verseny előtt, elegendő időt kell hagyni, hogy 
megismerkedjenek a négyszöggel. 
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A. Póni Csapat Díjlovas Bajnokság 
A1. Ez a Póni Díjlovas Csapatverseny 
Lovagolandó program: Csapat Díjlovas Feladat Póni Lovasoknak. Kötelező minden versenyzőnek. 
 
B. Póni Egyéni Díjlovas Bajnokság 
Az Egyéni Versenyszámok az Egyéni Díjlovas Feladat Póni Lovasoknak és a Póni Lovasok Kűrje. 
 
B1 Póni Egyéni Bajnokság 
Az Egyéni Bajnokság az Egyéni Versenyfeladat nyitott a Csapat Díjlovas Versenyszám legjobb 25 
póni/lovas kombinációjának. Ha egy csapat mind a négy tagja minősül, akkor mindegyik elindulhat. 
 
B2 Póni Kűr 
A Póni Lovasok Kűr Bajnoksága korlátozott és kötelező a B1-es versenyszám legjobb 15 
versenyzőjének, beleértve azokat, akik a 15. helyen holtversenyben végeztek. Országonként 
maximum 3 versenyző vehet részt. Pont egyenlőség esetén a Kűrbe a magasabb művészeti 
pontszám dönt. 
 
A csapat és az egyéni versenyek százalékai nem adódnak össze, így mindenki nulláról (0) kezd. 
 
A versenyző vagy/és póni ló igazolt betegsége esetén a következő versenyző/lovas kombinációja lép 
a helyére. Lásd 424. cikkely. 
 
7. Vigaszági Verseny 
Választható – Nyitva, de nem kötelező, minden olyan versenyző/póni számára, akik nem indulnak az 
Egyéni Bajnokságban vagy Egyéni Kűr Feladatban Bajnokságban. 
(Előkészítő Versenyfeladat) 
 
8. Bajnokság forma 
 
A1  Csapatfeladat   Minden versenyző/póni 
B1  Egyéni Feladat   25 legjobb versenyző/pónik a Csapat feladatból 
B2  Kűr    15 legjobb versenyző/pónik az Egyéni Feladatból 
 
9. Sorsolás 
 
A1  Csapatverseny   Lásd 425. cikkely 
B1  Egyéni Feladat   Csapat feladat eredménye alapján fordított 
      sorrendben, ötös csoportokban 
B2  Kűr    Lásd 425. cikkely 
 
10. Csapat minősülés – lásd 451.1. cikkely 
11. Egyéni minősülések – lásd 451.2. cikkely 
12. Versenybíróság és Technikai Küldött – lásd 437. cikkely 
13. Fellebbviteli Bizottság – lásd 447. cikkely 
14. Állatorvosi Küldöttség – lásd Állatorvosi Szabályozás 
15. Díjak és emléktárgyak 
Díjak és emléktárgyak mértéke megegyezik a jelen szabályzat P–7-es cikkelyével. 
 
Medálok 
FEI medál jár a Csapat Bajnokság első három csapatának, az Egyéni Bajnokság és az Egyéni 
Kűr Bajnokság első három helyezettjének. 
 
16. Egyéb 
Minden olyan esetben, mely nem található a jelen Szabályzatban, a Versenybíróság a Bajnokság 
érdekeit figyelembe véve az FEI Általános Szabályzat és a Díjlovagló Versenyekre vonatkozó 
Szabályzat alapján jár el. 
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MELLÉKLET 5 - Gy  
 
GYERMEKEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
 
11. kiadás, érvényes 2011. január 1-től 
 
I. FEJEZET   BEVEZETÉS 
 
Gy - O Cikkely   ÁLTALÁNOS  
 
A Gyermekek részvétele fontos tényező a világ Lovas Sportjának fejlődésében. A következőkben 
rögzített szabályozások célja, hogy az egész világon szabványosítsuk a Gyermekek versenyeit és 
versenyszámait, figyelembe véve azokat a jellegzetes problémákat, melyek kizárólagosan a 
Gyermekeket érintik.  
 
 
Gy - 1 Cikkely   A SZABÁLYZATOK ÉS ELŐÍRÁSOK PRIORITÁSA  
 
Minden olyan esetben, melyről jelen FEI Szabályzat nem rendelkezik, az Általános Szabályzatot, az 
Állatorvosi Szabályzatot és minden más ide vonatkozó FEI szabályzatot és előírást a Díjlovagló 
Szabályzatot kell alkalmazni.  
 
 
II. FEJEZET   JOGOSULTSÁG 
 
 
Gy – 2 Cikkely   A GYERMEK MEGHATÁROZÁSA 
 
1. Gyermek lovasként versenyezhet egy versenyző attól a naptári év kezdetétől, amelyben betölti a 
12. életévét annak a naptári évnek a végéig, melyben a 14. életévét tölti be.  
 
2. Megfelelő korban lévő versenyzők több kategóriában is indulhatnak versenyeken és 
Bajnokságokon, azonban szakáganként csak egy ilyen Bajnokságban, egy naptári évben. 
 
III. FEJEZET   VERSENYEK ÉS BAJNOKSÁGOK 
 
Gy – 3 Cikkely   VERSENY TÍPUSOK  
 
1. Nemzeti versenyek - CDN-Ch 
 
Ahhoz, hogy a Nemzetközi Versenyeken való részvétel lehető legegyszerűbb legyen, ajánlatos, hogy 
a Nemzeti Szabályozás minél jobban megfeleljen az alábbi Nemzetközi Szabályozásnak. 
 
2. Versenyek és Nemzetközi Bajnokságok 
 
Az alábbi Gyermek Díjlovas versenytípusok léteznek:  
 
- Nemzetközi Versenyek:  CDI-Ch 
- Hivatalos Nemzetközi Versenyek: CDIO-Ch 
- Kontinentális Bajnokságok:  CH-D Ch 
 
3. Nemzetközi Versenyek CDI-Ch 
 
3.1 A CDI-Ch olyan Nemzetközi verseny, amely nyitott minden egyéni versenyzőnek a fogadó 
országból, valamint korlátlan számú versenyzőnek külföldről.  
 
3.3 A Gyermekek Nemzetközi Versenyei az alábbi kategóriákba sorolandók: 
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CDI-Ch A kategória  Verseny saját lovakkal 
CDI-Ch B kategória  Verseny kölcsön lovakkal 
 
4. Hivatalos Nemzetközi Versenyek CDIO-Ch 
 
4.1 A CDIO-Ch hivatalos nemzetközi verseny, mely nyitott 3 vagy több nemzet csapatának számára. 
 
4.2 A megfelelő szabályzat alapján hivatalasos egyéni és csapatverseny kiírása kötelező. 
 
4.3 Európán kívül egy ország évente, semmilyen szakágban, nem rendezhet kettőnél több CDIO-Ch-t. 
 
4.4 Az FEI Főtitkárának engedélyével, egy CDIO-Ch bejegyezhető a versenynaptárba év közben is, 
amennyiben az nem ütközik egyéb a naptárban szereplő más Nemzetközi Gyermek Díjlovas 
Versennyel. 
 
4.5 Az FEI engedélyével CDIO-Ch rendezhető kölcsön lovakkal. Kontinentális Bajnokság nem 
rendezhető kölcsön lovakkal. 
 
4.6 A Verseny nyitott a rendező országból egy, és minden más országból egy-egy csapat számára. 
 
4.7 A csapat díjlovas verseny 4 versenyzőből és póniból áll, melyek közül a legjobb három eredménye 
számít. Három főből álló csapat szintén elfogadható. Tartalék kombináció nem engedélyezett. 
 
4.8 CDIP és CDIOP rendezhető egyidejűleg. 
 
 
5. Nemzetközi Versenyek kölcsön lovakon 
 
5.1 Az FEI HQ engedélye alapján, díjlovaglásban CDI-CH és CDIO-Ch rendezhető úgy, hogy a 
lovakat a Rendező Bizottság bocsátja a versenyzők rendelkezésére. 
 
5.2 Az FEI engedélyével a Rendező Bizottság az alábbi szabályt alkalmazza azokon a versenyeken, 
melyeken kölcsön lovakat biztosít: 
 
5.2.1 A rendező ország minden versenyzője két lovat biztosít. Sorsolással párosítják a rendező és a 
külföldi versenyzőket. Egy másik sorsolással azt döntik el, hogy melyik ló legyen a hazai és melyik a 
külföldi versenyzőé. A hazai versenyző azt a lovat lovagolja, mely nem a külföldi versenyzőnek jutott, 
VAGY 
 
5.2.2 A rendező ország minden versenyzője két lovat biztosít. Minden külföldi versenyző a 
sorsolásban húz egy-egy lovat minden hazai versenyzőnek. A megmaradt lovakat kisorsolják a hazai 
versenyzők között, VAGY 
 
5.2.3 A Rendező Bizottság által biztosított lovakat kisorsolják a versenyzők között, VAGY 
 
5.2.4 A rendező ország minden versenyzője egy lovat biztosít. Sorsolással párosítják a rendező és a 
külföldi versenyzőket. Minden lovat egy haza és egy külföldi versenyző is lovagol. Az első 
versenyszámban a hazai lovas lovagolja a lovat elsőnek. 
 
5.3 Az alábbi szabályok vonatkoznak a kölcsön lovakkal lebonyolított versenyekre: 
 
5.3.1 A külföldi versenyzők számára megfelelő számú lovat kell biztosítani. Azokat a lovakat, melyek 
nyilvánvalóan nem megfelelőek a külföldi lovasok számára helyettesíteni kell. Ilyen helyettesítést csak 
a Versenybíróság engedélyével lehet végrehajtani. 
 
5.3.2 Minden versenyzőnek meg kell adni a lehetőséget, hogy a kisorsolt lóval legalább egyszer egy 
órát gyakoroljon. 
 
5.3.3 A Rendező Bizottság feladata a gyakorlásra szánt idő és szabályok megteremtése. 
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5.3.4 A lovakat legalább két nappal az első versenyszám megkezdése előtt rendelkezésre kell 
bocsátani. 
 
5.3.5 A lovakat naponta egyszer maximum egy órát lehet lovagolni. 
 
5.3.6 A lovak azzal a zablával lovagolandók, melyet rendszeresen használnak, és melyben 
megjelentek a sorsoláson. A zabla csak a tulajdonos engedélyével cserélhető. 
 
5.4 Az alábbi és fenti szabályok azokra a versenyekre vonatkoznak, melyeket az 5.2.4. pont szerint 
rendeznek, hacsak másképp nem rendelkeznek. 
 
 
Gy – 4 Cikkely   ÉVES KONTINENTÁLIS BAJNOKSÁGOK 
 
1. Minden évben, minden kontinensen megrendezésre kerül a Kontinentális Bajnokság. 
 
2. Az éves Kontinentális Bajnokság nyitott minden, a kontinensen lévő nemzet számára. Az FEI 
Főtitkár engedélyével hívhatók Nemzeti Szövetségek a kontinensen kívülről, azonban egy versenyző 
ugyan abban a szakágban csak két Bajnokságon vehet részt egy naptári évben. 
 
3. A CDIO-Ch versenyek és Bajnokságok rendezését az FEI hagyja jóvá. A megrendezésükre a 
kontinens különböző országaiba kerül sor, hogy a gyermekversenyzők minél több külföldi országba 
eljuthassanak.  
 
4. A Bajnokságokat szigorúan az FEI Általános Szabályzata, a Díjlovas Szabályzat és a jelen 
specifikus Szabályzat szerint kell megrendezni. 
 
5. A fogadó nemzettel együtt legalább négy nemzet kell jelen legyen a versenyen, ez alól kivétel az 
Európán kívül megrendezett Kontinentális Bajnokság, ahol a rendező országot is beleértve legalább 
két ország regionális csapatai vesznek részt. Az adott nemzetek szövetsége határozza meg a 
regionális csapatokat. 
 
7. A 2. bekezdés szerint meghívott csapatok és egyéni versenyzők (nem egy kontinensről) díjakra 
igen, azonban érmekre és minősítésre nem jogosultak. 
 
8. Amennyiben lehetséges, a Bajnokságot hosszabb iskolai szünetben kell megrendezni. 
 
9. A Bajnokság szabadtéren zajlik. 
 
10. Elfogadható nevezési díj kiszabható. Amennyiben lehetséges el kell tekinteni a nevezési díjtól a 
Bajnokságokon. 
 
11. Csak a Nemzeti Szövetségük által hivatalosan nevezett csapatok és/vagy egyéni versenyzők 
indulhatnak. 
 
 
III. FEJEZET  EGYÉB ELŐÍRÁSOK 
 
 
Gy – 5 Cikkely  KÖLTSÉGEK ÉS KIVÁLTSÁGOK  
 
1. Versenyek 
 
A Gyermek Lovas Versenyek Szervező Bizottságai felajánlhatnak és tárgyalhatnak pénzügyi és 
szállás támogatásokról, akár szállodákban, diákszállókban vagy magánszállásokon. Az Általános 
Szabályzat nem alkalmazandó ezekre a versenyekre, de a Szervező Bizottság tárgyalásaihoz alapul 
szolgálhatnak.  
 
2. Bajnokságok és CDIO-Ck-k versenyek 
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2.1 Ezeken a Bajnokságokon és CDIO-Ch versenyeken a Nemzeti Szövetségek állják a 
Csapatvezetők, versenyzők, lovászok, és lovak utazási költségeit a helyszínre és vissza. 
 
2.2 A Rendező Bizottságra az 1. paragrafus érvényes az alábbi minimum kiegészítéssel: 

- istállózás és a lovak takarmányozása 
- lehetőség a lovászoknak, hogy az istálló közelében maradhassanak 
- amennyiben nem biztosított ingyen szállás, úgy megfelelő szállás lehetőséget kell felajánlani 

és az árak feltüntetésével kihirdetni a versenykiírásban. 
 
2.3 Hivatalos személyek esetében a Díjlovas Szabályzat az irányadó. 
 
3. Minden juttatást, az állatorvosi szemlét Versenyt megelőző naptól a versenyt követő napig kell 
megadni. 
 
4. A Csapatvezető felelős a csapata és a versenyzője viselkedéséért az egész versenyen. Ők és a 
Nemzeti Szövetségük felelős minden okozott kárért. Hacsak a versenyzők nem magánszálláson 
laknak, a Csapatvezető köteles a csapatával és/vagy versenyzőivel maradni. 
A Fellebbviteli Bizottság állapítja meg az okozott kár mértékét. Az FEI jogi eljárása alapján bírságot 
szabhat ki, és joga van felfüggeszteni a csapatot és versenyzőket az egész verseny idejére. 
 
 
 
Gy – 6 Cikkely  DÍJAK 
 
1. A Gyermek Versenyeken ajánlatos tárgyi jutalmakat kell felajánlani, pénzdíj nem megengedett. 
 
2. Minden versenyen, minimum öt díjat, egy szalagot és egy tárgyi jutalmat vagy szuvenírt kap, 
minden helyezett négy versenyző. A legjobb négy egyéni versenyzőnek ajánlott istálló plakettet adni. 
  
3. Az Bajnokságokon, a következő minimális mennyiségű díj átadása kötelező: 
  
3.1. Az előkészítő és a vigaszversenyeken, tárgyi jutalom, istálló-plakett és szalag, legalább minden 
helyezett négyversenyzőnként egy, de legalább összesen öt díj.  
 
3.2  A Csapat Bajnokságban FEI érmek adhatók. Ráadásként, tárgyi jutalom, istálló-plakettek és szalagok az 
első négy csapat minden tagjának.  
 
3.3 Az Egyéni Bajnokságban FEl érmek. Ráadásként tárgyi jutalom, istálló-plakettek és szalagok 
minden helyezett négy versenyzőnek, de legalább összesen öt díj.  
 
4. Versenyeken a díjátadó ünnepségnek nagy jelentőséget kell tulajdonítani és, amennyiben 
lehetséges, szociális eseményként megtartani. Amennyiben mégsem, úgy a versenypályán kell 
megtartani úgy, hogy a legnagyobb lehetséges ceremónia mellett, legalább díjszalagok kerüljenek 
átadásra,  
 
3.5. A Szervező Bizottság minden Csapatvezetőt és versenyzőt meg kell, hogy ajándékozzon 
valamilyen emléktárggyal vagy plakettel.  
 
Gy – 7 Cikkely   LOVAK  
 
1.  Kiképzés. A helyszínre való érkezés után, bárhol a verseny helyszínén, a versenyző lovagláshoz, 
sétáltatáshoz, a ló vezetéséhez és futószárazásához (ehhez futószáras ostor használható) pálcát 
használhat (maximum 120 cm). A lovász is sétáltathatja, vezetheti és futószárazhatja a lovat. Pálca 
minden más személynél lehet, akinek nincs köze a ló képzéséhez. 
 
A lovak semmilyen esetben sem hagyhatják el a Stewardok által felügyelt területet, istállót vagy a 
verseny helyszínét, egy hivatalos FEI Delegált beleegyezése nélkül, vagy a ló jóléte és egészsége 
érdekében helyszínen lévő állatorvos engedélye nélkül. 
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2. Ellenőrzés: A Versenybíróság visszalépésre szólíthatja fel még a versenyszám kezdete előtt, vagy 
a program lovaglása közben azt a gyermeket, mely nem tudja ellenőrzés alatt tartani a lovát. Ez a 
felszólítás az adott lóval az egész versenyre kiterjedhet. 
 
3. Azonosítás. Minden ló a Rendező Bizottság által az érkezésnél kiadott azonosítási számot a 
verseny teljes ideje alatt megtartja. Ezt a számot az istálló elhagyásakor a póni mindvégig köteles 
hordani, hogy a hivatalos személyek beleértve a Stewardot azonosítani tudják. Ennek elmulasztása 
először figyelmeztetést, majd további mulasztás esetén Versenybírósági, vagy Fellebbviteli Bizottsági 
büntetés kiszabását vonja maga után. 
 
 
Gy – 8 Cikkely   BÍRÓK/BÍRÓI BIZOTTSÁG/FELLEBBVITELI BIZOTTSÁG 
 
A CDI-Ch és CDIO-Ch versenyeken a bírók kinevezése a Díjlovas Szabályzat alapján történik. 
 
CDI-Ch/CDIO-Ch: Minimum 3 bíró. A Versenybíróság Elnökét és többi tagját a Nemzeti Szövetség 
vagy a Szervező Bizottság jelöli ki az FEl bírói listájáról. Egy nemzeti bíró jelölhető a rendező 
országból (öttagú Versenybíróság esetén). 
 
Egy háromtagú versenybíróságból legalább egynek külföldi bírónak kell lennie, egy öttagú 
versenybíróságban legalább kettőnek külföldinek és egyéb nemzetiségűnek kell lennie. 
 
Továbbá javasolt, hogy a Szervező Bizottságokban legyen Versenybíróság és Fellebbviteli Bíróság, 
olyan hivatalos személyek, akiknek van tapasztalatuk gyermek versenyekben. 
 
A Kontinentális és Regionális Bajnokságokon a Versenybíróság Elnökét és tagjait, a Technikai 
Küldöttet (a Versenybíróság Elnöke vagy tagjai tevékenykedhetnek Technikai Küldöttként) és a 
Külföldi Állatorvosi Küldöttet az FEI választja ki. 
 
A Fellebbviteli Bizottság kérdésében lásd a Díjlovas Szabályzat idevonatkozó cikkelyét. 
 
Gy – 9 Cikkely   TECHNIKAI KÜLDÖTT 
 
1. A Díjlovas Szabályzatban és az Általános Szabályzatban feltüntetett feladatai mellett a Technikai 
Küldöttnek a Gyermek Bajnokságokon és nemzetközi versenyeken, feladata és felhatalmazása, hogy 
ellenőrizze, hogy a helyszín megfelelő, hogy a résztvevők magatartása korrekt és hogy a verseny 
szociális és nevelő funkciója a résztvevők jólétét szolgálja, a sportszerűség és fairplay szabályait 
betartják. 
 
Gy – 10 Cikkely  ÚTLEVÉL  
 
1. Az FEI Általános Szabályzat irányadó. 
2. Az Állatorvosi Szabályzat irányadó.  
 
Gy – 11   VERSENYKIÍRÁS 
 
1. Lásd: FEI versenykiírás tervezet, mely elérhető az FEI honlapon. 
 
 
IV. FEJEZET   GYERMEK DÍJLOVAS VERSENY  
 
Gy – 12 Cikkely  ÁLTALÁNOS 
 
A Gyermek Díjlovas Versenyek és Bajnokságok az alább változtatások kivételével a Díjlovas 
Versenyek Szabályai szerint kerülnek megrendezésre. 
 
Gy – 13 Cikkely  DÍJLOVAS NÉGYSZÖG 
 
Lásd: 429. cikkely és Díjlovas Négyszög melléklet. 
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Gy – 14 Cikkely  DÍJLOVAS PROGRAMOK 
 
A Gyermek Díjlovas programok az FEI honlapján találhatók. 
A versenyeken és bajnokságokon a program fejből lovagolandó. 
 
Gy – 15 Cikkely  VERSENYZŐ SÚLYA 
 
Nincs korlátozás 
    
Gy – 16 Cikkely  ÖLTÖZET 
 
1. Lovagláshoz hárompontos biztonsági kobak kötelező. 
 
2. Sötét lovagló kabát. Fehér vagy tört fehér lovaglónadrág, fehér ing nyakkendővel vagy vadász 
nyakkendővel. Kesztyű kötelező. Cilinder vagy keménykalap nem engedélyezett. Versenyzéshez tilos 
a pálca. A melegítőben azonban egy maximum 120 cm-es pálca használható. Sarkantyú választható, 
de csak 1,5 cm-nél nem hosszabb tompa végű fém sarkantyú használható. Tarajos sarkantyú nem 
engedélyezett. 
 
 
Gy – 17 Cikkely   SZERSZÁMOZÁS 
 
1. Nyereg. Angol típusú díjlovas nyereg használandó.   
 
2. Zablák. Sima zabla hannóveri orrzóval, angol orrzóval vagy kombinált orrszíjjal használatos minden  
esetben. (Lásd 428. cikkely)  
 
3. A zabla fémből vagy kemény műanyagból készül és lehet gumi bevonatú. Gumizabla 
engedélyezett. Feszítőzabla, hackamore tilos.  
 
4. Fülvédő kizárólag a rovarok ellen használható. Ezek kizárólag extrém esetekben a 
Versenybíróság/Technikai Küldött engedélyével, használhatók. A fülvédőnek egyszerűnek kell lennie 
és nem takarhatja a ló szemét. Lásd 428. cikkely. 
 
5. Minden szerszámozásra vonatkozó előírás, lásd: Díjlovas Szabályzat 428. cikkely. 
 
 
V. FEJEZET  KONTINENTÁLIS ÉS REGIONÁLIS DÍJLOVAS BAJNOKSÁG ÉS 

CDIO-Ch 
 
Gy – 18 Cikkely  NEVEZÉS   
 
1. Az FEI jóváhagyása után a rendező ország Szervező Bizottsága a meghívással együtt kiküldi a 
kontinens vagy a régió Nemzeti Szövetségeinek. 
 
2. Csapatok - Bajnokság 
2.1 A Csapatbajnokságba minden Nemzeti Szövetség egy négy főből és négy lóból álló csapatot 
nevezhet. Európán kívül azonban, a Nemzeti Szövetségek meghatározhatják a csapatok számát. 
A Szervező Bizottság ki kell terjessze a versenyzőkkel azonos privilégiumokat a Csapatvezetőre. 
Tartalék kombináció nem engedélyezett. 
 
2.2 A Bajnokság csapat és egyéni versenyszámaiban négy versenyző és négy lovas vehet részt. 
 
2.3 A CDIO-Ch versenyeken ugyan annyi a meghívott, mint a Bajnokságokon, és a Szervező 
Bizottság ki kell terjessze a versenyzőkkel azonos privilégiumokat a Csapatvezetőre. 
 
3. Egyéni versenyzők csapatok helyett - Bajnokságok 
Azok a Nemzeti Szövetségek, melyek nem tudnak csapatot kiállítani, egy vagy két egyéni versenyzőt 
nevezhetnek egy-egy pónival. 
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4. Lovászok 
CDIO-Ch versenyeken és Bajnokságokon minden Nemzeti Szövetség egy lovászt delegálhat 
lovanként, azonban maximum négyet csapatonként. 
 
5. A Nevezés három fázisban, a Díjlovagló Szabályzat szerint történik. 
 
6. Indulók és Startlista 
Lásd 425. cikkely. 
 
7. Versenyek  
7.1 Előkészítő Versenyszám 
Kötelező minden versenyzőnek – FEI Gyermek Előkészítő Feladat 
 
7.2 Csapat Bajnokság és Egyéni Minősítő Verseny 
Kötelező minden versenyzőnek – FEI Gyermek Csapat Fealadat 
 
7.3 Vigaszági Verseny 
Azoknak a versenyzőknek, akik nem indulnak az Egyéni Bajnokságban – választható – FEI Gyermek 
Előkészítő Feladat 
 
7.4 Egyéni Bajnokság 
Nyitott a Csapat Bajnokság és az Egyéni Minősítő Feladat legjobb 15 ló/versenyző kombinációjának 
(lásd 8.2) – Maximum 3 versenyző indulhat országonként (Csapatvezető választja) beleértve azokat, 
akik a 15. helyen holtversenyben végeztek. – FEI Gyermek Egyéni Versenyfeladat. 
 
8. Csapat minősülés  
8.1 A 8.2 versenyben a győztes csapat (3 legjobb lovas) az, amelyik a legmagasabb összesített 
százalékot kapta, a második, a második legmagasabb, és így tovább.  
 
8.2 Amennyiben kettő vagy több csapat egyenlő százalékot ér el, akkor a harmadik helyen 
minősült versenyző eredménye számít. Lásd 451.1. cikkely. 
 
9. Egyéni minősülések 
A Végső Egyéni Minősülést az Egyéni versenyszám adja. Amennyiben holtverseny alakul ki az 
első három helyen, úgy a kollektív pontszám dönt. Lásd 451.2 cikkely. 
 
10. Versenybíróság és Technikai Küldött 
A Versenybíróság/Technikai Küldöttség elnökét és tagjait Technikai Küldöttként az FEI választja. 
Kinevezése, ugyan úgy, mint a Versenybíróság tagjaié, a 437-es cikkely szerint történik. 
 
11. Fellebbviteli Bizottság 
A Fellebbviteli Bizottság elnökének, tagjainak összetétele és a Bizottság maga megfelel a 438 -as 
cikkelynek. 
 
12. Állatorvosi Küldöttség 
Lásd Állatorvosi Szabályozás 
 
13. Díjak és emléktárgyak 
Díjak és emléktárgyak mértéke megegyezik a jelen szabályzat Ch–6-es cikkelyével. Az FEI 
jóváhagyása alapján medál jár a Kontinentális és más Bajnokságokon a Csapatoknak és Egyéni 
versenyzőknek. 
 
14. Egyéb 
Minden olyan esetben, mely nem található a jelen Szabályzatban, a Versenybíróság a Bajnokság 
érdekeit figyelembe véve az FEI Általános Szabályzat és a Díjlovagló Versenyekre vonatkozó 
Szabályzat alapján jár el. 
 
Az FEI dönti el, hogy egy bajnokság „nyílt” vagy „nem nyílt”. Amennyiben nyílt bajnokság, úgy a 
kontinensen vagy régión kívüli versenyzők nem kaphatnak érmet vagy címet. 
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Gy – 19 Cikkely  Minősülés 
 
1. Lovak 
1.1 A lovak 6 évesek vagy annál idősebbek. 
1.2 A Bajnokság azon lovak számára nyitott, akik az azt megelőző és/vagy adott évben nem 
vettek részt Nemzetek Kupáján vagy felnőtt CDIO-n Nagydíjban. 
1.3 A Bajnokság alatt nem vesznek részt más felnőtt versenyben. 
 
2. Versenyzők 
2.1 A gyermek, addig az évig, amíg betölti a 14. életévét részt vehet Junior Kontinentális Díjlovas 
Bajnokságban, de ugyan abban az évben nem vehet részt Gyermek és Junior Bajnokságban. 
2.2 Az a gyerek, amelyik addig az évig, amíg betölti a 14. életévét, részt vesz Kontinentális Junior 
Díjlovas Bajnokságban, már nem versenyezhet Gyermek Bajnokságon.  
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MELLÉKLET 6 - ÉRDEMJELVÉNYEK  
 
1992. Január 1. előtt  
 
1.. A versenyzőket az érdemjelvények a következőképpen illetik meg:  
 
1.1 Azok számára, akik a legjobb 12 versenyző között voltak Nagydíjban CDIO versenyen  
 
12 CDIO versenyen - Arany Jelvény 
8 CDIO versenyen  - Ezüst Jelvény 
4 CDIO versenyen  - Bronz Jelvény 
 
1.2. Kontinensbajnokságon Nagydíjban a 12 legjobb versenyző közötti helyezés egyenlő egy CDIO-
val, Világbajnokságon pedig két CDIO-val.  
 
1.3. Kontinensbajnokságon, Világbajnokságon és Olimpiai Játékokon a részvétel a Nagydíj 
Speciálban szintén egyenlő két CDIO-val.  
 
1992. Január 1-től  
 
2. A versenyzőket az érdemjelvények a következőképpen illetik meg:  
 
2.1 Azok számára, akik CDIO versenyen Nagydíjban a 12 legjobb versenyző között voltak  
 
12 CDIO versenyen  -  Arany Jelvény  
8 CDIO versenyen  -  Ezüst Jelvény  
4 CDIO versenyen  -  Bronz Jelvény  
 
2.2 Részvétel az Egyéni Döntő Versenyszámban CDIO versenyen (például Nagydíj Speciál vagy 
Nagydíj szintű Zenés Kűr) egyenlő három CDIO-val.  
 
2.3 Részvétel az Egyéni Döntőben Kontinensbajnokságon, Világbajnokságon, Világkupa Döntőn vagy 
Olimpiai Játékokon (például Nagydíj Speciál vagy Nagydíj Kűr) egyenlő négy CDIO-val.  
 
2.4 Ezt a szabályt visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni 1992. január 1-től 1995. Január 1-ig.  
 
1995. Január 1-től  
 
3. A versenyzőket az Érdemjelvények a következőképpen illetik meg:  
 
3.1 Azok számára, akik CDIO versenyen az Első Egyéni Minősítő Versenyszámban (például Nagydíj) 
a 12 legjobb versenyző között voltak  
 
14 CDIO versenyen - Arany Jelvény 
10 CDIO versenyen - Ezüst jelvény 
6 CDIO versenyen - Bronz Jelvény  
 
3.2. Részvétel a Második Egyéni Minősítő Versenyszámban CDIO versenyen (például Nagydíj 
Speciál) egyenlő két CDIO-val.  
 
3.3. Részvétel a Második Egyéni Minősítő Versenyszámban Kontinensbajnokságon, 
Világbajnokságon és Olimpiai Játékokon (azaz Nagydíj Speciál) egyenlő három CDIO-val.  
 
3.4. Részvétel az Egyéni Döntőben CDIO versenyen (azaz Nagydíj Kűr) egyenlő 3 CDIO-val.  
 
3.5. Részvétel az Egyéni Döntő versenyben Kontinensbajnokságon, Világbajnokságon, Világ kupa 
Döntőn és Olimpiai Játékokon (azaz Nagydíj Kűr) egyenlő négy CDIO-val.  
 
3.6. Ezt a szabályt 1995. január 1-től, visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.  
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3.7. 1999. január l-től 2004. decemberig csak a CDIO 3* versenyeken elért eredmények kerülnek 
beszámításra.  
 
2005. január 1-től 
 
4. A versenyzőket az Érdemjelvények a következőképpen illetik meg: 
 
4.1. Azok számára, akik CDIO versenyen Nagydíj versenyszámban a legjobb 15 között végeztek. 
 
14 CDIO versenyen - Arany Jelvény 
10 CDIO versenyen - Ezüst jelvény 
6 CDIO versenyen - Bronz Jelvény  
 
4.2. Részvétel Nagydíj Speciálban (Bajnokság Forma) CDIO versenyen egyenlő két CDIO-val. 
 
4.3. Részvétel Nagydíj Speciálban vagy Nagydíj Kűrben egy CDIO-n  (Nemzetek Kupája formula) egyenlő 
két CDIO-val.  
 
4.4. Részvétel Nagydíj Speciálban Kontinentális Bajnokságon, Világbajnokságon és Olimpiai 
Játékokon egyenlő három CDIO-val. 
 
4.5. Részvétel Nagydíj Kűrben Kontinensbajnokságon, (Bajnokság formula) CDIO-n, egyenlő három 
CDIO-val. 
 
4.6. Részvétel Nagydíj Kűrben Kontinentális Bajnokságon, Világbajnokságon, FEI Világkupa™ 
Díjlovas Döntőn és Olimpiai Játékokon egyenlő négy CDIO-val. 
 
5. A jelvény iránti kérelmet bizonyítékokkal kell alátámasztani. 
 



 94 

MELLÉKLET 7  NEMZETKÖZI DÍJLOVAGLÓ BÍRÓK  
 
Kategóriák: A Bírókat három négy (4) kategóriába soroljuk: 2*-os (új) 3*-os Bírók (korábban 
Nemzetközi Bírójelöltek), 4*-os Bírók (korábban Nemzetközi Bírók, „I”) és 5*-os Bírók (korábban: 
Hivatalos Nemzetközi Bírók, „O”)  
 
Kor: 
2*  -2*-os Bíróvá való kinevezés 50 éves korig lehetséges 
3* - 3*-os Bíróvá való kinevezés 55 éves korig lehetséges 
4* - 4*-os Bíróvá való kinevezés 60 éves korig lehetséges 
5* - Nincs kinevezési korhatár. 
 
A korhatár minden kategória esetében 70 év. A bíró abban az évben megy nyugdíjba az FEI Bírói 
listáról, amelyben betölti a 71. évét. 
 
Nyelv: Az FEI két hivatalos nyelve közül legalább az egyiket angolul beszélni kell és, ha lehetséges, 
megérteni a másikat (franciát. 
 
Nemzeti Szövetség támogatása: Az FEI Bírók kinevezéséhez és az FEI listán való 
fennmaradásukhoz szükséges a Nemzeti Szövetségük támogatása. Lásd Általános Szabályzat. 
 
Bírók száma: Az FEI Bírók száma a különböző régiókban attól, függ, hogy hány nemzetközi versenyt, 
és milyen szinten rendeznek, valamint az FEI döntésétől. 
 
Versenyekre való kinevezés: A Bírók kinevezésének szabályai a 437-es és 446-os cikkelyekben 
találhatók. 
 
Minősülés és minimum követelmények: A 2*, 3*, 4* és 5*-os Bírók minősülésének és 
követelményének feltételeit az FEI HQ külön rendelkezésben adja ki, és az FEI Díjlovas Bírók Képzési 
Rendszerén keresztül felügyeli. 
 
Minősülés feltételei Technikai Küldöttnek: 
1. FEI 4*/5*-os bíró; és 
2. legalább öt (5) alkalommal CDI3*nál (vagy magasabb versenyen) vagy CDIO-nál a Rendező 
Bizottság tagja. 
 
Általános feltételek  
 
Bírók költségtérítése. A nemzetközi versenyeken tevékenykedő bírókat a következő költségtérítés 
illeti meg: teljes utazási költség (FEI utazási előírásának megfelelően), teljes ellátás, szállás plusz 150 
CHF/100 EUR napidíj.  
 
Összeférhetetlenség. A bírók nem tevékenykedhetnek egy versenyen, ha bíráskodásuk 
összeférhetetlenséget von maga után. Lásd FEI Kódex Díjlovas Bíróknak és Általános Szabályzat. 
 
A Szabályzat/Kódex bármilyen jellegű megszegése az FEI Díjlovagló Szakbizottságának kerül 
bejelentésre az FEI Jogi Osztálya intézkedésére való ajánlással. 
  
Versenyző Bírók. Az FEl Bírók nem lehetnek hivatalos személyei Felnőtt Bajnokságoknak, és nem 
versenyezhetnek nemzetközi szinten ugyanazon a kontinensen ugyanazon az éven belül. Nemzeti 
Szövetségükön keresztül nyilatkozniuk kell az FEl-nek minden év január 1-ig, hogy az adott éven belül 
bírálni, vagy versenyezni kívánnak.  
 
Passzivitás. Azokat az FEl Bírókat, akik három évnél hosszabb ideig voltak inaktívak, vagy nem 
minősültek újra, az FEI törli az FEI Díjlovagló Bírók listájáról. A passzivitása/ujra minősülés hiánya 
miatt a listáról eltávolított bírónak, ahhoz, hogy visszakerüljön, végig kell mennie a minősülési 
eljáráson. Lásd: FEI Díjlovas Bírók Képzési Rendszere. 
 
Versenyek értékelése: A versenybíróság elnöke és/vagy a vezető/külföldi bíró köteles értékelésre 
összehívni a tagokat, amennyiben egy versenyszám során bíráskodásuk több mint 5 százalékban 
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eltér. A megbeszélést a versenyszám után huszonnégy (24) órán belül meg kell tartani, és 
amennyiben lehetséges, a ló/lovasról készült videofelvétel megtekintésével. 
 
A 3*/4*/5*-os bírók soha nem tevékenykedhetnek titkárként vagy írnokként a Versenybíróság elnöke 
vagy tagjai mellett egy nemzetközi versenyen, de a 2*, 3* és 4*-os bírók beülhetnek. 2*-os bírók 
Intermediaire II vagy magasabb versenyszámban titkárként vagy írnokként részt vehetnek. 
 
További információkért az FEI Díjlovas Bírok Oktatási Rendszerével kapcsolatban lásd az FEI 
honlapot – Díjlovaglás. 
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MELLÉKLET 8 IRÁNYELVEK CDI/CDIO VERSENYEKEN  
   KÖLCSÖNLOVAKKAL TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELHEZ 
 
 
A Főtitkár jóváhagyása alapján nemzetközi versenyeket vagy versenyszámokat a Nemzeti Szövetség 
által biztosított kölcsön lovak részvételével is meg lehet rendezni (lásd 420.1.1. cikkely). Ilyen 
esetekben a következő feltételeket kelj alkalmazni:  
 
1. A kiírásban rögzíteni kell minden olyan kiegészítő feltételt, amely alapján a lovak kölcsönadásra és a 
versenyszámok megrendezésre és kerülnek.  
 
A lovak Felvezetése és kisorsolása előtt Technikai Értekezletet kell tartani a Csapatvezetők, versenyzők, 
lótulajdonosok és hivatalos személyek számára, melyen fel kell hívni a figyelmüket a kölcsönlovak és a 
verseny megrendezésére vonatkozó speciális feltételekre.  
 
2. A Szervező Bizottság biztosítja a megfelelő számú lovat (maximum kettőt versenyzőnkén t). Minden 
versenyzőnek ugyan annyi lovat kell lovagolnia. 
 
2.1. Minden lónak képesnek kell lennie az adott szinten, mely a versenyhez szükséges versenyezni. A 
Díjlovas Világranglistán szereplő lovak nem vehetnek részt kölcsönlovakkal történő versenyeken. 
  
2.2. Amennyiben nem áll rendelkezésre elég ló ahhoz, hogy minden versenyző két lovat kapjon, úgy a 
versenyzők számával megegyező számú lónak és legalább három vagy négy tartalék lónak kell lennie.  
 
2.3. A lovak sorsolását a lehető legkorábban kell elvégezni, legkésőbb azonban az első versenyszám 
kezdése előtt 24 órával.  
 
3. A lovak Felvezetését a Csapatvezetők vagy a csapat képviselője, a versenyzők, a Versenybíróság 
Elnöke és az Állatorvosi Bizottság Elnöke vagy az Állatorvosi kiküldött előtt kell lebonyolítani.  
A lovakat megfelelő módon kell beazonosítani. 
  
3.1. A lovak tulajdonosainak a 428. Cikkelynek megfelelő kantárt kell hozniuk a lovaikon való 
használatra. A Versenybíróság Elnöke megjelölteti minden lónak a kantárát és zabláját. Ezeket a 
kantárokat és zablákat a verseny ideje alatt cserélni nem szabad, kivéve a Versenybíróság Elnökének 
külön engedélyével. 
 
3.2. Minden tartaléklovat szemlézni kell. Helyettesítés kizárólag az FEl Megbízott Állatorvosának és a 
Külföldi Bírónak/Technikai Küldöttnek az engedélyével lehetséges. Csapat lovakat lehet cserélni 
csapaton belül.  
 
4. Sorsolás: Az első versenyszám kezdése napján vagy az azt megelőző napon a 425. Cikkelynek 
megfelelően ki kell sorsolni az indulási sorrendet.  
 
5. Amennyiben Egyéni Döntő kerül megrendezésre, a következőképpen kell megtartani:  
 
a) Minősülés: nyitva áll a Csapatbajnokság legjobb 15 versenyző/lovas kombinációjának,  beleértve 
azokat, akik esetleg a 15-ik helyen holtversenyben végeztek.  
 
b) Indulási sorrend: Az Egyéni Döntőre a lovakat azok közül kell kisorsolni, amelyek az adott 
versenyzővel a minősítő versenyszámban a legjobb 15 között végeztek. Amennyiben egy versenyző 
ugyanazt a lovat húzza ki, mint amivel a csapat vagy más minősítő versenyszámban minősült, úgy 
egy másik lovat kell húznia. A lovasok csak egy lóval indulhatnak. 
 
c) Egyéni Döntő helyezés: Mindkét versenyszám (Minősítő és Egyéni Döntő) beszámít az Egyéni 
Döntő helyezésbe. A versenyszámok százalékos eredményét össze kell adni.  
 
d) Holtverseny: Az első helyen bekövetkezett holtverseny esetén az Egyéni Döntő versenyszámban 
elért magasabb helyezés dönt.  
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6. A Szervező Bizottságnak megfelelő számú tartaléklovat kell biztosítania arra az esetre, ha a 
sorsolás után az Állatorvosi Bizottság / Megbízott Állatorvos bármely lovat alkalmatlannak ítélné a 
versenyzésre. A tartaléklovakat a sorsoláson meg kell nevezni. 
 6.1. Fenti esetekben tartaléklovakra sorsolást kell tartani. Ezek a lovak a szemlén részt kellett, hogy vegyenek. 
Bármennyi is a versenyzők vagy lovak száma, mindig arra kell törekedni, hogy több ló legyen, mint lovas. 
 
7. Olyan esetben, amikor minden versenyző két vagy három lovat húz ki az egész versenyre, a lóval történő 
gyakorlásra legalább egy órát kell biztosítani lehetőleg a verseny megkezdése előtti napon. Minden 
versenyző az adott versenyszámban szereplő indulási idejük előtt legalább fél órát melegíthet és 
gyakorolhat a lóval (kivéve az 5. paragrafusban szereplő versenyszámok). Ezt a Technikai Küldött és/vagy 
az FEl Steward felügyeli. 
 
8. FEI útlevelek nem szükségesek feltéve, hogy csak nemzeti lovak vesznek részt a versenyen, melyek 
beazonosíthatók az adott Nemzeti Szövetség által elfogadott okmány alapján.  
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MELLÉKLET 9 - PAS DE DEUX 
 
 
A Pas de Deux egy olyan nemzetközi díjlovas versenyfeladat, melyben két ló/lovas kombináció 
tartózkodik a négyszögben egyszerre. A Pas de Deux csapatok két lóból és két lovasból állnak, mind 
a ketten egyéni és csapat versenyzők egyaránt. A pontozás a végrehajtott feladatokra összpontosul. A 
Pas de Deux csapat egy meghatározott kűr szintű koreográfiát ad elő. 
 
Bíráskodás: Három bíró ül C-nél. Az egyik bíró az egyik, a másik a másik kombinációt bírálja. 
Mindketten csak technikai pontokat adnak. A harmadik bíró bírálja a művészi kivitelezést. 
 
Program pontozó lap: Kűr pontozó lap. 
 
 
 



 99 

MELLÉKLET 10 ISTÁLLÓ BIZTONSÁG 
 
 
1. Minimum FEI Istálló Biztonság  
 
A CDI-Ch/CDIP/CDIJ/CDIY/CDI 3*-5*/CDIO 3*-5* versenyekre, Bajnokságokra és Játékokra a 
minimum követelményeket lásd az Állatorvosi Előírások és az évente kiadott Díjlovas verseny 
táblázat. 
 
2. Csökkentett Istálló Biztonság 
 
Kisebb díjlovagló versenyekre (CDI 1* és CDI 2*) és a Nyugat-Európán kívül rendezett CDI-
Ch/CDIP/CDIJ/CDIY/CDI 3* versenyekre az alábbi kísérleti, ideiglenes, évente felülbírálandó 
intézkedések kerülnek bevezetésre. 
 
Követelmények 
 
1. A lovakat a verseny helyszínén kell elszállásolni. 
 
2. Ahol lehetséges, az egy országból érkező lovakat, egy helyre kell elhelyezni. Gondoskodni kell a 
lovak megfelelő elkülönítésétől, különösen, ha különböző országokból érkeznek. A ló influenzára való 
tekintettel, amennyiben az esemény egy nemzeti versennyel kerül megrendezésre, el kell különíteni 
az oltott illetve nem oltott lovakat.  
 
3. A lovak jólétét illetően semmilyen kompromisszumot sem szabad megengedni.  
 
4. A szervezőknek biztosítaniuk kell, hogy a versenyeiken az istállók területét/területeit istállóvezető(k) 
/ stewardok felügyeljék napi 24 órán keresztül, hogy megakadályozzák, a lovak kólikázását, 
beszorulását a boxban, a tűzveszély t, stb.  
 
5. Biztonsági kordonok és belépési ellenőrzés nem kötelező, azonban amennyiben gyakorlati okokból 
szükséges, a Megbízott Állatorvosnak vagy a Külföldi Bírónak/Technikai Küldöttnek jogában áll ezeket 
az intézkedéseket igényelni, vagy egy szalag korlát felállítását kérni, biztosítva, hogy a járművek ne 
parkoljanak túl közel, stb.  
 
CDI versenyek Nyugat-Európán kívül 
 
A Nyugat-Európán kívüli rendezett CDI 3*/CDIJ/CDIY/CDIP/CDI-Ch/CDI-YH versenyekre nem 
vonatkoznak az  
Állatorvosi Szabályzat 1005.2.4, 1005.2.5.1 és 1005.2.2. Cikkelyei, azonban az istálló biztonságának 
szabályait be kell tartani.  
 
Egy időben rendezett versenyek 
 
Amennyiben két különböző kategóriájú verseny kerül megrendezésre egy időben, úgy automatikusan 
a magasabb szintű istálló biztonság alkalmazandó. (Például CDI 4*/CDIP). 
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MELLÉKLET 11 DÍJLOVAS NÉGYSZÖG 
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MELLÉKLET 12 – NEMZETKÖZI DÍJLOVAS VERSENYEK KATEGÓRIÁI – 2009. JANUÁR 1. 
A jelen táblázat csak információként szolgál, bármilyen kérdés esetén az FEI Szabályzat a mérvadó 
 
 
 

 
CDI-W 

 
CDI 5* 

 
CDI 4* 

 
CDI 3* 

 
 
Részvétel 

Minimum 6 NSZ, beleértve a 
fogadó NSZ-t egyenként min. 2 
versenyzővel. A Rendező Biz. 
Nem hívhat több hazai, mint 
külföldi lovast. Meghívás és 
Fehér kártyák lásd: 423. cikkely 
és FEI Világkupa™ Díjlovas 
Szabályzat. 
Minden versenyzőnek és 
lovasnak FEI regisztrációval 
kell rendelkeznie. 

Minimum 6 NSZ, beleértve a fogadó 
NSZ-t egyenként min. 2 lovassal vagy 
12 NSZ egyenként min 1 
versenyzővel. A Rendező Biz. Nem 
hívhat több hazai, mint külföldi lovast. 
Meghívás és Fehér kártyák lásd: 423. 
cikkely. 
Minden versenyzőnek és lovasnak 
FEI regisztrációval kell rendelkeznie. 
Egy versenyző/ló kombinációjának a 
részvételhez két különböző 
CDI3*/CDI4* versenyen Nagydíjban 
legalább 64%-ot kell teljesítenie.  
Minimum jogosultság mérték a NSZ 
hatásköre. 
Egy CDI5*-os verseny rendezéséhez 
a Rendező Biz-nak előtte egy pozitív 
kimenetelű CDI3*-os versenyt kell 
rendeznie. 

Minimum 6 NSZ, beleértve a 
fogadó NSZ-t egyenként min. 2 
lovassal vagy 12 NSZ 
egyenként min 1 versenyzővel. 
A Rendező Biz. Nem hívhat több 
hazai, mint külföldi lovast. 
Meghívás és Fehér kártyák lásd: 
423. cikkely. 
Minden versenyzőnek és 
lovasnak FEI regisztrációval kell 
rendelkeznie. 
 

Minimum 6 NSZ, beleértve a 
fogadó NSZ-t egyenként min. 2 
lovassal vagy 12 NSZ 
egyenként min 1 versenyzővel. 
A Rendező Biz. Nem hívhat 
több hazai, mint külföldi lovast. 
Meghívás és Fehér kártyák 
lásd: 423. cikkely. 
Minden versenyzőnek és 
lovasnak FEI regisztrációval 
kell rendelkeznie. 
 

 
Kor 

A lovak száma lovasonként a 
Rend. Biz. Hatásköre. 
Versenyzők 16 éves kortól.  

A lovak száma lovasonként a Rend. 
Biz. Hatásköre. Versenyzők 16 éves 
kortól. 

A lovak száma lovasonként a 
Rend. Biz. Hatásköre. 
Versenyzők 16 éves kortól. 

A lovak száma lovasonként a 
Rend. Biz. Hatásköre. 
Versenyzők 16 éves kortól. 

 
Lovak 

Lovak: 8 éves kortól. Nagydíj, 
Nagdíj Spec, Nagydíj Kűr. 
Kiskör: 7 éves kortól 

Lovak: 8 éves kortól. Nagydíj, Nagdíj 
Spec, Nagydíj Kűr. Kiskör: 7 éves 
kortól 

Lovak: 8 éves kortól. Nagydíj, 
Nagdíj Spec, Nagydíj Kűr. 
Kiskör: 7 éves kortól 

Lovak: 8 éves kortól. Nagydíj, 
Nagdíj Spec, Nagydíj Kűr. 
Kiskör: 7 éves kortól 

 
Versenyzők 

A versenyzők csak az útlevelük 
kiadási országának színeiben 
versenyezhetnek 

A versenyzők csak az útlevelük 
kiadási országának színeiben 
versenyezhetnek 

A versenyzők csak az útlevelük 
kiadási országának színeiben 
versenyezhetnek 

A versenyzők csak az 
útlevelük kiadási országának 
színeiben versenyezhetnek 

 
Versenyek 

FEI Nagydíj és FEI Nagydíj Kűr 
kötelező. 
U25 Nagydíj és kiskör is 
kiírható 

FEI Nagydíj/FEI Nagydíj Speciál 
vagy/és FEI Nagydíj Kűr. Nagydíj U25 
és kiskör kiírható 

FEI Nagydíj beleértve az FEI 
Nagydíj Speciált és az FEI 
Nagydíj Kűrt. Nagydíj U25 és 
kiskör kiírható 

FEI Nagydíj beleértve az FEI 
Nagydíj Speciált és/vagy az 
FEI Nagydíj Kűrt. Nagydíj U25 
és kiskör kiírható 
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Ló 
Útlevelek 

FEI útlevél (lásd Ált. Szab. 139. 
cikkely) 

FEI útlevél (lásd Ált. Szab. 139. 
cikkely) 

FEI útlevél (lásd Ált. Szab. 139. 
cikkely) 

FEI útlevél (lásd Ált. Szab. 
139. cikkely) 

 
Istálló  
Biztonság 

Minimum FEI istálló biztonság 
kötelező. Nyugat-Európán kívül 
Csökkentett istálló biztonság 
szükséges  

Minimum FEI istálló biztonság 
kötelező. 

Minimum FEI istálló biztonság 
kötelező. 

Minimum FEI istálló biztonság 
kötelező. Nyugat-Európán 
kívül Csökkentett istálló 
biztonság szükséges 

 
Nevezési díj 

Max. EUR 300 CHF 500 
Nyugat Európai Ligában. Más 
CDI-W-re nincs korlátozás 

Max CHF 600 (EUR 400) Max. CHF 525 (EUR 350) Nincs korlátozás, de igazodnia 
kell a pénzdíjhoz és a 
vendéglátáshoz 

 
Almolás-
szalma 

1. almolás a Rend. Biz költsége 
a Nyugat Európai Ligában. Más 
CDI-W esetében tetszőleges, 
vagy a Rend Biz, vagy a 
versenyző költsége 

Almolás a Rend. Biz költsége. 1. almolás a Rend. Biz költsége Tetszőleges, vagy a Rend Biz, 
vagy a versenyző költsége 

 
Étkezés 
Versenyzők/ 
lovászok 

Nyugat Európai Ligában a 
Rend Biz költsége. Más CDI-W 
esetében tetszőleges, vagy a 
Rend Biz, vagy a versenyző 
költsége 

A Rendező Bizottság költsége. 
Reggeli + egy főétkezés 

A Rendező Bizottság költsége. 
Reggeli + egy főétkezés 

Tetszőleges, a Rend Biz, vagy 
a versenyző költsége 

 
Szállás 

Nyugat Európai Ligában a 
Rend Biz költsége. Más CDI-W 
esetében tetszőleges, vagy a 
Rend Biz, vagy a versenyző 
költsége 

A Rendező Bizottság költsége. 
 

Tetszőleges, a Rend Biz, vagy a 
versenyző költsége 

Tetszőleges, a Rend Biz, vagy 
a versenyző költsége 

Talaj AIDEO minimum előírás szerint 
(1) 

AIDEO minimum előírás szerint (1) AIDEO minimum előírás szerint 
(1) 

Nincs korlátozás 

 
 
Pénzdíj 

2011/2012szezon 
Nyugat Európai Liga 
Nagydíj: 
Min. CHF 15.000 
Nagydíj Kűr 
Min. CHF 35.000 
Más CDI-W versenyen nincs 
korlátozás 

Két Nagydíj kör esetén: 
Min Nagydíj CHF 15.000 
(EUR10.000) 
Nagydíj Spec és Nagydíj Kűr CHF 
30.000 (EUR20.000) – Össz pénzdíj 
min CHF 90.000/EUR 60.000 
Ha csak egy kör: Nagydíj CHF 40.000 
(EUR 25.000) és Nagydíj Spec vagy 
Nagydíj Kűr CHF 70.000 (EUR 
45.000) Össz pénzdíj min CHF 
110.000/EUR 70.000 

Min Nagydíj CHF 9.000 (EUR 
6.000), 
Nagydíj Spec és/vagy Nagydíj 
Kűr CHF 15.000 (EUR 10.000) 

Nincs korlátozás 
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Hivatalos 
Személyek 

Bírók: FEI listáról 5; legalább 3 
különböző nemzetiségű külföldi.  
FEI által kinevezett min 3, 5*-os 
Bíró a Nyugat Európai Ligában 
és Külföldi Bíró 
Bírói napidíj: EUR 100* 
7 FEI bíró, min. 4 külföldi és 
max 2 ugyan abból a NSZ-ből 

Bírók: 5 FEI listáról; legalább 3 
különböző nemzetiségű külföldi. Min 
3, 5*-os bíró 
Bírói napidíj: EUR 100* 
7 FEI bíró, min. 4 külföldi és max 2 
ugyan abból a NSZ-ből 

Bírók: 5 FEI listáról; legalább 3 
különböző nemzetiségű külföldi. 
Min 2, 5*-os bíró 
Bírói napidíj: EUR 100* 
7 FEI bíró, min. 4 külföldi és max 
2 ugyan abból a NSZ-ből 

Bírók: 5 FEI listáról; legalább 
3 különböző nemzetiségű 
külföldi. Egy 3*-os bíró 
meghívható a nagykörbe. 
Kiskör esetén 2, 2* vagy 3*-
os bíró jelölendő. 7 FEI bíró, 
min. 4 külföldi és max 2 
ugyan abból a NSZ-ből 
Bírói napidíj: EUR 100* 

Fellebbviteli 
Bizottság 

Nem szükséges. ( Nem szükséges.  
 

Nem szükséges.  
 

Nem szükséges. 
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CDI 2* 
 

CDI 1* 
 

CDI-Y/J/U25 
 

CDI-P/Ch 
 

 
Részvétel 

Nincs korlátozás a Nemzeti 
Szövetségeket illetően. 
Minden versenyzőnek és 
lovasnak FEI regisztrációval 
kell rendelkeznie. 

Nincs korlátozás a Nemzeti 
Szövetségeket illetően. 
Minden versenyzőnek és lovasnak 
FEI regisztrációval kell rendelkeznie. 

Nincs korlátozás a Nemzeti 
Szövetségeket illetően. 
Minden versenyzőnek és 
lovasnak/póninak FEI 
regisztrációval kell rendelkeznie. 

Nincs korlátozás a Nemzeti 
Szövetségeket illetően. 
Minden versenyzőnek és 
lovasnak/póninak FEI 
regisztrációval kell 
rendelkeznie. 

 
Kor 

A lovak száma lovasonként a 
Rend. Biz. Hatásköre. 
Versenyzők 16 éves kortól. 

A lovak száma lovasonként a Rend. 
Biz. Hatásköre. Versenyzők 16 éves 
kortól. 

A lovak száma lovasonként a 
Rend. Biz. Hatásköre. 
Junior: 14-től 18 éves korig 
Fiatal: 16-tól 21 éves korig 
U25: 16-tól 25 éves korig 

A lovak/pónik száma 
lovasonként a Rend. Biz. 
Hatásköre. 
Gyermek: 12-től 14 éves korig 
Póni lovas 12-től 16-ig 

 
Lovak 

Lovak: 7 éves kortól 
Nagydíj 8 évestől 

Lovak: 7 éves kortól 
 

Lovak: 6 éves kortól 
Szent György Díjban 7 évestől 
Nagydíj 16-25: 8 évtől 

Lovak: 6 éves kortól 
Pónik: 6 éves kortól 
 

 
Versenyzők 

Külföldön élő versenyzők részt 
vehetnek versenyeken a 
befogadó ország színeiben az 
adott ország Nemzeti 
Szövetségének engedélyével 

Külföldön élő versenyzők részt 
vehetnek versenyeken a befogadó 
ország színeiben az adott ország 
Nemzeti Szövetségének 
engedélyével 

Külföldön élő 18 év alatti 
versenyzők részt vehetnek 
versenyeken a befogadó ország 
színeiben 

Külföldön élő 18 év alatti 
versenyzők részt vehetnek 
versenyeken a befogadó 
ország színeiben 

 
Versenyek 

FEI Nagydíj szintig kivéve 
Nagydíj Spec, és a Nagydíj kűr 

FEI Intermedier I szintig beleértve az 
Intermedier Kűrt 

FEI Junior feladatok 
FEI Fiatal Lovas feladatok 
U25: FEI Inter II – Nagydíj 16-25 

FEI Póni Lovasok feladatai 
FEI Gyermek Lovasok 
feladatai 

 
Ló útlevél 

Saját országban való 
versenyzéshez nem szükséges 
útlevél, azonban regisztrálva 
kell legyenek a nemzeti 
Szövetségüknél, ábrával 
beazonosíthatók kell legyenek 
és érvényes oltási igazolással 
kell rendelkezniük 

Saját országban való versenyzéshez 
nem szükséges útlevél, azonban 
regisztrálva kell legyenek a nemzeti 
Szövetségüknél, ábrával 
beazonosíthatók kell legyenek és 
érvényes oltási igazolással kell 
rendelkezniük 

Saját országban való 
versenyzéshez nem szükséges 
útlevél, azonban regisztrálva kell 
legyenek a nemzeti 
Szövetségüknél, ábrával 
beazonosíthatók kell legyenek és 
érvényes oltási igazolással kell 
rendelkezniük 

Saját országban való 
versenyzéshez nem 
szükséges útlevél, azonban 
regisztrálva kell legyenek a 
nemzeti Szövetségüknél, 
ábrával beazonosíthatók kell 
legyenek és érvényes oltási 
igazolással kell rendelkezniük 

 
Istálló 
Biztonság 

Csökkentett Istálló Biztonság Csökkentett Istálló Biztonság Minimum FEI istálló biztonság 
kötelező. Nyugat-Európán kívül 
Csökkentett istálló biztonság 
szükséges 

Minimum FEI istálló biztonság 
kötelező. Nyugat-Európán 
kívül Csökkentett istálló 
biztonság szükséges 
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Nevezési díj  Nincs korlátozás Nincs korlátozás Nincs korlátozás Nincs korlátozás 

Almolás - 
szalma 

Tetszőleges, vagy a Rend Biz, 
vagy a versenyző költsége 

Tetszőleges, vagy a Rend Biz, vagy a 
versenyző költsége 

Tetszőleges, vagy a Rend Biz, 
vagy a versenyző költsége 

Tetszőleges, vagy a Rend Biz, 
vagy a versenyző költsége 

Versenyzők/ 
Lovászok 
étkezése 

Tetszőleges, vagy a Rend Biz, 
vagy a versenyző költsége 

Tetszőleges, vagy a Rend Biz, vagy a 
versenyző költsége 

Tetszőleges, vagy a Rend Biz, 
vagy a versenyző költsége 

Tetszőleges, vagy a Rend Biz, 
vagy a versenyző költsége 

Szállás Tetszőleges, vagy a Rend Biz, 
vagy a versenyző költsége 

Tetszőleges, vagy a Rend Biz, vagy a 
versenyző költsége 

Tetszőleges, vagy a Rend Biz, 
vagy a versenyző költsége 

Tetszőleges, vagy a Rend Biz, 
vagy a versenyző költsége 

Talaj Nincs korlátozás Nincs korlátozás Nincs korlátozás Nincs korlátozás 

 
Pénzdíj 

Nincs korlátozás Nincs korlátozás Nincs korlátozás Nincs korlátozás 
Az FEI CDI-Ch versenyeken 
csak tárgyi jutalom 
engedélyezett 

 
Hivatalos 
személyek 

Bírók: FEI Bírói listáról min 3. 
5 tagból legalább 2 különböző 
nemzetiségű külföldi. 3 tagból 
legalább 1 külföldi Egy öttagú 
versenybíróságban egy 
nemzeti nagydíjas bíró 
jelölhető  
Bírói napidíj: EUR 100,- * 

Bírók: FEI Bírói listáról min 3. 
5 tagból legalább 2 különböző 
nemzetiségű külföldi. 3 tagból 
legalább 1 külföldi Egy öttagú 
versenybíróságban egy nemzeti 
nagydíjas bíró jelölhető  
 
Bírói napidíj: EUR 100,-* 

Bírók: Min 3 FEI Bíró. Egy 
nemzeti jelölhető az öttagú 
Versenybíróságba.+ tagú 
Versenybíróságben legalább 1 
külföldi, öttagúban legalább 2 
különböző nemzetiségű külföldi. 
Bírói napidíj: EUR 100,-* 

Bírók: Minimum 3 FEI bíró és 
egy nemzeti bíró a rendező 
országból jelölhető öttagú 
bizottság esetén..  
Egy háromtagú bizottságban 
legalább egy külföldi, egy 
öttagúban legalább két 
különböző nemzetiségű 
külföldi. 
Bírói napidíj: EUR 100,-* 

Fellebbviteli 
Bizottság 

Nem szükséges Nem szükséges Nem szükséges Nem szükséges 
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CDIO KATEGÓRIÁI* – 2009. JANUÁR 1. 
 
 

* csak CDIO versenyekre – Bajnokságokra és Játékokra speciális szabályzat vonatkozik 

 
 
 
 

 
CDIO 5* 

 
CDIO 4* 

 
CDIO 3* 

 
CDIO U25/YR/J/P/Ch 

 
 
Részvétel 

Minimum 6 NSZ, beleértve a 
fogadó NSZ-t. 
Minden versenyzőnek és lónak 
FEI regisztrációval kell 
rendelkeznie. 
Egy versenyző/ló 
kombinációjának a részvételhez 
két különböző CDI3*/CDI4* 
versenyen Nagydíjban legalább 
64%-ot kell teljesítenie.  
Minimum jogosultság mérték a 
NSZ hatásköre. 
 

Minimum 6 NSZ, beleértve a fogadó 
NSZ-t. 
Minden versenyzőnek és lónak FEI 
regisztrációval kell rendelkeznie. 
Versenyzőként 1 ló. 

Minimum 6 NSZ, beleértve a 
fogadó NSZ-t. 
Minden versenyzőnek és lónak 
FEI regisztrációval kell 
rendelkeznie. 
Versenyzőként 1 ló. 

Minimum 3 NSZ, beleértve a 
fogadó NSZ-t. 
Minden versenyzőnek és 
lónak/póninak  FEI 
regisztrációval kell 
rendelkeznie. 
Versenyzőként 1 ló/póni. 

 
Kor 

Versenyzők 16 éves kortól.  
Lovak: 8 éves kortól 

Versenyzők 16 éves kortól.  
Lovak: 8 éves kortól 

Versenyzők 16 éves kortól.  
Lovak: 8 éves kortól 

U25: 16-25 
Junior: 14 – 18 
Fiatal lovas: 16 – 21 
Gyermek: 12 – 14 
Póni lovas: 12 – 16 
Lovak: 6 éves kortól 
(Junior/Gyermek) 
7 éves kortól (Fiatal lovas) 
Póni: 6 éves kortól 
8 éves kortól (U25) 

 
Versenyzők 

A versenyzők csak az útlevelük 
kiadási országának színeiben 
versenyezhetnek 

A versenyzők csak az útlevelük 
kiadási országának színeiben 
versenyezhetnek 

A versenyzők csak az útlevelük 
kiadási országának színeiben 
versenyezhetnek 

Külföldön élő 18 év alatti 
versenyzők versenyezhetnek a 
befogadó ország színeiben. 
18 év felett a versenyzők csak 
az útlevelük kiadási 
országának színeiben 
versenyezhetnek.  
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Versenyek 

Nemzetek Kupája: 
FEI Nagydíj, FEI Nagydíj 
Speciál, vagy FEI Nagydíj Kűr 
Bajnokság: 
FEI Nagydíj, FEI Nagydíj 
Speciál, és FEI Nagydíj Kűr 
 

Nemzetek Kupája: 
FEI Nagydíj, FEI Nagydíj Speciál, 
vagy FEI Nagydíj Kűr 
Bajnokság: 
FEI Nagydíj, FEI Nagydíj Speciál, és 
FEI Nagydíj Kűr 
 

Nemzetek Kupája: 
FEI Nagydíj, FEI Nagydíj 
Speciál, vagy FEI Nagydíj Kűr 
Bajnokság: 
FEI Nagydíj, FEI Nagydíj 
Speciál, és FEI Nagydíj Kűr 
 

YR/J/P: 
Nemzetek Kupája: 
Csapat Verseny 
Egyéni Verseny 
Bajnokság: 
Csapat Verseny 
Egyéni Verseny 
Egyéni kűr 
Gyermek/U25: 
Csapat Verseny 
Egyéni Verseny 

Ló útlevél FEI útlevél kötelező 
 

FEI útlevél kötelező FEI útlevél kötelező FEI útlevél kötelező 

Istálló  
Biztonság 

Minimum FEI istálló biztonság 
kötelező.  

Minimum FEI istálló biztonság 
kötelező. 

Minimum FEI istálló biztonság 
kötelező. 

Minimum FEI istálló biztonság 
kötelező.  

Nevezési díj Nincs korlátozás Nincs korlátozás Nincs korlátozás Nincs korlátozás 

Almolás-
szalma 

Ingyenes Ingyenes Tetszőleges, vagy a Rend Biz, 
vagy a versenyző költsége 

Tetszőleges, vagy a Rend Biz, 
vagy a versenyző költsége 

Étkezés 
Versenyzők/ 
lovászok 

3 étkezés naponta 2 étkezés naponta Tetszőleges, vagy a Rend Biz, 
vagy a versenyző költsége 

Tetszőleges, a Rend Biz, vagy 
a versenyző költsége 

Szállás Ingyenes szállás Ingyenes szállás Tetszőleges, a Rend Biz, vagy a 
versenyző költsége 

Tetszőleges, a Rend Biz, vagy 
a versenyző költsége 

Talaj AIDEO minimum előírás szerint 
(1) 

AIDEO minimum előírás szerint (1) Nincs korlátozás Nincs korlátozás 

 
 
Pénzdíj 

Minimum CHF 100.000 /  
EUR 65.000 
Nemzetek Kupája esetén: 
A Nagydíj Csapatversenyen a 
legmagasabb a pénzdíj 

CHF 50.001-től 99.999-ig / 
EUR 33.001 – 64.999 
Nemzetek Kupája esetén: 
A Nagydíj Csapatversenyen a 
legmagasabb a pénzdíj 

CHF 50.000 –ig / EUR 33.000-ig 
Nemzetek Kupája esetén: 
A Nagydíj Csapatversenyen a 
legmagasabb a pénzdíj 

Nincs korlátozás. CDIO-CH 
csak tárgyi jutalom adható. 
Nemzetek Kupája esetén: 
A Csapatversenyen a 
legmagasabb a pénzdíj 

 
Hivatalos 
Személyek 

Bírók: FEI 5* és 4*-os listáról öt 
bíró. Legalább 3 különböző 
nemzetiségű külföldi.  
Minimum három 5*-os Bíró  
7 FEI bíró, legalább 4 külföldi 
és max 2 ugyan abból a NSZ-
ből 

Bírók: FEI 5* és 4*-os listáról öt bíró. 
Legalább 3 különböző nemzetiségű 
külföldi.  
Minimum kettő 5*-os Bíró 
7 FEI bíró, legalább 4 külföldi és max 
2 ugyan abból a NSZ-ből 
 

Bírók: FEI 5* és 4*-os listáról öt 
bíró. Legalább 3 különböző 
nemzetiségű külföldi.  
7 FEI bíró, legalább 4 külföldi és 
max 2 ugyan abból a NSZ-ből 
Bírói napidíj: EUR 100,-* 
 

Bírók: Minimum 3 Fei bíró, egy 
nemzeti bíró hívható egy 5 
tagú bizottságba. 
Egy háromtagú bizottságban 
legalább egy más nemzetiségű 
külföldi, egy öttagúban 
legalább két különböző 
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Bírói napidíj: EUR 100,-* 

Bírói napidíj: EUR 100,-* nemzetiségű külföldi. 
 
Bírói napidíj: EUR 100,-* 

Fellebbviteli 
Bizottság 

Szükséges Szükséges.  
 

Szükséges.  
 

Szükséges. 

 
 
AIDEO minimum előírás definíciója 
 
A talaj rugalmas és engedi, hogy a patának legyen egy csúszó fázisa (nem erőteljes) a homokban. A felhasznált anyag nem lehet túl nagy, a homok vagy 
kődara szemcséinek a mérete nem haladhatja meg a 4 mm-t, a gyapjúdarabok mérete körülbelül 30 mm és a rostszálak 50 mm-nél rövidebbek. A gyapjú 
vagy rostszálak nem dudorodhatnak ki magasan. A fa pótlék veszélytelen, azonban a faforgács mérete nem lehet nagyobb 40 x 10 mm-nél (vigyázat: a fa 
organikussá válik). A felhasznált anyag nem lehet durva őrlésű vagy éles. Gumiszőnyeg a vízelvezetéshez bizonyos esetekben hasznos lehet. A talaj 
karbantartásakor figyelni kell arra, hogy az ne legyen túl tömör és a nedvesség mértéke is megfelelő legyen. A talaj nem ragadhat a patához. 
 
* térítés egyéb költségekre 
 


