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I. Rajtengedély vizsga. (REV)
I.1. Mire jó a REV?
• A rajtengedély vizsga a Magyar Lovassport Szövetség versenyengedély
szerző vizsgája.
• A rajtengedély vizsgára való jelentkezésnek az alsó korhatára a betöltött 8.
életév.

I.2. Típusai
Típusa
1 Díjugrató – lovastusa rajtengedély

Amely szakágban enged versenyezni
Díjugrató, Lovastusa, Díjlovas, Western-reining,
Lovastorna.

2 Díjlovagló rajtengedély

Díjlovas, Western-reining, Lovastorna.

3 Fogathajtó rajtengedély

Fogathajtó, Western-reining.

4 Lovastorna rajtengedély

Lovastorna, Western-reining.

5 Távlovas rajtengedély

Távlovas, Western-reining.

6 Western-reining rajtengedély

Western-reining.

A vizsga két különálló elméleti és gyakorlati modulból áll.
1) Elméleti anyaga a „Rajtengedély vizsga felkészítő könyv” -ben foglaltak.
2) Gyakorlati követelményrendszerét a szakágak határozzák meg.
I.3.

1)
2)
3)
4)

Rajtengedély-vizsgán való megjelenés feltételei

Minimum életkor – 8.életév – betöltése.
8 és 9 évesek csak pónival vizsgázhatnak.
Sporttagsági könyv és a Lovas Szövetségtől kapott igazolási szám megléte.
Érvényes sportorvosi igazolás.

5) Regisztrált edző jelenléte, s az edző aláírása, hogy REV-re fel van készítve a
lovas.
6) Kitöltött rajtengedély-vizsga könyv.
7) A vizsga díjat, előre a Magyar Lovas Szövetség részére be kell fizetni.
8) Hivatalos versenyhez illő öltözék.
9) A kötelező oltásokkal, útlevéllel rendelkező ló.
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A rajtengedély-vizsgára való jelentkezés minden szakágban a TopSoft ZRT
nevezési program segítségével történik.

I.4. A rajtengedély-vizsga gyakorlati lebonyolítása:
(A vizsga lebonyolításához a díjugrató/lovastusa szakágban mentő kötelező, a
többi szakágban ajánlott).
1. Elméleti vizsga.
• A rajtengedély-vizsga könyvben tanult ismereteket kérik számon, „némi”
szabályismerettel kiegészítve.
• Sikeres elméleti vizsga megléte után lehet gyakorlati vizsgát tenni!
2. Gyakorlati vizsga
a) díjlovas REV: meghatározott díjlovagló program lelovaglása
b) díjugrató/lovastusa REV: vezényelt csoportos előlovaglás küllemi
bírálattal + a felépített díjugrató pálya teljesítése (80 – 90cm).
(Sikertelen gyakorlati vizsga után, a következő vizsgán, már csak a
gyakorlati részből kell vizsgázni.)
3. Eredményhirdetés, oklevél osztás.
• A sikeres REV-t bejegyzik a lovas sportkönyvébe, ill. a vizsgázó
oklevelet kap.
• A REV – jegyzőkönyvek másolatát megküldik a Magyar Lovassport
Szövetség irodájának.

II. Versenyen való részvétel feltételei.
II.1. Lovast érintő feltételek
a) Sporttagsági könyv és a Lovas Szövetségtől kapott igazolási szám megléte.
b) Érvényes sportorvosi igazolás.
c) Érvényes lovaslicenc.
d) Visszaigazolt regisztrált edző megléte kezdő, ill. ifjúsági lovas esetén.
e) Kezdő, ill. ifjúsági lovas esetén a regisztrált edző jelenléte a melegítőpályán.
f) Hivatalos versenyhez illő öltözék.
g) Minősülés megléte az adott versenyre / versenyszámra.

Bubzso

3

II.2. Lovat érintő feltételek
a) Lóútlevél benne a kötelező oltások és vizsgálatok igazolásával.
b) Érvényes lólicenc.
c) Megfelelő egészségi állapot. (Pl.: nem lehet „eleven seb” a lovon.)
d) Minősülés megléte az adott versenyre / versenyszámra.

III. Szabályzat – alapismeret.
A szabályzatok nem ismerése, nem mentesít az azokban leírtak alól!

III.1. Lovassport szabályzatok
1) FEI szabályzatok: A Nemzetközi Lovas Szövetség szabályzatai melyek
szabályozzák a nemzetközi lovassportot.
2) Nemzeti szabályzatok szabályozzák a nemzeti lovassportot. Az ezekben
nem rendezett kérdésekre vonatkoznak az FEI szabályzatok.
3) Szakági szabályzat, az egyes szakágak rendszerét szabályozzák, de ezen
szabályzatokban nem rendezett kérdésekre vonatkoznak a fentebb említett
szabályzatok.
4) Megyei szabályzatok, az egyes megyék „életét” szabályozzák, de nem
írhatják felül a fentebb említett szabályzatokban foglaltakat.

III.2. Felelős személy
a) Felelős személy az a sportoló, aki lovagol, lovastornázik vagy hajt a
rendezvény alatt, továbbá a tulajdonos és más kiszolgáló személy, ideértve a
lóápolót, a segédhajtót és az állatorvost, amennyiben jelen van a versenyen;
illetve mindenkit, aki a lóval kapcsolatban döntést hoz.
b) A lovastorna esetében a futószárazó is felelős személynek minősül.
a) Kiskorú sportoló esetében mindenkor a regisztrált edző a felelős személy.
b) A felelős személy, minden felügyelete alá tartozó ló körülményeiért,
erőnlétéért, gondozásáért és lejelentéséért felelős.
c) A felelős személy önmagában vagy bármely más személlyel együtt, akinek
bejárása van a lóhoz, felelős minden tevékenységért, ami az istállóban,
lovaglás, kocsizás vagy kiképzés során a felelőssége alatt álló lóval történik.
d) A felelős személy nem menthető fel a felelősség alól az elégtelen
istállóbiztonság okán.
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III.3. Kezdő lovas a díjugratásban
a) Kezdő lovas az a lovas, aki még nem teljesítette a feljebb lépéshez
szükséges 8db 100-105cm kezdő lovasoknak kiírt stílusversenyt maximum
A-szabály szerint 8 hibaponttal.
b) A 8 db pálya teljesítésére időkorlát nincs meghatározva, több éven keresztül
is teljesíthető. A nevezési program számolja a megfelelően teljesített
pályákat.
c) Kivételt képeznek a 8 és 9 éves gyermekek pónival és a 10 és 11 éves
gyermekek akár nagy lóval is, több évben is indulhatnak Megyei és vagy
Regionális Bajnokságon Kezdő lovasoknak kiírt döntőn.

III.4. A lovagolható lovak száma hazai díjugrató versenyeken
a) Egy versenyszámban egy lovas max. 3 lovat lovagolhat, kivéve az Országos
Bajnokságok kiírása szerinti korlátozást.
b) Tenyészversenyen 1 lovas 4 lovat is lovagolhat versenyszámonként.

III.5. Csengő
A csengő a versenyzőkkel való kommunikálásra szolgál.
a) Engedélyt adnak vele a versenyzőknek a pályára lépésre a pályabemutató
kezdetekor, illetve jelzik a pályabemutató végét.
b) Megadják vele az indulási jelet, ill. vissza is vonhatják azt csengőszóval..
c) Bármely okból, vagy egy előre nem látható esemény bekövetkeztekor
megállíthatják vele a versenyzőt.
d) A megszakítás utáni újraindítást is csengőszóval jelzi a versenybíróság.
e) Hosszú és ismételt csengetéssel jelzik a versenyző kizárását.
Ha a versenyző nem engedelmeskedik a megállást jelző csengőjelnek, a
versenybíróság megítélése szerint kizárható a versenyből.
A pálya megszakítása után, ha a versenyző úgy ugorja meg, vagy úgy tesz
kísérletet egy akadály ugratására, hogy az erre engedélyt adó csengő még nem
szólalt meg, a versenyzőt ki kell zárni.

III.6. Illetéktelen segítség
• Illetéktelen segítségnek minősül a rajtvonalon való áthaladás és az utolsó
akadály ugratása után a célvonalon való áthaladás közötti, bármely harmadik
személy által a versenyzőnek vagy lovának nyújtott fizikai segítség,
függetlenül attól, hogy a versenyző kérte azt vagy sem.
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• Kivételt képez a szemüveg, és a lovaglósapka átadása.

III.7. Kizárás
• A kizárás azt jelenti, hogy a versenyző és a szóban forgó ló nem folytathatja
az adott versenyszámot.
• Kizárás vagy feladás esetén – bukás kivételével – a versenyzőnek joga van
egy szólóakadály megugrására, amely része az adott versenyszámnak.
Azonnali kizárás
A versenybíróságnak mérlegelés nélkül ki kell zárnia a lovast az alábbi esetekben:
(1) A versenyző bármilyen, a versenypályán felállított akadályt ugrat vagy
megkísérel ugratni a rajtjel elhangzása előtt, kivéve a versenybíróság által
engedélyezett melegítőakadály(ok) esetében.
(2) A versenyző a rajtjel elhangzása előtt rajtol és ugratja az első akadályt.
(3) A versenyző a pálya megkezdése után 45 másodperccel még nem ugrotta meg
az első akadályt, kivéve a versenyzőtől független körülményekhez kapcsolódó
esetekben.
(4) A ló a pálya teljesítése során több mint 45 másodpercig folyamatosan
ellenszegül.
(5) A versenyzőnek két akadály megugratása között, vagy az utolsó akadály
megugratása és a célvonalon való áthaladás között több mint 45 másodpercre van
szüksége;
(6) A versenyző a pálya első akadályát úgy ugratja, hogy előtte nem haladt át
helyes irányból a rajtvonalat jelző zászlók között.
(7) A versenyző kihagy egy kötelező fordulópontot vagy nem követi pontosan azt
az útvonalat, amelyet a pályarajz folytonos vonallal jelez.
(8) A pálya teljesítése során a pályához nem tartozó akadályt ugrat vagy
megkísérel ugratni.
(9) A versenyző kihagyja a pálya egyik akadályát, illetve kitörés vagy megállás
után nem ugorja meg azt az akadályt, ahol a hiba történt.
(10) A versenyző helytelen sorrendben ugrat egy akadályt.
(11) A versenyző rossz irányból ugrat egy akadályt.
(12) A versenyző túllépi az időhatárt.
(13) Ellenszegülés után a levert akadályt ugratja vagy megkísérli ugratni, mielőtt
visszaállítanák azt.
(14) A versenyző megszakítás után a csengőjel kivárása nélkül ugrat vagy
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megkísérel ugratni egy akadályt.
(15) A versenyző összetett akadályban történt ellenszegülés vagy kitörés után nem
ugratja meg az összetett akadály minden egyes elemét, kivéve az összetett akadály
zárt részére vonatkozó esetben.
(16) A versenyző nem külön‐külön és nem folyamatosan ugratja meg egy összetett
akadály összes részét
(17) A versenyző a pálya utolsó akadályának ugratása után nem halad át lóháton,
helyes irányban a célvonalat jelző zászlók között, mielőtt elhagyná a
versenypályát.
(18) A versenyző és/vagy a ló a versenybíróság engedélye nélkül elhagyja a
versenypályát, akár a rajt előtt is.
(19) Az elszabadult ló elhagyja a versenypályát a pálya befejezése előtt, akkor is,
ha még nem rajtolt.
(20) A lóháton ülő versenyző bármilyen tárgyat elfogad a pálya teljesítése során,
kivéve kobakot és/vagy szemüveget;
(21) A versenyző több mint 75 cm‐es hosszúságú, vagy nehezékkel ellátott végű
lovaglópálcát használ, akár a pályán, akár a melegítő‐ és gyakorlópályákon, vagy
bárhol a versenytér közvetlen közelében. Lovaglópálcát helyettesítő eszközt nem
szabad használni. Kivétel a melegítőben végzett síkmunka során, ahol lehet max.
110 cm hosszú pálcát használni.
(22) A versenyzőt vagy a lovat ért olyan baleset után, amely megakadályozza a
versenyzés folytatásában.
(23) A versenyző a zárt összetett akadályt nem a helyes irányban hagyja el, vagy
elmozdítja azt.
(24) A ló harmadik – nemzetközi versenyen a második – engedelmesség
megtagadása a pálya teljesítése során.
(25) A versenyző vagy a ló bukása a pálya teljesítése során.
(26) A versenybíróság úgy ítéli meg, hogy a versenyző vagy a ló bármilyen okból
kifolyólag képtelen folytatni a versenyt.
(27) Egy akadály ugratása vagy ugratásának megkísérlése, a pálya ugratásának
befejezése után.
Kizárható
A versenybíróság, az alábbi esetekben kizárhatja a versenyzőt:
(1) A versenyző a nevének és/vagy számának szólítására nem lép a
versenypályára.
(2) A versenyző nem lóháton érkezik a versenypályára, vagy nem lóháton hagyja
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el azt.
(3) A versenyző „A” vagy „C” szabály szerinti gyorsasági versenyszámban
anélkül iskolázza a lovat, hogy erről előzetesen értesítette volna a
versenyrendezőt.
(4) A versenyző nem áll meg csengőjelre a pálya teljesítése során.

III.8. Diszkvalifikálás
• A diszkvalifikálás azt jelenti, hogy a versenyző és/vagy lova, illetve lovai
nem vehetnek részt a versenyszám további részében vagy az egész verseny
egyéb versenyszámaiban sem. A diszkvalifikálás visszamenőleg is történhet.
Diszkvalifikálható
(1) A versenyző a versenyszám megkezdése után gyalog lép a versenypályára.
(2) A versenyző a versenybíróság engedélye nélkül a versenypályán lóval
gyakorol, vagy ugrat vagy megkísérel ugratni.
(3) A versenyző a versenypályán felállított melegítőakadályt a megengedettnél
többször ugratja vagy megkísérli ugratni.
(4) A versenyző ugratja, illetve megkísérli ugratni a pályán álló, vagy a
következő versenyszám részét képező egyik akadályt.
(5) A versenyző a versenybíróság engedélye, illetve nyomós ok nélkül az
összevetés előtt visszalép a további versenyzéstől.
(6) A versenyző a lovát a verseny folyamán nem a versenyrendező által e célra
kijelölt akadályokon gyakoroltatja, illetve melegíti.
(7) A versenyző a melegítő‐ és gyakorlópályán helytelen irányból ugratja a
felállított akadályt, vagy ugyanezt teszi a versenypályán felállított
melegítőakadállyal.
(8) Minden, a versenybíróság, a fellebbviteli bizottság valamely tagja vagy egy
steward által, vagy bármely más személy által egy hivatalos személy felé
jelentett durvaság vagy kegyetlen bánásmód esetén, beleértve, de nem
kizárólag az Állategészségügyi Szabályzat 1043.§ által tárgyalt általános
módszert, ami a végtagok érzékenységét vizsgálja.
Kötelező a diszkvalifikálás:
(1) A lágyékból, szájból vagy orrból vérző, illetve a túlzott sarkantyú‐ vagy
pálcahasználat nyomait viselő ló esetében (A szájban lévő enyhe vérzés esetén,
ami arra utal, hogy a ló megharapta a nyelvét vagy az ajkát, a hivatalos
személyek engedélyezhetik a ló szájának kiöblítését vagy letörlését és
megengedhetik, hogy a versenyző folytassa a pálya teljesítését. Minden egyéb,
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a ló szájában lévő vérzést mutató bizonyíték diszkvalifikálást eredményez.);
(2) Tilos nem engedélyezett akadályok ugratása versenyhelyszín bármely
területén, illetve tilos a versenyhelyszín lóval való, bármilyen célból történő
elhagyása a verseny ideje alatt. Ez diszkvalifikálással jár.

III.9. Durva bánásmód
Szigorúan tilos akár a melegítő‐ és gyakorlópályán, akár a versenypályán vagy a
versenyhelyszínen bárhol a lóval való durva, kegyetlen, embertelen bánásmód,
beleértve például a bárolás különböző formáit is.
• Amelyet a versenybíróság durva bánásmódként ítél meg, az Általános
Szabályzat rendelkezései szerint büntetendő, az alábbi büntetések közül egy
vagy több kiszabásával:
• Sárga lap;
• Bírság;
• Kizárás;
• Diszkvalifikálás.
•
Durva bánásmódnak minősül:
1) Bárolás
Bárolásnak tekintendő minden olyan mesterséges módszer alkalmazása, amely
arra irányul, hogy a lovat a versenyen magasabb, ill. figyelmesebb ugrásra
késztesse.
Általánosságban leírható, hogy a versenyző – és/vagy gyalogos segítője,
akinek viselkedéséért a versenyző felel – valamilyen manuális módszerrel
megüti a ló lábát egy tárggyal (mindegy, mivel, illetve ki által) vagy
szándékosan előidézi, hogy a ló megüsse a lábát, például az akadályt
szándékosan túl nagyra és/vagy túl szélesre építi, hamis alapvonalú akadályt
épít, a járóiskola, illetve az elugrató rúdjait vagy az összetett akadály elemeit
nem megfelelő távolságra helyezi, a lovat szándékosan belerántja vagy
belelöki az akadályba, vagy más módon nehezíti meg vagy teszi lehetetlenné a
ló számára, hogy a lábának megütése nélkül ugorja meg a melegítőakadályt.
A bárolás vagy egyéb durva edzésmódszerek alkalmazása a versenybíróság
illetékességének időszaka alatt a szóban forgó versenyző és ló
diszkvalifikálásával jár, minden versenyszámból, minimum 24 órás
időtartamra. A versenybíróság ezen felül indokolt esetben további lépéseket is
tehet, beleértve, de nem korlátozva arra, hogy diszkvalifikálhatja a versenyzőt
és/vagy lovat a teljes versenyről.
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2) Túlzott pálcahasználat
A lovaglópálca nem használható a versenyző indulatainak levezetésére, ez mindig
túlzott pálcahasználatot eredményez.
(1) A lovaglópálca nem használható kizárás után.
(2) A lovaglópálca használata csak a kézben tartás oldalán megengedett.
(3) A lovaglópálca használata a ló fején minden esetben kimeríti a túlzott
pálcahasználat fogalmát;
(4) A lovat sosem szabad folyamatosan háromnál több alkalommal megütni.
(5) Ha a ló bőre felszakad, túlzott pálcahasználat esete áll fenn.
A túlzott pálcahasználatot elkövető versenyzőt diszkvalifikálják és a versenybíróság
döntése alapján pénzbírság fizetésére kötelezhetik.
3) Durva bánásmód egyéb formái
A durva bánásmód bármely egyéb formája tilos, és a jelen szabályoknak
megfelelően büntetendő (beleértve, de nem korlátozva a ló lábszárának
túlérzékennyé vagy érzéketlenné tételére, tiltott edzésmódszerek használatára,
túlzott sarkantyúhasználatra, és egyéb esetekre, amelyekről az
Állategészségügyi Szabályzat, vagy más FEI szabályzat rendelkezik).

III.10. Veszélyes lovaglás
Bármely lovas, aki a verseny ideje alatt bármikor szándékosan vagy nem
szándékosan, de a hozzá nem értése miatt nagyobb veszélynek teszi ki
magát, a lovát vagy bármely harmadik felet, mint ami a verseny
sajátosságából adódik, veszélyes lovaglást követ el, a kihágás súlyosságának
mértéke szerinti büntetésben részesül.
Ide tartoznak többek között, de nem kizárólag az alábbiak:
• Kontroll nélküli lovaglás (A ló egyértelműen nem reagál a lovas felvevő
vagy előrehajtó segítségeire.)
• Túl gyors, vagy túl lassú rálovaglás az akadályokra.
• A ló ismételt túl messziről elugratása (vagy a ló akadály „alá” lovaglása, az
akadály „támadása” a lóval).
• A ló mozgásának ismételt megelőzése, vagy attól elmaradás ugrás közben.
• Veszélyes ugrások sorozata.
• A ló vagy a lovas reakcióinak súlyos hiányossága.
• A lovaglás folytatása három ellenszegülés, lóról esés/bukás, vagy
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bármilyen okból történt kizárást követően.
• A közönség bármilyen veszélyeztetése.
Figyelmeztetések és büntetések
A veszélyes lovaglás különböző esetei az alábbiak közül egy büntetést
vonnak maguk után:
• Lejegyzett szóbeli figyelmeztetés.
• Sárga figyelmeztető lap.
• Kizárás.
• Kizárás + sárga lap.
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