2.szint
Lovaglás
Díjlovaglás
A jelöltnek a lovat díjlovagló négyszögben kell előlovagolnia, be kell mutatnia
egy L (könnyűosztály) díjlovagló programot
Bírálati szempontok:
- biztos, szabályos és hatékony üléspozíció mindhárom jármódban
- képes legyen érzéssel és tudatosan felbecsülni a lovat és fejleszteni a
munkáját, hogy az alapjármódokat jól tudja lovagolni, észrevegye az
alapvető hibákat ,és tudja hogyan javítsa azokat.
- Képes legyen a bizalom kialakítására és a helyes lovaglás felépítésére
- Be kell mutatni a jármódok rövidítését és nyújtását, az átmeneteket
mindhárom jármódban. Lovagolni kell az idomítómunka elemeit benne a
vállat be gyakorlatot, az összeszedett vágtát, egyszerű ugrásváltást és a
lépés pirouettet (röviden hátra arc).
- El kell mondania, hogy a kiképzési skálával összefüggésben mit érzett a
lovon.

Díjugratás
A jelöltnek a lovat díjugrató stíluspályán kell lovagolnia. (1,20 m)
Bírálati szempontok:
- képes legyen egyensúlyban és hatékonyan lovagolni az ugrások felett
- képes legyen az iram és a távolság megítélésére
- Képes legyen a helyes egyensúly és elugrási pont értelmezésére az ugrásra
rálovaglásnál és az akadályok között, vonalakban.
- tudatosság és hatékonyság a felmerülő problémák megoldására
- tudnia és értenie kell az ugrólovak edzését
Futószárazás
Képesség és biztonság a ló hatékony futószárazásához. Ha szükséges rudak
használatával is.
Istállóvezetés
A jelöltnek gyakorlatba és elméletben kell számot adnia tudásáról.
Gyakorlat:
- versenyre teljes felkészítés
- speciális bandázs felhelyezése úgy versenyre mint sérülés esetén
- a lovak állapotának és mozdulatainak felismerése értékelése
- a lovak hangjának felismerése értékelése

- az istállótervezés szempontjainak ismerete, Mi a jó és mi a rossz.
Elmélet
- a lovak felkészítése munkára benne lovastusa, iskolaló, távlovaglás
- a legelő gondozása és teendők a legelőn
- lótenyésztési ismeretek
- a lovak élettana, benne egészségügyi ismeretek és problémák megoldása
- a telep és az ott dolgozók munkájának szervezése,

Oktatás (edzésvezetés)
Elmélet:
-

minden, ami az 1.szint követelménye csak minőségileg jobban
a díjlovaglás elemeinek egyéni vagy csoportos oktatása
a síkmunka elemeinek javítása benne vállat be
ellenvágta és egyszerű ugrásváltás
lépéspirouette és a jármódok rövidítése és nyújtása
biztonság és jártasság az ugró munkában (1,10 m) és az ugrások közötti
távolságok megfelelő alkalmazásában.
Miért és hogyan variáljuk a távolságokat ? A távolságok felhasználása a
lovasok és lovak munkájának javítására
Természetes vagy cross akadályok lovaglásának edzése
Beszélni kell az oktatás technikájáról, benne a problémák megoldásáról a
síkmunka és az ugratás esetén
Tudni kell a lovasokat motiválni és az edzést megtervezni, értékelni,
felmérni és fejleszteni a megfelelő tanácsok és útmutatások adásával
folyamatos visszajelzés és dicséret mellett

Gyakorlat: egyéni vagy csoportos edzésvezetés a díjlovaglás és a díjugratás
minden elemével a könnyüosztályú szinten.

