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MAGYAR LOVASSPORT SZÖVETSÉG ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT
Az Általános Versenyszabályzat jelen kiadásának hatályba lépésétől kezdve minden korábban kiadott
hasonló tartalmú szöveg érvényét veszti.
Az Általános Versenyszabályzat (továbbiakban: Szabályzat) hatálya kiterjed
-

a Magyar Lovassport Szövetségre (továbbiakban: Szövetség) és szerveire,
a Szövetség szakágaira,
a Szövetség által nyilvántartott megyékre vagy régiókra,
a Szövetséggel munkaviszonyban, megbízási viszonyban vagy társadalmi munkában elvégzett
feladatokon keresztül egyéb kapcsolatban álló személyekre vagy szervezetekre
a Szövetség által nyilvántartott sportszakemberekre és hivatalos személyekre
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ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT
BEVEZETŐ
100. cikkely – Általános versenyszabályzat
1. A Szabályzat célja, a Magyar Lovassport Szövetség által igazolt sportolók és sportolókból álló
csapatok tisztességes és igazságos feltételek mellett versenyezzenek, azzal az elvárással, hogy
a lovak jólétének tiszteletben tartása mindenek felett áll.
2. A Szabályzat, az Alapszabályban felsorolt szabályzatok és a szakbizottságok által kibocsátott
szakági versenyszabályzatok irányadóak minden, a Magyar Lovassport Szövetség által
rendezett lovas verseny lebonyolításakor.
3. A Szabályzat az Elnökség engedélyével kerül kiadásra.
4. A szakági versenyszabályzatok a szakbizottságok engedélyével kerülnek elfogadásra
5. A Magyar Lovassport Szövetség Alapszabályában felsorolt szabályzatok, a Szabályzat és a
szakági versenyszabályzatok érvényesek és hatályosak minden lovassport versenyen és/vagy
versenyszámban az 1. pont alapján.
6. A Szövetség felelőssége:
6.1.1. Biztosítani, a lovak jólétének elsődlegességét és azt, hogy a lovak jóléte soha
nem alárendelhető versenyzői vagy kereskedelmi befolyásnak.
6.1.2. Biztosítani, hogy minden, a Szövetségbe tartozó klub és rendező szervezet tartsa
tiszteletben a Szabályzatot és a szakági versenyszabályzatot a versenyek
szervezésekor.
6.1.3. Biztosítani, hogy a rendező szervezet az Alapszabály, az Szabályzat és a
vonatkozó szakági versenyszabályzat alapján gondoskodjon a pénzdíjak
kifizetéséről, melyről előzőleg az illetékes szakbizottság és a rendező szervezet
képviselője megállapodott. A rendező szervezet tegyen meg minden szükséges
intézkedést, hogy a pénzügyi és jogi kötelezettségeit, mint a pénzdíjak kifizetése,
teljesíteni tudja.
6.1.4. Biztosítani, hogy a verseny pontosan, a szakbizottságok által jóváhagyott kiírás
szerint kerüljön lebonyolításra.
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I. FEJEZET – VERSENYEK
101. cikkely – Nemzeti versenyek
1. Egy nemzeti versenyen kizárólag magyar sportnemzetiségű sportolók vesznek részt a Magyar
Lovassport Szövetség szabályai alapján. Külföldi nemzetiségű sportolók kizárólag akkor
vehetnek részt magyar nemzeti versenyen, ha azt a FEI szabályok lehetővé teszik. (FEI GR
119. cikkely 2- és 3-as pontja alapján)
2. Egyénileg induló külföldi sportolók, (ez nem vonatkozik a „nem saját hazájukban élő
sportolókra”) (119.6. cikkely), a saját nemzeti szövetségük és a Magyar Lovassport Szövetség
írásos engedélyével vehetnek részt nemzeti versenyeken. Az engedélyben a sportoló nemzeti
szövetsége pontosan meghatározza a felhasználhatóság időtartamát és a sportoló
tudásszintjét, hogy az a megfelelő versenyre tudjon nevezni.
2.1. Ausztria, Horvátország, Szlovákia és Szerbia lovasai közös megállapodás alapján, magyar
nemzeti versenyeken licencdíj mentesen jogosultak versenyezni.
3. Amennyiben egy nemzeti versenyre több mint 4 nemzeti szövetség és/vagy több mint tizenöt
(15) külföldi sportoló nevez, nem beleszámítva a „nem saját hazájukban élő sportolók”, úgy a
rendezvény kisebb nemzetközi versenynek minősül.
3.1 Olyan nemzeti verseny, melyen több mint 4 nemzeti szövetség és/vagy több mint tizenöt
(15) külföldi sportoló vesz részt, kivételt képeznek a „nem saját hazájukban élő
sportolók” nem megengedett. A FEI a Magyar Lovassport Szövetséggel és a Rendező
szervezettel való egyeztetés után a fenti szabály megsértésének mértékében büntetés
szabhat ki a teljes pénzdíj mértékéig, amennyiben van pénzdíj.
4. Minden más verseny, ahol külföldi sportolók vesznek részt nemzetközi versenynek minősül.
102. cikkely – Nemzetközi versenyek (CI)
1. Minden nemzetközi verseny az FEI alapszabálya, az FEI Általános Szabályzata és az FEI Sport
szabálya, továbbá a technikai bizottság által esetlegesen felállított meghívási szabályok
figyelembe vételével kerül megrendezésre, és minden nemzeti szövetség sportolói előtt
nyitva áll.
2. A nemzetközi versenyek elsősorban az egyéni indulók számára nyitottak. A verseny nem
több, mint négy (4) fős csapatok számára is nyitott lehet, de így sem nevezhető „Nemzetek
Díjának”.
3. A nemzetközi versenyekre minden magyar sportnemzetiségű sportolót a Szövetség nevez. Az
FEI szakági versenyszabálya és a versenykiírás alapján, a Szövetség által kiválasztott sportolók
nevezését a rendezőbizottságnak el kell fogadnia. A rendezőbizottság egyéb nevezést nem
fogadhat el.
4. A versenykiírásnak tartalmaznia kell a meghívott külföldi sportolók és lovak számát.
5. A nemzetközi verseny minősítése a pénzdíj összegétől, és/vagy a technikai bizottság által
felállított kritériumoktól függ, melyet az FEI elnöksége hagy jóvá.
103. cikkely – Hivatalos nemzetközi versenyek (CIO)
1. Hivatalos nemzetközi verseny olyan verseny, ahová a nemzeti Szövetségek válogatott
versenyzőket, illetve csapatokat küldenek és az FEI Alapszabálya, az FEI Általános Szabályzata
illetve a vonatkozó szakági versenyszabályzat alapján rendezik meg.
2. Hivatalos nemzetközi versenyen hivatalos egyéni és csapat versenyszámok kerülnek
megrendezésre, az FEI vonatkozó szabályai szerint.
3. Európán belül egy naptári évben minden nemzeti szövetség bármely szakágban, egy felnőtt
hivatalos nemzetközi versenyt rendezhet, kivéve, ha az FEI elnöksége másképp rendelkezik.

7

104. cikkely – Magyar Bajnokság elnevezésű versenyek, bajnokság, sampionátus elnevezésű
versenysorozatok, kiemelt versenyek
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

A „Bajnokság” elnevezésű versenyek, a Magyar Bajnokságok, a Magyar Kupa sorozatok, és
egyéb, a szakági versenyszabályzatokban meghatározott kiemelt versenyek, olyan versenyek,
amelyeket a szakági szakbizottságok az elnökség jóváhagyásával alapítottak.
A fenti elnevezésű versenyek vagy versenysorozatok helyszínét és kiírását jóvá kell hagynia a
szakági szakbizottságoknak.
A versenysorozatok versenyeinek számát úgy kell kialakítani és korlátozni, hogy a
versenynaptárban ésszerűen elférjenek és a lovak jólétét ne korlátozzák.
Az országban megyei és/vagy regionális bajnokságokat is kiírhatnak. A részletes szabályokat
a szakági versenyszabályzatok határozzák meg.
4.1. A megyei csoport adott szakágban, az adott évben megyei és/vagy regionális bajnokságot
rendezhet.
A kisebb nemzeti versenyeken a versenyszám elnevezése nem tartalmazhatja a „bajnokság”
nevet.
Bajnokság döntőjét egyéni számban minimum 4, csapatversenyben minimum 3 induló esetén
lehet megrendezni.
6.1. Lovastorna, távlovaglás és western-reining szakágban, ha az FEI által meghatározott
kategóriákban az indulók létszáma nem éri el a 6. pontban meghatározott minimum
létszámot, az a versenyző, aki az adott kategóriában a bajnokságon kiírt versenyszámban
eléri az FEI által az adott évre meghatározott kvalifikációs szintet, bajnoki címmel és
éremmel díjazható.
Bajnokság hazai rendezésű, felnőtt és utánpótlás sportolók részre kiírt FEI kontinens
bajnokságokkal azonos időben nem rendezhető.

105. cikkely – A kiemelt versenyek odaítélése, jelentkezés
1. A kiemelt versenyeket odaítélését az adott szakág szakbizottságának javaslata vagy pályázat
útján a jelen cikkely, a vonatkozó szakági versenyszabályzat és a Szövetség/rendező szervezet
megállapodása alapján minden évben a szakbizottságok a tavaszi megbeszélésükön ítélik
oda.
2. Jelentkezési határidő: A kiemelt versenyekre a rendező szervezetek a tárgyévet megelőző év
december 1. előtt, vagy az illetékes szakbizottság által kiírt időpontban jelentkezhetnek.
3. Jelentkezni a rendező szervezetnek az adott szakág szakbizottságán keresztül, a „Hivatalos
Jelentkezési lap” nyomtatvány kitöltésével lehet, mellyel vállalják a Magyar Lovassport
Szövetség szabályzatainak betartását. A befogadó nyilatkozatot mind a rendező szervezet,
mind a Szövetség aláírja, mielőtt a szakbizottság megadná a rendezés jogát.
4. Kiemelt verseny rendezésére nem jelentkezhet az a rendező szervezet,
4.1. akinek pénzügyi tartozása áll fent a Szövetség felé
4.2. aki a megelőző évben indokolatlanul lemondta a versenynaptárban szereplő versenyét
4.3. akivel szemben a Szövetség fegyelmi eljárást folytat, vagy akivel perben áll.
5. Amennyiben a kiírt határidőig nem érkezik megfelelő jelentkezés egy kiemelt verseny
rendezésére, úgy a szakági szakbizottság új, módosított feltételek szerinti felhívást tesz közzé.
106. cikkely – Versenyszámok
1. Az alábbi kategóriájú sportolók minden versenyen külön versenyszámban vehetnek részt:
1.1. Felnőttek
1.2. Fiatal Lovasok
1.3. Ifjúsági (Junior)
1.4. Gyermekek
1.5. Póni lovasok
8

2. Abban a versenyszámban, ahol több mint egy (1) kategória van kiírva, minden kategóriában
sorrendet kell hirdetni.
3. Abban a versenyszámban, ahol több mint egy (1) kategória van kiírva, csak egy (1) indulási
sorrend szükséges.

107. cikkely – Versenyek rendezése
1. Versenyt kizárólag a Szövetség tagszervezete rendezhet.
1.1 A versenyrendező a szervezés és a verseny lebonyolítása során igénybe vehet megbízott
szervezőt.
1.2 A versenyrendező a megbízott magatartásáért sajátjaként felel, felelős a Szövetség
verseny- és egyéb szabályzatainak betartásáért.
2. Minden lovasverseny, bajnokság kiírásának világosan tartalmaznia kell a hivatkozást az
Alapszabályra, Általános Versenyszabályzatra és a vonatkozó szakági versenyszabályzatra.
3. A nemzeti versenyek szabályai eltérhetnek a FEI szakági versenyszabályaitól.
4. Amennyiben egy nemzetközi versenyen egy nemzeti szabály alapján megrendezett
versenyszám is található, úgy annak a verseny eredményének kihirdetésére az FEI
versenyszabályzata érvényes.
5. Kiemelt verseny megrendezésére való jelentkezéskor az adott szakág versenyszabályzatának
vonatkozásait kell figyelembe venni.
6. A Szövetség főtitkárának engedélyével több szakág bajnoksága egy versenyen belül is
megrendezhető. Ebben az esetben a versenykiírásnak világosan tartalmaznia kell a
kategóriákat minden versenyszámban.
7. A lovas versenyek rendezőbizottságának (versenyiroda) a versenyt követő 24 órán belül az
eredményeket fel kell tölteni a Szövetség hivatalos adatbázisába (TopSoft rendszer), kivétel,
ha a szakág elnöke minősítési okokból másként rendelkezik.
7.1 A Szövetség kizárólag a hivatalos adatbázisba (TopSoft) feltöltött eredményeket fogadja
el hivatalos eredményként.
8. A rendezőbizottságnak minden versenyen biztosítani kell megfelelő orvosi és állatorvosi
ellátást a verseny hivatalos időtartama alatt az alábbiak szerint.
8.1. Orvosi ellátás:
(i)
A helyszínen tartózkodó elsősegélyre kiképzett személy,
(ii)
sürgősségi ellátás,
(iii)
a megsérült sportolók elszállítása.
8.2. Állatorvosi ellátás: lásd Állatorvosi Előírások.
9. A Szövetség kérhet a rendezőbizottságtól megfelelő pénzügyi garanciákat a bajnoki és egyéb
kiemelt versenyek vagy versenysorozatok megrendezéséhez.
108. cikkely – Versenyek kiírása
1. Minden évben a Szövetség honlapján közzéteszi az elfogadott versenynaptárokat. A
rendezőbizottságok felveszik a kapcsolatot a versenyiroda illetékesével, aki a verseny kiírását
feltölti a Szövetség hivatalos, internetes nevezési rendszerébe. A szakági megbízott átnézi,
javítja és jóváhagyja. A jóváhagyott kiírás internetes felülete megnyílik a nevezők részére. A
kiírást az Általános Versenyszabályzat és a vonatkozó szakági versenyszabályzat alapján kell
elkészíteni.
2. A hazai rendezésű nemzetközi versenyek versenykiírását az érintett szakág szakbizottsága
fogadja el. A szakág által elfogadott kiírást kizárólag a Szövetség adminisztrátorának a
feladata továbbítani az FEI felé.
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2.1 A hazai rendezésű nemzetközi verseny eredményét 5 munkanapon belül el kell juttatni a
Szövetség adminisztrátorának, aki továbbítja azt az FEI felé. A késedelem 1000 CHF büntetést
von maga után.
3. Határidő a kiírások jóváhagyásához:
3.1. Nemzetközi versenyek:
(i)
Az előzetes kiírásnak legkésőbb tíz (10) héttel a verseny előtt be kell érkeznie a
FEI-hez
(ii)
A végleges kiírásnak legkésőbb négy (4) héttel az verseny előtt be kell érkeznie a
FEI-hez
3.2. Nemzeti versenyek:
(i)
Az előzetes kiírásnak négy (4) héttel a verseny előtt fel kell kerülni a rendszerbe
elfogadásra.
(ii)
A végleges kiírásnak két (2) héttel a verseny előtt meg kell nyílni a nevezők
számára.
3.3. A Szövetség által jóváhagyott és kiadott kiírásra úgy kell tekinteni, hogy az összhangban
áll a megfelelő szabályokkal és szabályzattal. Minden változásra fel kell hívni a figyelmet
és jóvá kell hagyatni a Szövetséggel. A nevezési határidő módosításán túl a Szövetség
semmilyen változást a kiírásban nem hagy jóvá.
4. Kivételes, előre nem várt esetekben a Szövetség és a kiírásban szereplő bírói testület
jóváhagyásával a rendezőbizottság változtathat a kiíráson. Ilyen esetekben haladéktalanul
értesíteni kell a sportolókat és az érintett hivatalos személyeket.
5. Minden kiírásnak tartalmaznia kell a verseny időpontját és helyszínét, a nevezések
beérkezésének határidejét, továbbá az alábbi ellenőrző lista elemeit:
(i)
Szakág megnevezése, amiben a verseny kiírásra kerül,
(ii)
Verseny programja, versenyszámok
(iii)
Fedeles vagy kültéri-e a verseny,
(iv)
Melegítőpályák és versenypályák típusa és mérete.
(v)
Résztvevő sportolók és lovak kategóriái, és egyéb idevonatkozó adatai,
(vi)
A versenyzők költségeit
(vii)
A díjazásra vonatkozó szabályozások
(viii)
Boxfoglalási feltételeket
(ix)
Tisztségviselőket
(x)
Nemzeti állatorvosi követelmények és az Állatorvosi Feltételek
(xi)
Etikai kódex
(xii)
Felelősségi nyilatkozat
(xiii)
Egyéb fontos információ
6. A kiírásnak továbbá tartalmaznia kell az Állatorvosi Szabályzat szerinti állatorvosi szemle
kezdetének idejét (kiemelt versenyek esetében).
109. cikkely – Hivatalos versenynaptár
1. Amennyiben a vonatkozó versenyszabályzat másként nem rendelkezik, az Elnökség hagyja
jóvá a következő évi hivatalos versenynaptárt.
2. A helyszínek meghatározása után a versenyek mihamarabb közzétételre kerülnek.
3. Szükség esetén a Főtitkár jogosult a naptárból bármilyen versenyt és/vagy versenyszámot
törölni.
4. Hazai rendezésű, magasabb kategóriájú nemzetközi versenyek megrendezésére a kérelmet a
Főtitkárnak a lehető legkorábban, de legkésőbb tárgyévet megelőző év október 1-ig kell
megküldeni. Minden versenyre csak egy (1) időpont jelölhető meg. Amennyiben a
nemzetközi verseny egy sorozat része, úgy azt fel kell tüntetni. A meghatározott határidő
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(i)
(ii)
5.
6.

7.
8.

9.

után beérkezett kérelmek elkésett jelentkezésnek minősülnek és csak tizenkét (12) héttel a
verseny előtt kerülnek elbírálásra, kivétel vis maior esetén.
Nemzetközi verseny rendezésére nem jogosult az a versenyrendező, akinek a Szövetség
felé pénzügyi tartozása áll fenn.
Az FEI bajnokság rendezési jogának elnyerésére készített pályázat beadásához szükséges
az Elnökség beleegyezése.
A jelentkezéseket a nemzetközi versenyek megrendezésére a rendező szervezet által aláírt
költségvállalási nyilatkozaton kell a Főtitkár részére eljuttatni.
A jelentkezéseket a nemzeti versenyek megrendezésére az érintett szakági vezetőnek kell
címezni, legkésőbb négy (4) héttel a rendezvény előtt.
6.1. Amennyiben két vagy több szervező egymástól 100 kilométernél közelebb fekvő
helyszíneken azonos kategóriájú versenyeket rendezne, és azok időpontja ütközik, a
korábban bejelentett verseny rendezőjének hozzájárulása szükséges a később bejelentett
verseny elfogadásához.
A versenynaptár véglegesítése előtt a szakági vezető időbeli módosításokat javasolhat, hogy
a versenyek az év során egyenletesen legyenek elosztva.
A kiemelt versenyeken késői jelentkezés és/vagy módosítás esetén a jelentkező
rendezőbizottság lehetőséget kap, hogy kimentse a késés okát, illetve ellenvetéssel éljen az
elutasító határozattal szemben. A tények mérlegelése után az érintett szakbizottság
elfogadhatja a jelentkezést vagy a módosítást.
A Szövetség vagy a rendezőbizottság nem rendezhet versenyt a hivatalos versenynaptárban
való megjelenés nélkül.

II. FEJEZET – SPORTOLÓK ÉS LOVAK RÉSZVÉTELE
110. cikkely – Sportolók és lovak regisztrációja és alkalmassága
Minden sportolónak és lónak szerepelnie kell a Szövetség nyilvántartásában.
1. A Szövetség felelős a sportolók és lovak nemzetközi nyilvántartásba vételéért és azért, hogy
megfelelő sport nemzetiséggel rendelkezzenek. A Szövetség felelős továbbá azért is, hogy a
bármilyen okból nem versenyző sportolókat és/vagy lovakat töröltesse a nyilvántartásból.
2. Azok a sportolók és/vagy lovak, akik nincsenek nyilvántartva a Szövetségnél, és/vagy nem
teljesítik az indulási feltételeket, a Szövetség versenyein nem vehetnek részt.
3. A Szövetségnél regisztrált sportoló és/vagy ló nem vehet részt lovas versenyen, ha a lovas
verseny első napját megelőző hat (6) hónapban nem hivatalos versenyen (ún. „fekete
verseny”) vett részt.
4. A 110.3. cikkely magyarázataként a „nem hivatalos verseny” olyan verseny vagy
versenyszám, amelyet az illetékes szakág nem engedélyezett és nem szerepel a hivatalos
versenynaptárban.
5. Különleges esetekben a sportoló a Főtitkártól felmentést kérhet a 110.4. cikkely alól. A
kérelem elutasítása esetén a sportoló a döntés felülvizsgálata iránt a Szövetség Elnökségéhez
fordulhat.
111. cikkely – Meghívások
1. Amennyiben a versenyszabályzat másként nem rendelkezik, egy verseny jóváhagyott
idejének és helyszínének kihirdetése meghívóként szolgál a versenyző részére.
112. cikkely – Nevezések
A nevezés bonyolítására az elektronikus nevezés rendszer használata kötelező. Abban az esetben, ha
a sportolók és lovak nevezése nem az elektronikus nevezési rendszeren keresztül érkezik, a Szövetség
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visszautasíthatja azt. Azokat a sportolókat és lovakat, akiknek a nevezése nem a megfelelő
elektronikus nevezési rendszeren keresztül érkezik, a Szövetség diszkvalifikálja, ha csak kivételes
körülmények nem történnek.
1. A szakágak nevezési szabályai a szakági versenyszabályzatokban találhatóak.
2. A versenyekre kizárólag érvényes licenccel rendelkező lovast és/vagy lovat lehet nevezni.
3. A lovak regisztrációs lapjának tartalmaznia kell a ló nevét/neveit, fajtáját, nemét, korát,
színét, születési országát, azonosító számát, FEI regisztrációs számát és szükség esetén a
minősülésének igazolását.
4. A versenyen egy sportoló visszaléptetheti bármelyik vagy akár összes lovát a versenyből, de a
rendezőbizottság engedélye nélkül nem hozhat újabb lovat.
5. A sportoló nem vehet részt versenyen „versenyen kívül”, kivéve, ha az illetékes szakág
versenyszabályzata másként rendelkezik.
6. A megfelelő indok nélküli, végleges nevezés leadása utáni visszalépés vagy versenyről való
távolmaradás esetén a felelős személyt terheli a felelősség a rendezőbizottságot ért
esetleges anyagi károk, a versenyző nevezésével felmerült költségek megfizetéséért (pl. a
kiírás szerinti istállózási díj, szállásköltség). Egy másik eseményen való részvétel ugyanabban
az időpontban nem elfogadható kifogás.
7. Az a sportoló, aki NYIÁSZ 5.§ 3./ bekezdés alapján, különösen indokolt eset fennállására
hivatkozva, szakbizottsági támogató döntés alapján igazolt át (átigazolási időszakon kívül)
másik sportszervezetbe, a tárgyévben a befogadó sportszervezet, illetve megye, régió
színeiben csapatversenybe nem nevezhet.
113. cikkely – Az országot képviselő csapatok és egyéni indulók kiválasztása
1. A szövetségi kapitányé a felelősség, hogy az adott verseny feltételei alapján kiválogassa a
sportolókat és lovakat a nemzetközi versenyeken való részvételre, hogy képviseljék
országunkat. Az FEI Sport Szabályzata és az Olimpia Szabályzata alapján csak azok a sportolók
és lovak vehetnek részt FEI kontinens bajnokságon és Olimpiai Játékokon, akik megfelelő
minősülési igazolással rendelkeznek.
2. Nemzetközi versenyeken csak azoknak a sportolóknak a nevezését fogadják, akik megfelelő
licenccel rendelkeznek a Szövetségnél és a sport nemzetiségük is megfelelő.
3. A Szövetség által felfüggesztett sportolók nem vehetnek részt nemzetközi versenyen.
4. A sportoló kizárólag azon a néven vehet részt lovas versenyen, ami a hivatalos irataiban
szerepel.
114. cikkely – Felelős személy
1. Egy ló vagy lovas felelős személye jogi felelősséggel tartozik a lóért, ideértve az Általános
Versenyszabályzat és az Állatorvosi Szabályozás szerinti felelősséget is.
2. A felelős személy és minden más az Alapszabály, Általános Versenyszabályzat és a szakági
versenyszabályzat hatálya alá eső személy kötelessége ismerni az Alapszabályt, az Általános
Versenyszabályzatot és a megfelelő szakági versenyszabályzatot. Fenti szabályok ismeretének
hiánya senkit nem mentesíti a felelősség alól.
3. 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.
A lovastorna esetében a futószárazó is felelős személynek minősül.
4. 18 év alatti (kiskorú) sportolók:
4.1. Amennyiben a nevezés idejekor a sportoló kiskorú, kötelező megadni a regisztrált edző
nevét.
4.2. Kiskorú sportoló esetében mindenkor a regisztrált edző a felelős személy.
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5. A felelős személy, minden felügyelete alá tartozó ló körülményeiért, erőnlétéért,
gondozásáért és lejelentéséért felelős.
6. 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. A felelős személy nem menthető fel a felelősség
alól az elégtelen istállóbiztonság okán.
115. cikkely – A sportoló sportnemzeti státusza
1. Általános elvek:
1.1. A sportoló nemzeti szövetsége annak az országnak a szövetsége, amelynek a sportoló az
állampolgára. Ahhoz, hogy a sportoló Magyarország színeiben versenyezzen,
állampolgárságát igazolnia kell.
2. Sportnemzetiség és sportnemzetiség változtatás
2.1. Kettős vagy többes állampolgárságú nagykorú sportoló nemzetközi versenyen a
választása szerinti ország nemzeti szövetségét képviseli.
2.2. A sport-nemzetiség váltásáról az FEI Általános Szabályzat 119. cikkelye rendelkezik.
3. Kiemelt versenyeken (lsd. 104.cikkely) kizárólag magyar sportnemzetiségű sportolók
indulhatnak. Bizonyos bajnokságok esetében (pl. tenyész versenyek) az érintett szakági
versenyszabályzat másként rendelkezhet.
4. Magyarországon élő külföldi sportolók:
4.1 Azokat a külföldi sportolókat, akik Magyarországon életvitelszerűen élnek, a saját nemzeti
szövetségük engedélyével a Magyar Lovassport Szövetség nevezheti a nemzeti versenyekre.
A sportolóra miközben megtartja a saját nemzeti szövetségét, a hazai versenyeken a
Szövetség versenyszabályzata vonatkozik. A sportoló minden körülmények között megtartja a
saját nemzeti szövetségét és a hazai rendezésű nemzetközi versenyeken annak
sportolójaként versenyzik.
4.2 A fiatalkorú sportoló a tartózkodási országának színeiben versenyzik az alábbi
versenyeken függetlenül attól, hogy azokat hol rendezik: nemzetközi versenyek póni,
ifjúsági és fiatal lovasoknak (ide nem értve a hivatalos nemzetközi versenyeket és
bajnokságokat), illetve felnőtt kisebb nemzetközi versenyek. A felsorolt esetekben a
sportolónak értesíteni kell a saját nemzeti szövetségét és az FEI-t.
4.3. A külföldi sportolónak igazolási számot kell kiváltania a Szövetségtől és licencdíj fizetésre
kötelezett.
5. Külföldi sportolók, akik alkalomszerűen vesznek részt a hazai versenyrendszerben.
5.1. Az alkalmi licencdíjat egységesen a Magyar Lovassport Szövetség elnöksége határozza
meg. A licencdíj korlátlan versenyzési lehetőséget biztosít az adott versenyévben.
5.2. Ausztria, Horvátország, Szlovákia, Szlovénia sportolói, országok közötti egyezmény
alapján licencdíj mentesen vehetnek részt a hazai versenyrendszerben.
116. cikkely – Ruházat és köszönés
1. Minden versenyszámban, ami a versenypályán zajlik és a versenybíróság felügyeli, minden
sportoló, udvariassági okokból, köteles köszönni a versenyszám főbírájának, ha csak ő
másként nem rendelkezik.
2. A verseny főbírája vagy a versenybírósági tagja fogadja a köszönést.
3. A sportolónak megfelelő öltözékben kell megjelennie a nézők előtt.
4. Viselhető színek:
Különleges színű vagy részleteiben különleges színű egyenruha viselésének engedélyezése a
versenyeken az adott szakág versenyszabályzata szerint a jelenlévő bírói testület
hatáskörébe tartozik.
117. cikkely – Fiatal lovasok, ifjúsági lovasok (juniorok), gyermekek és pónilovasok
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1. A kategóriájuknak megfelelő életkorú sportolók fiatal lovas, ifjúsági (junior) gyermek és
pónilovas versenyeken több kategóriában is részt vehetnek, de minden szakágban egy (1)
naptári éven belül csak egy (1) bajnokságban.
2. Annak az évnek a kezdetétől, amelyben a tizennyolcadik (18) életévét betölti a sportoló, részt
vehet felnőtt bajnokságon, de egy szakágban, egy naptári évben vagy ifjúsági, vagy fiatal
lovas vagy felnőtt bajnokságban vehet részt. További, életkorra vonatkozó előírások az egyes
szakágak versenyszabályzataiban találhatóak.
3. Kivételes esetekben a szakbizottság jóváhagyásával egyes versenyeken vagy régiókban
változhatnak az életkorra vonatkozó előírások.
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III. FEJEZET – DÍJKIOSZTÓK, DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK
118. cikkely – Díjkiosztók
1. A megnyitó, díjátadó és záró ünnepségek követhetik a helyi szokásokat, de alkalmazkodniuk
kell jelen cikkely előírásaihoz.
2. A Magyar Lovassport Szövetség küldöttjét, vagy ha nincs jelen képviselő, akkor a
versenybíróság elnökét meg kell hívni minden kiemelt verseny megnyitó-, díjátadó- és záró
ünnepségére.
3. A díjátadóra behívott minden sportoló köteles azon a lovon vagy fogaton bemenni,
amelyiken versenyzett. Amennyiben dobogón történik a díjátadás, a díjazottakat megkérik,
hogy szálljanak le. A versenybíróság engedélyezhet változtatást a biztonság vagy a lovak
jólléte érdekében.
3.1. Amennyiben a sportoló nem jelenik meg a díjkiosztáson, a nyereménye részben vagy
teljes mértékben megvonható
4. Először a Szövetség küldöttje vagy a versenybíróság elnöke adja át az érmeket és trófeákat,
majd ezután adhat egyéb díjakat a rendezőbizottság vagy a szponzorok.
5. Az ünnepségeken és a verseny ideje alatt meg kell említeni, hogy a verseny a Szövetség
védnöksége alatt áll.
6. A kiemelt versenyek díjkiosztó ünnepségére közvetlenül a versenyszám után kerül sor.
7. A rendezőbizottságnak kerülnie kell, hogy a lovak sokáig álljanak az ünnepségek előtt vagy
alatt.
8. Egyéb versenyeken a versenyszámok díjkiosztása összevontan is rendezhető.
119. cikkely – Díjak
1. Minden pénzdíj a ló tulajdonosát, bérlőjét vagy a sportolót illeti meg. A kupák vagy
emléklapok a sportolót illetik, kivéve, ha azok kifejezetten a ló tulajdonosának szólnak.
2. Minden pénzdíj a verseny költségeinek – boksz, utazás – részleges visszatérítésére szolgál.
120. cikkely – Források elosztása díjakra
1. Minden verseny díja a jelen cikkely szerint kerül szétosztásra.
2. Az egyéni vagy csapat első helyezett díjának értéke, akár készpénz vagy készpénzre
átszámítható tárgyi jutalom, nem haladhatja meg a teljes versenyre felajánlott díjazás
összértékének, egyharmadát (1/3), kivéve, ha a megfelelő szakág versenyszabályzata
másként rendelkezik.
3. Minden versenyen minimum minden negyedik induló sportoló után jár egy díj, de minimum 5
díj. ( A sportolók legalább 25 %-a díjazásban részesül)
4. Külön pénzdíj vagy tárgyi jutalom felajánlható a versenysorozat végső minősítésére, vagy a
verseny során összegyűjtött pontok minősítésére, de csak az után, hogy a jelen cikkely szerint
minden előzetes versenyszámban vagy minősítő versenyben a díjak kiosztásra kerültek.
5. Amennyiben egy versenynapon több versenyszám kerül megrendezésre, a legnagyobb
kategóriájú versenyszám egyben a legnagyobb díjazású is.
121. cikkely – Díjak átadása
1. A versenyeken a kiírásban feltüntetett teljes pénzdíjat ki kell osztani.
2. A pénzdíjakat a verseny legutolsó versenyszáma után három (3) munkanapon belül át kell
adni a tulajdonosnak, bérlőnek vagy sportolónak, amennyiben az eleget tett minden
pénzügyi és egyéb kötelezettségének a rendezőbizottság felé.
3. Pénzdíj akkor nem kerül kiosztásra, ha a vonatkozó versenyszámban óvás vagy fellebbezés
van folyamatban.
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122. cikkely – Érmek
1. A bajnokságokon az érmek a megfelelő szakág versenyszabályzata szerinti kategóriákban, az egyéni
versenyzőknek és a csapatoknak kerülnek kiosztásra.
2. A Magyar Lovassport Szövetség érmei a C függelék alapján kerülnek kiosztásra.
123. cikkely – Vándorserleg
A vándorserleggel díjazott verseny általános feltételei nem változtathatók az első versenytől
számított öt (5) évig, amennyiben egy sportoló a verseny vándorserlegének tulajdonát örökre
megszerezheti, ha meghatározott időn keresztül ezt minden alkalommal elnyeri.
124. cikkely – Költségek
1. A sportolók, lovak és egyéb érintett személyekkel kapcsolatos költségeket az adott szakág
versenyszabályzata állapítja meg.
2. Hivatalos személyek költségei:
2.1. A Szövetség és a rendezőbizottság az Általános Versenyszabályzat és a szakági
versenyszabályzatok alapján fedezik a hivatalos személyek utazási, szállás és étkezési
költségeit.
2.2. A Szövetség által kijelölt hivatalos személyek, akiknek a költségeit a rendezőbizottság
fedezi, a rendezőbizottság egyetértésével kerülnek kinevezésre.
125. cikkely – Jogosultságok
1. Olyan rendezvényen, ahol belépődíjat szednek, a belépési jogosultságra az FEI Általános
Szabályzatának 132. cikkelye az irányadó.

IV. FEJEZET – ÜZLETI TEVÉKENYSÉG ÉS SZPONZORÁCIÓ
126. cikkely – Kereskedelmi jogok
1. A Magyar Lovassport Szövetség elnevezésének és a Szövetség logóinak, a Szövetség
versenyei elnevezésének és azok logóinak, továbbá a versenyek szervezési és lebonyolítási
rendszerének tulajdonjogával a Szövetség rendelkezik.
1.1. A Szövetség tulajdona minden hivatalos ranglista és a Szövetség a kedvezményezett
tulajdonosa mindazon szellemi jognak, amely most vagy bármikor a jövőben a
versenyein szereplő sportolók és lovak rangsorolásával kapcsolatos adatokból vagy
információkból keletkeznek.
1.2. A Szövetség kizárólagos és elsődleges tulajdonosa és haszonélvezője bármely és minden
szellemi tulajdonjognak, ami most vagy bármikor a jövőben, bárhol a világban adat és
információ formájában a versenyekhez és versenyszámokhoz köthető. Senki nem
gyűjthet ki vagy használhat fel a versenyekkel és versenyszámokkal kapcsolatos adatokat
vagy információkat a Szövetség előzetes, írásos engedélye nélkül. Azok a személyek vagy
szervezetek, akik/amelyek ilyen adatokra vagy információkra vonatkozó jogokkal
rendelkeznek, a jelen szabályzat hatálya alatt és értelmében a meglévő és jövőben
keletkező ilyen jogaikat (beleértve a szellemi tulajdont és egyéb tulajdonosi jogokat) a
Szövetségre ruházzák át. A megyei csoportok térítésmentesen használhatják a
területükön megtartott versenyek és sportolóik adatait függetlenül attól, hogy hol
versenyeznek. A rendezőbizottságok szintén térítésmentesen használhatják a saját
versenyeik adatait.
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2.

3.

4.
5.

1.3. A Szövetség kizárólagosan jogosult arra, hogy a 2. és 3. bekezdésben leírtak szerint
felhasználja szponzorációra, fogadásra és marketingre a nevezett termékeket minden
média felületén keresztül, beleértve az új médiát, az internetet és a TV-t is.
A Szövetség és a rendezőbizottság az eseményekre vonatkozó megállapodást kötnek,
melyben a kereskedelmi jogok felhasználását és az ebből származó esetleges bevételek
elosztásának módját, a felek jogait és kötelezettségeit is rögzítik.
2.1 A megállapodás kitér az érintett rendezőbizottság és a Szövetség
kötelezettségvállalásaira és megoldást kínál a lehetséges konfliktusok kezelésére.
2.2 A megállapodás alapját a kereskedelmi tulajdon engedélye a rendezőbizottsága
számára, illetve az esetleges profit elosztása képezik.
A megállapodásnak azelőtt létre kell jönnie, mielőtt az érintett szakbizottság véglegesen
visszaigazolja a forrásokat és/vagy jóváhagyja a versenyt. A kereskedelmi és médiajogokat
úgy kell hasznosítani, hogy az szükségtelenül ne érintse hátrányosan a verseny technikai és
sportszakmai feltételeit, és szolgálja a lovassport népszerűsítését.
Amennyiben egy verseny elnevezésében szerepel a szponzor neve is, úgy a szponzor neve
szerepelhet a megfelelő címekben.
Kiemelt versenyek esetén használni kell a Szövetség logóját minden plakáton, továbbá a
kiírás és a programok első oldalán.

127. cikkely – Hirdetések sportolókon és lovakon és reklám
1. A versenyeken résztvevő sportolók beleegyeznek, hogy filmre, TV-re vegyék őket, fotót
készítsenek róluk, megnevezzék őket, interjút készítsenek velük vagy bármely módon
felvegyék őket a sport reklámozása érdekében a verseny ideje alatt. Az ily módon készült
felvételek jogait a sportolók teljesen és örökre a Szövetségre ruházzák át. A sportolók
beleegyeznek, hogy nevüket és képüket, bármilyen az eseményen készült fotó vagy mozgó
kép formájában, a Szövetség és/vagy a rendezőbizottság a sport és a verseny népszerűsítésre
felhasználja.
2. Minden versenyen, kivéve a NOB védnöksége alatt megrendezett Regionális és Olimpiai
Játékokon, a sportolók az alábbi feltételek szerint viselhetik a saját nevüket, a gyártó, a
szponzor, a csapat szponzor vagy a Szövetség szponzorának nevét a felszerelésükön
(beleértve, de arra nem korlátozva a lovas felszerelését és lovastorna hevedert is) és a
kocsin:
2.1. Szponzorok megjelenése
2.1.1. A verseny területén, a díjkiosztó ünnepségen a sportoló szponzorának, a csapat
szponzornak és/vagy a Szövetség szponzorának a neve és/vagy logója
megjelenhet az alábbiak szerint:
(i)
Fogathajtó versenyeken díjhajtásban és akadályhajtásban a kocsi
mindkét oldalán és a lovastorna hevederen legfeljebb négyszáz
négyzetcentiméter (400cm²) méretben;
(ii)
Izzasztó minden oldalán legfeljebb kétszáz négyzetcentiméter (200cm²)
méretben;
(iii)
Reining versenyeken, fogathajtó versenyeken díjhajtás és akadályhajtás
számokban egyszer a zakón vagy felsőruházaton mellmagasságában
legfeljebb nyolcvan négyzetcentiméter (80cm²) méretben;
(iv)
Díjlovaglás, díjugratás versenyein és a lovastusa díjlovagló és díjugrató
számaiban a zakó vagy felsőruházat mindkét oldalán mellmagasságban
legfeljebb nyolcvan négyzetcentiméter (80cm2) méretben;
(v)
Lovastorna ruházaton legfeljebb egyszer száz négyzetcentiméter
(100cm²) méretben;
(vi)
Díjugrató versenyeken és a lovastusa díjugrató és terep
versenyszámaiban a lovas nadrág bal szárán legfeljebb nyolcvan
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négyzetcentiméter (80cm²) méretben, de (maximum húsz (20cm)
centiméter hosszúságban és négy centiméter (4cm) szélességben. A
lovaglónadrágon kizárólag az alábbiak lehetnek láthatók: a sportoló
neve, nemzetiségének azonosítója, a sportoló szponzorának neve
és/vagy logója, a csapat és/vagy a Szövetség szponzora;
(vii)
Hölgyek blúzán, a gallér mindkét oldalán vagy középen vagy a zsabón
legfeljebb tizenhat négyzetcentiméter (16cm²) méreteben;
(viii)
Lovastusa terepszakaszán vagy távlovas versenyeken a zakó vagy
felsőruházat egyik karján legfeljebb kétszáz négyzetcentiméter (200cm²)
méretben vagy a zakó illetve a felsőruházat mindkét karján legfeljebb
száz négyzetcentiméter (100cm²) méretben;
(ix)
Díjugratás, távlovaglás és a lovastusa díjlovagló és terep
versenyszámaiban legfeljebb százhuszonöt négyzetcentiméter (125cm²)
méretben, de maximum huszonöt (25) centiméter hosszúságban és öt (5)
centiméter szélességben függőlegesen a kobak közepén;
(x)
Legfeljebb hetvenöt négyzetcentiméter (75cm²) méretben a fülvédőn
díjugratás, fogathajtás és a lovastusa díjugrató és terep
versenyszámaiban.
2.1.2. A fentiek ellenére a nemzetközi versenyeken a Szövetség korlátozhatja a
szponzornevek és logók használatát.
2.1.3. A fogathajtó versenyek maraton versenyszámára a fogathajtó versenyszabályzat
érvényes.
2.1.4. Minden versenyen, a versenyszámok és/vagy versenyek szponzorának nevét
és/vagy logóját a rendezőbizottság kiteheti a verseny helyszínén jelen lévő
tagjaira, a távlovas és lovastusa versenyek terep versenyszámán induló lovasok
rajtszámaira, illetve a verseny helyszínén és a díjátadó ünnepségeken.
2.2. A sportoló nemzeti azonosítója
2.2.1. Nemzetközi versenyek helyszínén és a díjkiosztó ünnepségeken a sportoló
nemzeti szimbóluma, Magyarország címere.
2.2.2. Címeres mez, biztonsági fejvédő, lótakaró, lovas sportfelszerelés csak és kizárólag
a nemzetközi versenyeken engedélyezett, és kizárólag a nemzeti válogatott
tagjainak részére. Címeres mez kizárólag az alábbiakban felsorolt versenyeken
viselhető:
Olimpiai játékok, világbajnokságok, Európa- bajnokságok, regionális nemzetközi
bajnokságok, hivatalos FEI versenyek (CIO), magasabb kategóriájú nemzetközi
versenyek.
2.2.3. Címer viselhető nyeregtakarón, melegítőn, lovas-vagy hajtó zakóján (kar, illetve
szív felett), valamint biztonsági fejvédőn.
2.2.4. A nemzeti címer minden esetben kombinálható a sportoló szponzorának, a
csapat szponzornak és/vagy a Szövetség szponzorának a logójával úgy, hogy azok
láthatósága és mérete megfeleljen a fent leírtaknak.
2.3. A sportoló neve
2.3.1. A verseny helyszínén és a díjkiosztó ünnepségeken a sportoló neve az alábbiak
szerint jelenhet meg:
(i)
Távlovas, díjugrató és lovastusa versenyek díjugrató és terep versenyszámaiban a
lovaglónadrág bal szárán hosszában legfeljebb nyolcvan négyzetcentiméter (80cm²)
méretben, de maximum húsz (20) centiméter hosszúságban és négy (4) centiméter
szélességben;
3. A jelen cikkelyben meghatározottakon kívül semmilyen hirdetés vagy reklám nem jelenhet
meg a verseny helyszínén, a verseny közben a lovasokon, hivatalos személyeken, lovakon,
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gépjárműveken, lovastorna hevederen vagy lószerszámokon. Pályanézés során a sportolók
viselhetik a szponzoruk logóját, a csapat és/vagy a Szövetség szponzorának logóját a
felsőruházatuk elején és hátulján is maximum négyszáz négyzetcentiméter méretig (400cm²)
és a kobakon maximum ötven négyzetcentiméter méretig (50cm²).
4. A versenyhelyszín magába foglal minden helyszínt, ahol a sportolót bírálják és a lova részt
vesz az állatorvosi szemlén. Nem foglalja magába a „start és cél boxot” a lovastusa
versenyeken, az állatorvosi kaput a távlovas versenyeken, vagy a kötelező pihenőhelyeket a
fogathajtó versenyeken.

V. FEJEZET – LOVAK
128. cikkely – Lovak életkora
1. Négy évesnél fiatalabb lovat a Szövetség nem regisztrál.
2. A lovak életkorára való előírásokat a vonatkozó szakági versenyszabályzat tartalmazza.
129. cikkely – Ló útlevelek és mikrochipek
1. A Szövetségnél történő regisztrációhoz a lónak rendelkeznie kell nemzeti, EU által
jóváhagyott útlevéllel. Külföldről importált ló esetében el kell végeznie a honosítást, melyet a
az MLOSZ és az MSLT végez a NÉBIH megbízása alapján.
2. A minden lónak, amiket külföldön rendezett kisebb nemzetközi versenyre vagy nemzetközi
versenyre, FEI Bajnokságra, Regionális, Olimpia és Paralimpiai Játékokra neveznek,
rendelkeznie kell hivatalos, érvényes FEI útlevéllel vagy FEI által jóváhagyott, FEI
(„Recognition Card”) kiegészítőt tartalmazó nemzeti útlevéllel.
3. Hazai rendezésű kisebb nemzetközi versenyeken és CSI-P és CSI-Ch-A versenyeken, a
lovaknak nem kell a 2. bekezdés szerinti útlevél, ezeknek a lovaknak FEI regisztrációval és
érvényes oltási igazolással kell rendelkezniük. Minden, az Európai Unió valamely
tagállamában élő lónak, az EU által jóváhagyott nemzeti útlevéllel kell rendelkeznie.
4. Az FEI és/vagy a nemzeti útlevélnek tartalmaznia kell a Szövetségnél regisztrált teljes nevet,
címet, a tulajdonos aláírását, a ló leírását és a pontosan kitöltött diagramot. Az FEI/nemzeti
útlevélnek továbbá tartalmaznia kell minden oltást és gyógyszeres vizsgálatot. Ha egy FEI és
/vagy nemzeti útlevélben név, vagy bármilyen lényeges változás történik, a Szövetségnek
értesítenie kell az FEI-t.
5. A Szövetség az illetékes a FEI útlevelek és a FEI „Recognation Card” kiállításáért és felelős
azért, hogy az FEI és/vagy nemzeti útlevelek pontosan, az Állatorvosi Szabályzat szerint
legyenek kitöltve. Az FEI útlevelet a Szövetség hivatalnoka aláírásával és a Szövetség
pecsétjével hitelesíti. Minden esetben a Szövetség hivatalnoka meggyőződik arról, hogy a ló
leírását a megfelelő szabvány szerint töltötték ki. A Szövetség az azonosító lapot regisztráció
céljából megküldi az FEI-nek. A verseny alkalmával az útlevélvizsgálaton a lóért felelős
személy felel az FEI és/vagy nemzeti útlevél hitelességéért és bemutatásáért. Kivételt képez a
kölcsön lovakon rendezett verseny.
6. Minden, az FEI-nél először regisztrált lovat el kell látni ISO 11784 és ISO 11785 kompatibilis
mikrochippel.
7. Egy ló csak egy FEI útlevéllel, vagy a 2. bekezdés szerinti FEI kiegészítővel ellátott nemzeti
útlevéllel és egy FEI számmal rendelkezhet. Ha a Szövetség megbizonyosodott róla, hogy egy
FEI és/vagy nemzeti útlevél elveszett vagy bármely része az FEI és/vagy nemzeti útlevélnek
betelt, akkor kiadhat egy „másodpéldány” feliratú FEI útlevelet az eredetivel megegyező FEI
számmal. A másodpéldány kiadásáról értesíteni kell az FEI-t.
8. A rendezőbizottság biztosítja, hogy a versenyre érkezéskor minden lovat, a hatályos hatósági
állatorvosi jogszabályok szerint, útlevélvizsgálat során azonosítsanak.
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130. cikkely – Lovak neve
1. Általánosságban az útlevélbe eredetileg bejegyzett ló név a Szövetségnél regisztrált név is
egyben.
2. Az első regisztrált név nem lehet kereskedelmi vállalat vagy termék neve.
3.1 Az FEI nem regisztrál olyan nevet, ami bármilyen kapcsolatba hozható a tulajdonos cég
nevével.
3. Az 1. és 2. bekezdésben leírt névhez kereskedelmi elő- és utótag adható.
3.1. A kereskedelmi elő- és utótag hozzáadása díjhoz kötött, melynek mértékét az Elnökség
határozza meg.
3.2. A kereskedelmi elő- és utótag tulajdonos változás esetén díjmentesen törölhető
4. A ló névváltoztatása díjhoz kötött, melynek mértékét az Elnökség határozza meg.
131. cikkely – Lovak tulajdonosai és bérlői
1. A Szövetség a regisztrált lovak tulajdonosait nyilvántartja. A tulajdonosváltást a ló
tulajdonosának a NÉBIH lóútlevél iroda vagy a NÉBIH által meghatalmazott egyesület felé kell
jelezni. A FEI útlevélbe a változás a nemzeti útlevél alapján kerül átvezetésre, melyet a
Szövetség hivatalnoka aláírásával és bélyegzővel hitelesít.
2. A ló nemzetisége megegyezik a tulajdonos nemzetiségével vagy az országéval, ahol a lovat
tulajdonló vagy bérlő céget nyilvántartásba vették.
3. Minden a ló és/vagy lovas nemzetiségében beállt változást jelenteni kell az FEI-nek.
4. Az Olimpiai Játékokra nevezett lovak tulajdonosainak, a Játékok évének január 15. napjától, a
lovasokkal megegyező nemzetiségűeknek kell lenniük (lásd Olimpiai Szabályzat).
5. Az Olimpiai Játékok kivételével, a sportolók minden versenyen részt vehetnek olyan lovakkal,
melyek tulajdonosai eltérő nemzetiségűek, mint a sportolók.

VI. FEJEZET – SPORTOLÓK ÉS LOVAK VÉDELME
132. cikkely – Sportolók védelme
1.

A versenyengedély csak a sportegészségügyi ellenőrzés adatait tartalmazó dokumentummal
(sportorvosi engedély) együtt érvényes.
2. A versenyen való lovaglás során, szabályosan rögzített biztonsági fejvédő viselése kötelező. A
versenyen és a hozzátartozó melegítőpályákon, illetve a pályák és az istálló közötti területen
a biztonsági fejvédő viselését az érintett szakági versenyszabályzat írja elő. A biztonsági
fejvédő használatának elmulasztása ott ahol, és amikor kötelező, először figyelmeztetést,
majd sárga lapot von maga után. Kamera használata a sportolón vagy felszerelésen (például
biztonsági fejvédőn vagy fogaton) csak a versenybíróság kifejezett beleegyezésével
engedélyezett, egyébként tilos. A kamera viselése a versenyen mindig önkéntes és a sportoló
saját felelősségére történik.
3. A versenybíróság a felelős orvosi ügyelettel konzultálva bármikor felmenthet egy sportolót a
további versenyzés vagy az egész versenyen való szereplés alól, ha az alkalmatlan, sérült,
vagy egészségi állapota nem megfelelő.
133. cikkely – Lovak védelme
Egy versenyen betegség vagy sérülés esetén a versenybíróság az állatorvosi küldöttel konzultálva
dönti el, hogy a ló folytathatja-e az adott versenyt.
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134. cikkely – Lovak bántalmazása
1. Senki nem bántalmazhat lovat sem a versenyen sem bármikor máskor. A „bántalmazás”
olyan tevékenység vagy mulasztás, mely fájdalmat vagy szükségtelen kellemetlenséget okoz
egy lónak, beleértve, de nem kizárólagosan:
- Túlzott ostorhasználat vagy bántalmazás;
- Bármilyen elektromos sokkolás;
- A sarkantyú folyamatos és túlzott használata;
- Versenyzés kimerült, sánta vagy sérült lóval;
- Ló megverése;
- A ló bármely testrészének túlzott érzékennyé tétele;
- A ló éheztetése, a víz megvonása, vagy a ló mozgatásának elmulasztása,
- Olyan eszköz használata, amely erős fájdalmat okoz a lónak egy akadály leverésekor.
2. Bárkinek, aki szemtanúja bármilyen bántalmazásnak, óvás (157. cikkely) formájában azt haladék
nélkül jelentenie kell. Amennyiben a bántalmazás összefüggésben van egy versennyel, úgy azt óvás
(157. cikkely) formájában egy hivatalos személynek kell jelenteni. Bármely más időpont esetén a
bántalmazást óvás (157. cikkely) formájában a főtitkárnak, az I. fokú Fegyelmi Bizottság irányába
jelenteni kell.
135. cikkely – Gyógyszerszabályozás és Anti dopping
1. A Szövetség az FEI doppingszabályzatait elfogadja és nemzeti hatáskörben érvényesíti.
2. A gyógyszerszabályozás és anti dopping előírások egyrészt az FEI Humán Sportolók Anti
Dopping Szabályozásában (ADRHA) találhatók, melyek összhangban állnak a Doppingellenes
Világszervezet (WADA) másrészt az FEI Lovakra Vonatkozó Dopping Szabályzatában és az FEI
Irányított Gyógyszer Szabályozásában (EADCM Szabályozás).
3. Gyógyszeres kezelés vagy tiltott szer hatása alatt álló ló indulásáról, a verseny-állatorvos
javaslatára, az Állatorvosi Szabályozást betartása mellett, a versenybíróság elnöke dönti.
4. A Szövetség országos bajnoki versenyein kötelező a lóra vonatkozó doppingvizsgálat.
5. A doppingvizsgálat az FEI Dopping Szabályzat és Állatorvosi Szabályzat rendelkezései alapján
történik.

VII. FEJEZET – HIVATALOS SZEMÉLYEK
136. cikkely – Bírók
1. A bíró a versenybíróság tagja, akit a versenyszám vagy verseny irányítására neveztek ki. Azt,
hogy egy adott versenyen hány bírónak kell részt vennie és azok milyen minősítésű bírók kell,
hogy legyenek, az Általános Versenyszabályzat és a szakágak versenyszabályzata szabályozza.
2. A nemzeti bírók minősítése négy szinten történik: I. osztályú bíró, II. osztályú bíró, III. osztályú
bíró és bírójelölt, vagy a szakági versenyszabályzat szerint meghatározott egyéb minősítés. Az
adott minősítés megszerzésének feltételeiről az érintett szakági versenyszabályzatok
rendelkeznek.
3. A bírók, minősítésüktől függetlenül, annak az évnek a végén, amikor betöltik a 70. életévüket,
nyugdíjba vonulnak. Különleges esetekben, az érintett szakbizottság döntése alapján ez a
határidő kitolódhat.
4. A bírók nem tölthetnek be olyan tisztséget, amelynek betöltéséhez az adott szakági
versenyszabályzat magasabb minősítési követelményt támaszt, mint amilyen szintű
minősítéssel az érintett bíró rendelkezik.
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137. cikkely – Nemzetközi bíró
1.

Az FEI nyilvántartja a Szövetség által javasolt és az FEI által, a megfelelő szakági bizottsággal
együttműködve jóváhagyott minősített nemzetközi bírójelöltek és bírók listáját.
2. A nemzetközi bírók és bírójelöltek minősítése és feladatai az FEI szakági
versenyszabályzataiban találhatóak.
3. Az Általános Versenyszabályzat és az adott szakág versenyszabályzata alapján bizonyos
kiemelt versenyekre külföldi bíró kinevezése szükséges.
3.1. A versenybíróság tagja, vagy elnöke akkor tekinthető külföldinek, ha nemzetisége eltér
az országtól, ahol a verseny helyszíne található.
3.2. A külföldi bíró az FEI megfelelő bírói listájáról választandó.
138. cikkely – Versenybíróság – Kinevezés
1. A versenybíróság egy elnökből és minden szakág versenyszabályzata által egyedileg
meghatározott számú tagból áll. A versenybíróság felelős minden versenyen a technikai
bíráskodásért és minden egyéb döntésért kivéve, ha az Alapszabály, az Általános
Versenyszabályzat vagy a megfelelő szakági versenyszabályzat másként rendelkezik.
2. A kiemelt versenyeken a versenybíróság elnökét és tagjait az illetékes szakbizottság, az
érintett rendezőbizottsággal egyetértésben jelöli ki, kivéve, ha a jelen Általános
Versenyszabályzat vagy a releváns szakági versenyszabályzat másként rendelkezik.
3. Abban az esetben, ha bármely, a szakbizottság által kinevezett hivatalos személy nem tud
részt venni az versenyen, a szakbizottság jelöli ki a helyettesét.
4. A versenybíróság feladatait a 153. cikkely rögzíti.
139. cikkely – Fellebbviteli bizottság – kinevezés
1. A kiemelt versenyekre egy elnökből és legalább két tagból álló Fellebbviteli Bizottság kerül
kijelölésre, ha az érintett szakág versenyszabályzata másként nem rendeli. A Fellebbviteli
Bizottság összetételéről a verseny rendezőbizottságával konzultálni kell.
2. A Fellebbviteli Bizottság elnökének és tagjainak járatosnak kell lenniük a lovas
rendezvényekben, legalább az egyiküknek bírónak vagy technikai kiküldöttnek kell vagy
kellett lennie és legalább egyiküknek átfogó sportszakmai ismertekkel kell rendelkeznie. Így
Fellebbviteli Bizottság tagjai lehetnek például:
2.1. Szakbizottságok tagjai vagy korábbi tagjai;
2.2. Hivatalos személyek bármilyen listáról, aktív vagy nyugdíjazott bírók, stewardok,
technikai kiküldöttek, pályaépítők és verseny állatorvosok;
2.3. Rendezőbizottság minősült és tapasztalt tagjai a fentiek szerint.
3. A Fellebbviteli Bizottság feladatait a 154. cikkely rögzíti.
140. cikkely –Pályaépítők
1. A Szövetség nyilvántartást vezet az összes nemzetközi és nemzeti pályaépítőről és pályaépítő
jelöltről, akiket az illetékes szakbizottság választ ki.
2. A nemzetközi és nemzeti pályaépítői minősítés megszerzéséhez szükséges kritériumokat az
vonatkozó szakági versenyszabályzatok tartalmazzák.
3. A Szövetség feladata, hogy az FEI főtitkára részére elküldje azoknak a 60 év alatti
személyeknek a nevét és minősítését, akiket az érvényes FEI sportszabályzatoknak
megfelelően először terjeszt fel az érintett FEI szakbizottság elé nemzetközi pályaépítőjelöltnek.
4. A pályaépítő felelősséggel tartozik a technikai küldött - amennyiben kijelölésre került - vagy a
versenybíróság elnöke felé a pálya kijelöléséért és méréséért, valamint az összes akadály
felépítéséért.
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5. A pályaépítő köteles jelenteni a technikai küldöttnek – amennyiben kijelölésre került - vagy a
versenybíróság elnökének, amikor megbizonyosodott, hogy a pálya minden szempontból
megfelelő.
6. A versenybíróság nem rendelheti el egy versenyszám kezdetét, amíg vagy a technikai küldött
vagy a pályaépítő nem jelentette nála, hogy a pálya kész. Ezután a versenybíróság
kizárólagosan felelős a versenyszám lebonyolításáért.
7. Az egyes szakágak versenyszabályzatai kiköthetik a különböző típusú és kategóriájú
versenyekre való kinevezéshez szükséges pályaépítői minősítéseket, illetve azokat a
testületeket, akik a kijelölésekről dönthetnek.
8. Amennyiben az érintett szakág versenyszabályzata nem rendelkezik másképp, a kiemelt
versenyekre a pályaépítőt az érintett szakbizottság/rendezőbizottság jelöli ki.
141. cikkely – Technikai küldöttek
1. A Szövetség nyilvántartást vezet az összes technikai küldöttről, akiket az illetékes
szakbizottság az Elnökséggel egyetértésben jelölt ki.
2. A technikai küldöttekre vonatkozó rendelkezéseket az egyes szakágak versenyszabályzatai
tartalmazzák.
142. cikkely – Technikai küldöttek kinevezése
1. Az egyes szakágak versenyszabályzatai tartalmazhatnak rendelkezéseket a technikai kiküldött
kinevezéséről a különböző típusú és kategóriájú versenyekre.
143. cikkely – Versenyállatorvos
1. A versenyállatorvost a szervezőbizottság vagy nemzetközi versenyek esetén az FEI jelöli ki.
144. cikkely – Stewardok
1. Minden kiemelt versenyen a rendezőbizottság kijelölhet egy vezető stewardot, valamint a
hatásköre alá rendelt megfelelő számú stewardot, akik megkülönböztető jelvényt,
karszalagot, stb. viselnek és szabadon beléphetnek minden, a 3. pontban leírt övezetbe.
2. A rendezőbizottság felelős minden, a vezető steward és a stewardok kijelöléséhez
kapcsolódó adminisztratív ügyért.
3. Az egész verseny alatt az összes istállóban, a gyakorló- és idomítópályákon, a
melegítőpályákon és minden egyéb, a rendezőbizottság által ellenőrzött területen, a vezető
steward és a vele együtt hivatalt betöltő stewardok kötelesek:
(i)
figyelni a sportolók megfelelő kiképzési módszereire;
(ii)
időben végrehajtott közbelépéssel megelőzni, hogy a sportoló, lóápoló, tulajdonos
vagy bármilyen más személy durva bánásmódot alkalmazzon a lóval szemben;
(iii)
közbeavatkozni az Alapszabály, az Általános Versenyszabályzat vagy a szakági
versenyszabályok rendelkezéseinek, illetve a becsületesség, a viselkedési normák
vagy a sportszerűség megsértésének megelőzése érdekében;
(iv)
ismerni és segíteni a gyógyszer- és doppingkontrol eljárásokat.
4. A melegítőpálya használatakor legalább egy stewardnak hivatalban kell lennie.
5. Minden szabálytalanságot a vezető stewardnak azonnal jelentenie kell a versenybíróság
elnökének.
6. A vezető stewardnak a lovassportokban, különösen a vonatkozó szakág szabályzataiban
jártas személynek kell lennie. A kinevezett vezető steward nevét fel kell tüntetni a
versenykiírásban és a verseny programjában.
7. A stewardok hivatalos személyek.
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(i)

A stewardokat a versenybíróság elnöke és/vagy a technikai kiküldött látja el
feladatokkal

145. cikkely – Hivatalos személyek státusza és felelőssége
1. Bármely hivatalos személy eltávolítható a vonatkozó listáról vagy versenyről, vagy
lefokozható az őt kinevező testület vagy a Szövetség által. Ez a bekezdés nem vonatkozik egy
verseny rendezőbizottságának a leváltására. A Főtitkár bármely hivatalos személyt
átmenetileg felfüggeszthet és/vagy visszautasíthatja a kinevezését, amennyiben
meggyőződése, hogy az a személy figyelmen kívül hagyja a szabályokat és előírásokat.
2. Minden, az 1. pont szerinti indítványt jelenteni kell az Elnökségnek.
3. A Főtitkár, írásban értesít minden, a listáról való eltávolításra vagy alacsonyabb minősítésre
javasolt személyt, aki a javaslat ellen szóban vagy írásban tiltakozhat a megfelelő testületnél.
4. Minden hivatalos személy, aki versenyeken, vagy azzal kapcsolatban jár el, a Szövetség
nevében cselekszik, így sem anyagilag sem bármely más módon nem felelős mindazon
cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, amit jóhiszeműen, a kötelezettségeiből adódóan tett
vagy nem tett.
5. A hivatalos személy a Szövetség nevében jár el.
6. A hivatalos személyek tudomásul veszik és igazolják, hogy megadják az elérhetőségüket a
Szövetség felé, aki azokat kiadhatja egy megfelelő harmadik félnek, elsősorban a versenyek
rendezőbizottságainak.
7. A versenyeken tisztséget betöltő hivatalos személyek, a Szövetség által kiállított
plasztikkártya viselésére kötelezettek.
8. Hivatalos személy nem vehet részt semmilyen versenyen (és nem is jelölhető a részvételre),
ha a nemzetközi vagy nemzeti verseny első napját megelőző hat (6) hónapon belül nem
hivatalos rendezvényen (ún. fekete verseny) vett részt.
146. cikkely – Regisztrált Edzői státusz
1. A Szövetség által hitelesített Nemzetközi Edzői Bizonyítvány a hazai edzői besorolás alapján
kerül kiadásra.
2. A Szövetség kizárólag annak az ifjúsági korú versenyzőnek a nevezését fogadja el hivatalos
versenyein, aki legalább egy, a Magyar Lovas Szövetség által regisztrált edzőt nevez meg.
2.1.Fogatsportban csak annak a „B” kategóriájú versenyzőnek a nevezését fogadja el hivatalos
versenyein, aki legalább egy, a Magyar Lovas Szövetség által regisztrált edzőt nevez meg.
3. A regisztrált edzővé válás feltétele a Magyar Lovassport Szövetség edzői licenc-vizsgájának
eredményes teljesítése.
3.1.Az edzői regisztrációs vizsga gyakorlati vizsga moduljai alóli felmentés a versenyzői
engedély visszavonásával jár.
3.2.A felmentés igénylésének feltétele az adott szintnek megfelelő hivatalos versenyeredmény
vagy szakmai pályafutás igazolása. A felmentés iránti kérelmet, az érintett szakbizottság
javaslatát figyelembe véve az Edzői-oktatási Bizottság egyedileg bírálja el.
3.3.I. szintű regisztrált edző a hivatalos versenyrendszerben rajtengedély-vizsgára készíthet fel
lovast. A szakági versenyszabályzatok kezdő lovas kategóriáig kiterjeszthetik a működési kört.
3.4. A Szövetség rendezvényein, az ifjúsági korú, kezdő lovas vagy adott szakág
versenyszabályzata által meghatározott kategóriájú lovas/hajtó, kizárólag a regisztrált
edzőjével (továbbiakban: az edző) melegíthet. A lovas saját edzőjének távollétében
helyettesítést kizárólag regisztrált edző láthat el.
4. A regisztrált edzőknek kötelező kétévente továbbképzésen részt venniük.
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147. cikkely - Rajtengedély-vizsga
1. A Szövetség hivatalos versenyein való indulásnak a feltétele a sikeres rajtengedély-vizsga.
A vizsga elméleti és gyakorlati modulból áll. A vizsgák időpontját és helyszínét a
versenynaptárral összhangban, az adott év szabadtéri versenyszezonját megelőzően a
szakbizottságok hirdetik ki. A rajtengedély-vizsgára való jelentkezés korhatárhoz kötött, a
minimum korhatár 10 év. Az eltérő eseteket az egyes szakágak versenyszabályzatai
tartalmazzák. A rajtengedély vizsgára való jelentkezés feltétele a regisztrált edző választás.
148. cikkely - Szövetségi kapitányok
1. A szövetségi kapitányok feladata, hogy az adott év első válogató versenyét megelőzően,
legkésőbb a verseny névszerinti nevezési határidejéig, az addig megalkotott válogatási
elvekről tájékoztassák az Elnökséget, az érintett szakág válogatott keret tagjait és azok
edzőit.
2. A szövetségi kapitány köteles évente legalább egy alkalommal a válogatottba behívott
versenyzők részére megbeszélést tartani.
3. A szövetségi kapitány a válogatott versenyektől való távolmaradás esetén, küldöttet jelölhet
ki a szakág által megjelölt versenyekre.
3.1. A küldött teljes kapitányi feladat- és hatáskörrel rendelkezik az adott verseny idejére.
3.2. A kontinens és világbajnokságokon a szövetségi kapitány személyes részvétele kötelező.
4. A szövetségi kapitány nemzetközi versenyekre való nevezéssel kapcsolatos feladatai:
4.1. A nemzetközi versenynaptár esetleges változásainak figyelemmel kísérése.
4.2. A versenykiírások esetleges változásainak figyelemmel kísérése.
4.3. A nevezési határidők betartása.
4.4. A nemzetközi nevezés előkészítése, a nevezéssel kapcsolatos minősülések nyilvántartása.
4.5. A versenyzők folyamatos tájékoztatása.
5. A szövetségi kapitány hivatalos versenyeken, kontinens és világbajnokságokon felmerülő
feladatai:
5.1. az utazás megszervezése, a versenyzőkkel való egyeztetés után
5.2. az utazáshoz szükséges hivatalos dokumentumok beszerzése, kitöltése,
5.3. helyszíni ügyintézés, kapcsolattartás a versenyirodával, bírókkal,
5.4. sorsoláson való részvétel,
5.5. állatorvosi vizsgálaton való részvétel,
5.6. csapatfelvonuláson való részvétel,
5.7. hivatalos fogadáson, banketten való részvétel, a versenyzők egységes, alkalomhoz illő
megfelelő öltözékben való megjelenésének biztosítása.
6. A szövetségi kapitány az SZMSZ-ben meghatározott évi egyszeri beszámolási kötelezettség
mellett a kontinens bajnokságok, világbajnokság, Olimpia után illetve a központi
költségvetésből támogatott versenyek után írásos beszámolót készít a Főtitkár és az Elnökség
részére.
7. A beszámolókat a Főtitkár terjeszti az elnökség elé.
149. cikkely - Parasport
A Magyar Lovassport Szövetség licencdíj mentesen biztosít lehetőséget az FEI szabályzatai alapján
meghatározott, fogyatékkal élő sportolók hivatalos versenyben való indulására.
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VIII. FEJEZET – ELJÁRÁSREND
150. cikkely – Bevezető
1. Az eljárásrend az alábbiakról gondoskodik:
1.1 az Alapszabály, az Általános Versenyszabályzat és a szakági versenyszabályzatok szerint
kijelölt hivatalos személyek és testületek jogairól és felelősségéről;
1.2 a büntetések mértékéről;
1.3 a Szövetség joghatósága alá tartozó személyek vagy testületek magatartása vagy
cselekményei elleni óvási eljárásról;
1.4 bármely, az Alapszabály, az Általános Versenyszabályzat vagy a szakági
versenyszabályzatok felhatalmazása alapján cselekvő személy vagy testület által
meghozott döntés vagy általa alkalmazott büntetés elleni fellebbezésről.
2. Óvásra vagy fellebbezésre vonatkozó döntéshozatal előtt az érintett testületnek meg kell
vizsgálnia az elérhető szóbeli vagy írásbeli bizonyítékokat, meg kell hallgatnia az érintett
feleket (feltéve, hogy elérhetők), valamint minden kapcsolódó anyagot figyelembe kell
vennie. Az érintett testületnek minden esetben igazságos és méltányos döntésre kell
törekednie. Ahol az egyik fél azt állítja, hogy a testületnek, ahova a fellebbezést beadták
nincs hatásköre és/vagy a testület maga megkérdőjelezi hatáskörét vagy illetékességét, akkor
a testületnek mindenekelőtt hatásköri döntést kell hoznia.
3. Minden sportoló, tulajdonos, támogató személy, aki részt vesz bármilyen szövetségi
tevékenységben vagy haszonélvezője annak, bármilyen szövetségi tevékenységnek, a
szövetségi tevékenységen való részvétel előtt, elfogadja az eljárásrendet és annak
vitarendező módszereit (beleértve a fellebbezést a fellebbviteli bizottsághoz).
4. A versenyeknek minden sportoló számára egyenlő esélyt kell biztosítaniuk. Ennek érdekében
minden rendelkezésre álló technikai eszköz használata megengedett, ideértve hivatalos videó
felvétel készítését, ami a Szövetség hivatalos személyeinek munkáját segíti (hivatalos videó
felvételnek a rendezőbizottság által megbízott médiaszolgáltató felvétele minősül). A
versenyszabályzat szerinti óvás alapjául szolgáló videó felvételt az óvásra előírt időtartamon
belül be kell mutatni. Ha az illetékes testület a videófelvétel, mint bizonyíték alapján
megváltoztatja a verseny már kihirdetett végeredményét, a felvételnek egyértelmű
bizonyítékkal kell szolgálnia arra, hogy az eredeti döntés helytelen volt. A videó használata
mindig a hatályos szabályozás keretein belül történhet, és nem módosíthatja a hatályos
szabályzatot.
151. cikkely – Összeférhetetlenség
Nyilvánvaló összeférhetetlenség áll fenn, ha a Szövetség nevében eljáró személy többféleképpen is
érdekelt, amely érdekek közül az egyik befolyásolhatja cselekvését egy másik érdekeltség
vonatkozásában, vagy befolyásolhatóság látszatát keltheti. Összeférhetetlennek minősül minden
olyan személyes, szakmai vagy pénzügyi kapcsolat, beleértve a hozzátartozói kapcsolatot is, amely
befolyásolhatja az adott személy objektivitását a Szövetség képviselete vagy feladatainak ellátása
során, vagy befolyásolhatóság látszatát keltheti.
Az összeférhetetlenséget lehetőség szerint el kell kerülni. Mindamellett összeférhetetlenség
felmerülhet az egyes tisztségek betöltéséhez szükséges tapasztalat és szakértelem kapcsán is. Az
összeférhetetlenség és a szakértelem közötti egyensúly fenntartását a vonatkozó szakági szabályozás
biztosítja.
152. cikkely – Versenyiroda –feladatok
1. A versenyiroda feladata a versenyek informatikai rendszerének működtetése, amely
magában foglalja a verseny kiírás megszerkesztését is. A kiírás részleteit a
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2.
3.
4.

5.

szervezőbizottsággal, a versenybíróság elnökével és a pályaépítővel konzultálva kell
kialakítani. Kiemelt versenyek esetén a technikai küldöttel is egyeztetni kell.
A versenyiroda feladata a nevezések lezárását követően a startlisták letöltése és az
összesítések elkészítése. A bíró által hitelesített eredmények kiszámítása és közlése.
A versenyiroda helyszíni nevezés esetén felelős a versenyszabályzat betartásáért.
A versenyiroda a versenyszámot követő egy órán belül, amennyiben óvás nem történt, közli a
versenybíróság által hitelesített eredményt és a jegyzőkönyvek alapján a versenyszám végét
követő 24 órán belül feltölti a Top Soft internetes programba. A verseny végén a
jegyzőkönyveket iktatja és 5 munkanapon belül postai vagy elektronikus úton eljuttatja az
MLSZ sportiroda címére.
A versenyiroda koordinálja a versennyel kapcsolatos ki- és befizetéseket.

153. cikkely – Versenybíróság – feladatok
1. A versenybíróság foglalkozik minden óvással első fokon, a 157. cikkely keretei között,
továbbá minden, verseny időtartama alatti vagy a versennyel azzal közvetlen kapcsolatban
álló ügyben, melyet a versenybíróság joghatóságának időtartama alatt bejelentenek a 153.2.
cikkely szerint. Amennyiben szükséges a versenybíróság kompetens másodfokon is döntést
hozni óvással kapcsolatos ügyben.
A versenybíróság az A Függelékben („Verseny időtartama”) meghatározottak szerint elérhető
a verseny ideje alatt, versenybíróság joghatóságának időtartama folyamán.
2. Bizonyos, állatorvosi kérdéseket is érintő esetekben és fellebbviteli bizottság hiányában, a
versenyállatorvost meg kell hívni a versenybíróság mellé tanácsadói minőségben.
3. A versenybíróság a következő büntetéseket és szankciókat róhatja ki:
3.1. figyelmeztetés;
3.2. sárga lap
3.3. maximum 100 000.- Ft bírság;
3.4. sportoló és/vagy ló eltiltása és/vagy kizárása a versenyszámból és/vagy versenyről;
3.5. ha egy ló engedély nélkül elhagyja a kijelölt területet, annak automatikus kizárása a
teljes versenyről;
3.6. a versenyző 24 órára való felfüggesztését, egy vagy több lóval, ha a versenyző valamelyik
lova engedély nélkül elhagyta a kijelölt területet;
3.7. súlyos esetekben a versenyből való azonnali kizárás, a fellebbviteli bizottsággal vagy a
technikai kiküldöttel egyeztetve
4. A döntéseket írásban kell közölni az érintett felekkel. A büntetésekkel járó ügyeket a
versenybíróság elnökének fel kell jegyeznie és arról tájékoztatni kell az adott szakág
szakbizottságát.
5. A versenybíróság végleges és jogerős döntései melyek a versenypályán merülnek fel, nincs
helye fellebbezésnek. Ilyen például, de nem kizárólagosan:
5.1. Amikor a döntéshez kapcsolódó kérdés a versenyszám alatti teljesítmény a
teljesítményre kapott pontszámon alapul; ha a ló levert egy akadályt; ha a ló engedetlen;
ha a ló ellenszegült vagy levert egy akadályt; ha egy sportoló vagy lovas le vagy elesett;
ha egy ló beszorult egy kombinációba; ellenszegült vagy mellément; egy akadályt a
megengedett időn belül ugrott-e meg; a sportoló nem helyes útvonalat választott.
5.2. Egy ló állategészségügyi okokból történő kizárása miatt, beleértve ló állatorvosi szemlén
való kizárását is.
5.3. Egy sportoló orvosi, egészségügyi okokból való kizárása.
5.4. Figyelmeztetés vagy sárga lap kiosztása esetén.
5.5. Versenyről való kizárás és/vagy eltiltás esetén.
6. A versenybíróság az alábbiakkal fordul a fellebbviteli bizottsághoz:
6.1. Bármilyen a hatáskörén túlmutató ügy.
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6.2. Bármilyen, a hatáskörébe tartozó ügy, amely a 153.3-es cikkely szerint komolyabb
büntetést von maga után, mint amire a versenybíróság hatásköre kiterjed.
6.3. Lóval való durva bánásmód esetén, amennyiben az nem igényel azonnali beavatkozást a
versenyszám elbírálásával kapcsolatban.
6.4. Bármilyen első fokon kezelt ügy.
154. cikkely – Fellebbviteli bizottság – feladatok
1. A fellebbviteli bizottság elnökének és legalább két (2) tagjának a versenyen teljes időtartama
alatt, az „A” Függelékében meghatározott joghatósági ideje alatt elérhetőnek kell lennie.
Amennyiben valamely joghatósága alá tartozó ügyben a versenybíróság még nem hozott
döntést, a fellebbviteli bizottságnak elérhetőnek kell lennie és joghatósága van a
versenybíróság döntésének nyilvánosságra hozatalát követő még egy órán át.
2. A fellebbviteli bizottság joghatósága az alábbi ügyekre terjed ki:
2.1. a versenybíróság döntése elleni fellebbezések elbírálására, kivéve a 153.5. szerinti
eseteket;
2.2. a fellebbviteli bizottságnak címzett, vagy részére a versenybíróság által továbbított
óvások elbírálására;
2.3. minden olyan eset elbírálására, amikor a versenybíróság hatáskörét túllépi;
2.4. útlevél rendellenességekre vonatkozó bejelentésekkel kapcsolatos ügyekre, a 129.
cikkely szerint.
3. Bizonyos, állatorvosi kérdéseket is érintő esetekben a versenyállatorvost meg kell hívni a
fellebbviteli bizottság mellé tanácsadói minőségben.
4. A fellebbviteli bizottság az alábbi büntetéseket és szankciókat róhatja ki:
4.1. figyelmeztetés;
4.2. maximum 200 000.- Ft bírság kiszabása ás a költségek megtérítésére való kötelezés;
4.3. sportoló és/vagy ló kizárása és/vagy eltiltása egy versenyszámból vagy az egész
versenyről;
4.4. ha egy ló engedély nélkül elhagyja a kijelölt területet, annak automatikus kizárása a teljes
versenyről;
4.5. a versenyző 24 órára való felfüggesztését, egy vagy több lóval, ha a versenyző valamelyik
lova engedély nélkül elhagyta a verseny zárt övezetét;
5. A fellebbviteli bizottság I. fokú Fegyelmi Bizottság irányába történő továbbítás érdekében az
alábbiakról jelent a Főtitkárnak:
5.1. bármilyen ügy, ami kívül esik a hatáskörén;
5.2. minden, hatáskörébe tartozó, fellebbezéstől eltérő esetről, amely megítélése szerint
súlyosabb büntetést vonna maga után, mint ami a fellebbviteli bizottság által, a 154.4.
cikkely alapján kiszabható.
6. A fellebbviteli bizottságnak a versenybíróság döntése ellen beadott fellebbezésről hozott
döntése mindig végleges érvényű.
155. cikkely – Döntőbíróság a sportban (Választott bíróság)
1. A Választott bíróság felülvizsgálati jellegű eljárása során ítéletében – az előzetes
sportbizottsági határozatot – helybenhagyja, a Fegyelmi Szabályzatban meghatározott
szankciók keretein belül megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi.
2. A megváltoztatás jogával a fél indokolt kérelmére, akkor él, ha elegendő adat, bizonyíték áll
rendelkezésére és a jogvita lezárásához nagyobb súlyú érdek fűződik, mint az előzetes
határozat hatályon kívül helyezéséhez.
3. Az előzetes sportbizottsági határozatot végzéssel hatályon kívül helyezi és új eljárást rendel
el, vagy az eljárást – beleértve az előzetes eljárást is – megszünteti. Ez utóbbira akkor
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kerülhet sor, ha az előzetes sportbizottsági eljárásra anyagi jogi vagy eljárás jogi feltételek
hiányában sor sem kerülhetett volna.
4. Azokban a jogvitákban, amelyeket előzetes sportbizottsági eljárás nem előz meg, a
Választottbíróság érdemben dönt a kereseti kérelem és ellenkérelem korlátai között.
156. cikkely – Óvás
1. Óvás bármely személy vagy testület ellen benyújtható, amely egy versenyen bármilyen
minőségben vagy más módon a Szövetség joghatósága alá tartozik, beleértve az Alapszabály,
az Általános Versenyszabályzat vagy a szakági versenyszabályzatok alóli kihágásokat, az
általános viselkedési normák, az igazságosság vagy az elfogadott sportemberi normák
megsértését, történjen az egy nemzetközi vagy nemzeti versenyhez kapcsolódóan vagy
bármely más alkalommal.
2. Óvást csak a tagegyesületek képviselői, hivatalos személyek vagy a felelős személyek
nyújthatnak be. Lovakkal szembeni durva bánásmód esetén, bármilyen személy vagy testület
benyújthat óvást.
3. Egyéb rendelkezés híján óvást a kompetens testület bíráskodási idejének letelte előtt kell
benyújtani. Ez akkor is érvényes, ha az óvást benyújtó személy vagy testület nem tartózkodik
a verseny helyszínén. A megfelelő testületek csak az illeték befizetése után foglalkoznak az
óvással.
4. Óvással az alábbi esetekben a versenybírósághoz kell fordulni:
4.1. Sportoló vagy lovas alkalmassága egy versenyen, beleértve a versenypálya minőségét.
Ilyen óvással a versenyszám kezdete előtt harminc (30) percig lehet élni;
4.2. Akadály vagy a pálya terve vagy hosszúsága díjugrató versenyeken vagy fogathajtó
versenyeken akadályhajtásban. Az óvás benyújtására rendelkezésre álló határidő a
versenyszám előtt tíz (10) perccel lezárul.
4.3. A lovastusa terepakadályokat vagy pályákat, vagy fogathajtásban a maraton pályát vagy
akadályokat, vagy a távlovas pályát érintő óvások. Ezeket az óvásokat a versenyszám
előtti nap 18:00 óráig kell benyújtani.
4.4. Versenyszám során felmerülő szabálytalanságokra és incidensekre, illetve versenyszám
eredményére vonatkozó óvások. Ezeket az óvásokat legkésőbb harminc (30) perccel az
eredmények kihirdetése után lehet beadni.
4.5. Óvások, melyek a Szövetség bármely szabályának végrehajtását követő eljárást
kifogásolják. Ezeknek beadási határideje legfeljebb harminc (30) perccel az adott szabály
bejelentését követően lejár.
4.6. A versenybíróság felé benyújtott, a fenti bekezdések valamelyikének megfelelő óvás,
óvások a fellebbviteli bizottság felé benyújtandó óvások előfeltételei.
5. A 156.4-es cikkelytől eltérő tartalmú óvásokat a fellebbviteli bizottság felé, vagy amennyiben
nincs fellebbviteli bizottság, a versenybíróság felé kell benyújtani.
6. Az olyan óvások, amelyek nem versenyen vagy azzal közvetlen kapcsolatban történt és a
verseny végéig ismertté nem vált ügyeket érintenek, a Főtitkáron keresztül, az I. fokú
Fegyelmi Bizottság felé kell benyújtani. Az óvásnak legkésőbb az adott verseny befejezését
követő tizennégy (14) napon belül kell beérkeznie. Az ügyet abban az esetben kell a
versennyel közvetlenül összefüggésben állónak tekinteni, ha az a versenyre való utazás
során, vagy az odaérkezést követően történt eseményekkel kapcsolatos, beleértve a
karantén, edzés vagy akklimatizálódás időtartamát is.
7. Minden óvást írásban, a 157.2-es cikkely szerint, az óvás benyújtására jogosult személy
aláírásával, az esetet alátámasztó bizonyítékokkal - beleértve neveket, tanúkat – együtt kell
beadni.
8. A versenybíróság és a fellebbviteli bizottság felé beadott óvásokat a megfelelő határidőn
belül a versenybíróság vagy a fellebbviteli bizottság elnökének kell beadni, a megfelelő illeték
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megfizetésével egyidejűleg. A I. fokú Fegyelmi Bizottság felé benyújtott óvásokat, megfelelő
határidőn belül, az illeték befizetését igazoló bizonylattal együtt kell beadni.
9. Az óvást benyújtó személynek, amennyiben lehetséges, biztosítania kell tanúkat, vagy
bármilyen más bizonyítékot az incidensről. A tanúknak vagy meg kell jelenniük a döntéshozó
testület előtt, vagy írásos, megfelelően aláírt vallomást kell tenniük, a nevük és az
elérhetőségeik feltüntetésével.
10. A versenybíróság elnökének, a technikai kiküldöttnek és a versenyállatorvosnak jelentenie
kell minden, óvás tárgyát képező cselekedetet vagy mulasztást a Főtitkár felé.
157. cikkely – Jelentések

1. A hivatalos személyeknek a kiemelt versenyek végén jelentést kell küldeniük az adott szakág
szakbizottságának és a Főtitkárnak, az Általános Versenyszabályzatnak és a vonatkozó szakági
versenyszabályzatnak megfelelően. Az óvásra alkalmat adó ügyeket bele kell írni a
jelentésekbe.
2. A jelentések elmulasztását a Szövetség először figyelmeztetéssel, majd a hiányzó jelentés
pótlásának beadásáig, felfüggesztéssel szankcionálja.
158. cikkely – Illeték
1. A versenybírósághoz vagy a fellebbviteli bizottsághoz benyújtott óvások és fellebbezések
mellé illetéket kell befizetni a Szövetség felé, 20 000.- Ft összegben.
2. Az I. fokú Fegyelmi Bizottság felé benyújtott óvások és fellebbezések mellé illetéket kell
befizetni a Szövetség felé, 50 000.- Ft összegben.
3. Bármely durva bánásmód miatti óvás illetékmentes.
4. A megfelelő illeték befizetése előfeltétele, hogy az ügy tárgyalásra kerüljön.
159. cikkely – Óvások, fellebbezések és büntetések feljegyzése
1. A versenybíróság elnökének és a technikai küldöttnek az adott szakág szakbizottsága és a
Főtitkár részére készített jelentésében fel kell tüntetnie minden, a versenybírósághoz
beérkezett jelentést és óvást, valamint a versenybíróság által az esetekben hozott összes
döntést és kiszabott büntetést.
2. A fellebbviteli bizottság elnökének a Szövetség részére készített jelentésében fel kell
tüntetnie minden, a fellebbviteli bizottsághoz beérkezett óvást, jelentést és fellebbezést,
valamint a fellebbviteli bizottság által meghozott összes döntést és kiszabott büntetést.
3. A Főtitkár vagy megbízottja felelős a következőkért:
(i)
A sárgalapok kézbesítésének valamint az ezekhez kapcsolódó felfüggesztések
dokumentálása.
(ii)
A fegyelmi bizottságok eljárásainak, valamint a Választott Bíróság által hozott
döntések dokumentálása.
(iii)
Az érintett felek értesítése ezeknek a testületeknek a döntéseiről, illetve azok
hatálybalépésének időpontjáról.
(iv)
Valamennyi, általa nyilvánosnak ítélt, vagy kötelezően nyilvánosságra hozandó ítélet
nyilvánosságra hozatala.
(v)
Kiemelt versenyek hivatalos személyeitől származó jelentések feldolgozása.
160. cikkely – Döntések hatálybalépésének ideje
A döntések attól a naptól hatályosak, amikor az érintett fél vagy felek megkapják a szóbeli vagy írásos
értesítést, amennyiben ilyen értesítésre az adott körülmények lehetőséget nyújtanak. Egyéb
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esetekben a döntések attól a naptól hatályosak, amit a döntéshozatalra felhatalmazott testület vagy
személy megjelöl.

A. FÜGGELÉK – ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
Bajnokság: A Szövetség által rendezett kiemelt verseny bármely szakágban a C függelék szerinti
kategórákban,
Bérlő: Egy természetes vagy jogi személy, aki valamely kölcsönzött tulajdon (pl. ló) használati és
birtoklási jogát kapja a bérbeadótól.
Bíró: A versenybíróság tagja egy adott verseny versenyszámainak felügyeletére jelöltek ki, a 138.
cikkely alapján.
Biztonsági fejvédő: Kobak vagy fejvédő, mely megfelel a nemzetközi szabványoknak.
Diszkvalifikáció: Amennyiben a versenyszabályzat másként nem határozza meg, a diszkvalifikáció az,
amikor egy sportolót és/vagy lovat kizárnak egy versenyről vagy a verseny további versenyszámaiból.
A diszkvalifikáció lehet visszamenőleges hatályú is.
Durva bánásmód lovakkal: Olyan cselekedet vagy mulasztás, amely esetlegesen vagy ténylegesen
fájdalmat vagy szükségtelen kényelmetlenséget okoz a lónak, beleértve, de nem kizárólagosan:
- a ló mértéktelen pálcázása;
- a ló bármilyen módon való elektromos sokkolása;
- a sarkantyú mértéktelen vagy folyamatos használata;
- a ló szájának bántalmazása zablával vagy bármilyen egyéb eszközzel;
- kimerült, sánta vagy sérült lóval való versenyzés;
- a ló „bárolása”;
- a ló bármely testtájának abnormális érzéketlenné vagy érzékennyé tétele;
- a ló megfelelő élelem, folyadék vagy mozgás nélkül hagyása;
- bármilyen eszköz vagy felszerelés használata, amely kifejezett fájdalmat okoz a lónak akadály
leverésénél.
Fázis: Egy versenyen rendezett versenyszám elkülönülő részei, melyeket a végső eredmény
számításakor összevonnak.
Fekete versenyek: Olyan verseny és/vagy versenyszám, mely nem került kihirdetésre a hivatalos
versenynaptárban és a Szövetség sem engedélyezte azt.
Felnőtt sportoló: Tizennyolc (18) éves vagy annál idősebb sportoló.
Fiatal lovas: Azok a sportolók, akik a Szövetség Fiatal Lovas Versenyein vesznek részt, annak az évnek
az elejétől, amelyben betöltik a tizenhatodik (16) életévüket, annak az évnek a végéig, amelyben
elérik a huszonegyedik (21) életévüket.
Figyelmeztetés: Szóbeli és/vagy írásos megrovás, mely figyelmeztet egy személyt vagy testületet, a
be nem tartott intelem lehetséges, jövőbeni következményeire.
Forduló: Két vagy több egymást követő, azonos vagy hasonló pályán teljesítendő kör, melyek
egyetlen versenyszám részét képezik.
Gyermek: Azok a sportolók, akik a Szövetség „Gyermek” Versenyein vesznek részt. Ebben a
kategóriában a versenyzők annak az évnek az elejétől vehetnek részt, amelyben betöltik a
tizenkettedik (12) életévüket, annak az évnek a végéig, amelyben betöltik a tizennegyedik (14)
életévüket.
Hivatalos személy: Olyan személy, akit a Szövetség vagy egy rendezőbizottság jelöl ki, hogy egy
versenyen meghatározott tevékenységgel járó kötelezettségeket teljesítsen.
Ifjúsági (junior) lovas: Azok a sportolók, akik a Szövetség Junior (ifjúsági) Versenyein vesznek részt
annak az évnek az elejétől, amelyben betöltik a tizennegyedik (14) életévüket, annak az évnek a
végéig, amelyben elérik a tizennyolcadik (18) életévüket.
Jelentés: Egy versenyhez kapcsolódó tények, incidensek, határozatok, óvások, figyelmeztetések
büntetések és/vagy egyéb kapcsolódó események hivatalos feljegyzése.
Kategória: A sportolók azon csoportja, akik számára a versenyt vagy a versenyszámot rendezik.
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Ló: Ez a kifejezés pónikra és az Equus nemzettség egyéb tagjaira is utal, hacsak a környezet nem ír elő
egyebet.
Kijelölt terület: A rendezőbizottság által felügyelt terület egy versenyen.
Kizárás: Amennyiben a versenyszabályzat másként nem írja elő, a kizárás az, amikor egy sportoló
és/vagy ló nem folytathatja az adott versenyt és/vagy a verseny további versenyszámait.
Póni Lovas: Azok a Díjugrató, Military és Díjlovas sportolók, akik Póni Versenyeken vesznek részt
annak az évnek az elejétől, amelyben betöltik a tizenkettedik (12) életévüket, annak az évnek a
végéig, amelyben elérik a tizenhatodik (16) életévüket.
Verseny: A lovas-versenyek, bajnokságok vagy kupák együttes jelentése. A versenyeket egy vagy több
szakágban rendezhetik.
Versenyek időtartama: A verseny az első állategészségügyi szemle előtt, vagy ha nincs állatorvosi
szemle, a versenynap megkezdése előtt 1 órával kezdődik és minden egyes Szakágra vonatkozóan fél
órával az adott szakág utolsó eredményének nyilvánosságra hozatala után fejeződik be, kivéve, ha a
szakág versenyszabályzata mást ír elő.
Rendező vagy Rendezőbizottság: Az a szervezet, csoport, társaság, testület vagy személy, akit a
Szövetség elismer, és felelőssé tesz valamely verseny igazgatásáért.
Régió: A közigazgatásban meghatározottaktól eltérő /megye, járás/ független terület, mely a
lovassport szempontjából egy egységnek tekinthető, s mely akár több közigazgatási területet is
magában foglalhat.
Sportoló: Bármely személy, aki a Szövetség Rendezvényein vesz részt, beleértve, de nem csak ezekre
korlátozva, a lovast, a futószárazót, a hajtót, vagy a lovastornászt.
Sportoló, aki nem a saját nemzetiségének országában él: Olyan sportoló, aki egy évben több mint
hat (6) hónapon keresztül egy külföldi országban („vendéglátó ország”) tartózkodik.
Szakág: olyan lovas szakág, melyet elfogadott a Szövetség közgyűlése, mint például a Díjlovaglás, a
Díjugratás, a Military, a Fogathajtás, a Távlovaglás, a Lovastorna, a Western-Reining és a Lovasíjászat.
Tulajdonos: Természetes vagy jogi személy, akinek teljes egészében vagy részben tulajdonosi
részesedése van egy vagy több lóban.
Versenyszám: Minden egyéni osztály, melyben a sportolók eredményeik szerint helyezve vannak és
díjat kapnak.
Versenykiírás: A Szövetség által elfogadott hivatalos nyomtatvány, mely tartalmazza a versennyel
kapcsolatos információkat, beleértve többek között, a verseny idejét és helyszínét, a nevezési
határidőket, a szakág megnevezését, melyben a versenyt megrendezik, a verseny kategóriáját, a
sportolók és lovak nemzetiségét és egyéb részleteket, a rendelkezésre álló ló és sportoló szállásokat,
a pénzdíjak mértékét és minden egyéb kapcsolódó részletet.
Versenysorozat: Több versenyszám, melyeket egymás után, különböző versenyeken rendeznek, és
melyek eredményei egy összesített helyezési sorrendet adnak, vagy lovakat és/vagy versenyzőket
minősítenek egy döntő versenyre, versenyszámra vagy díjra. A versenyek nem kell, hogy különböző
helyszíneken kerüljenek megrendezésre.
Versenyszabályzat: a lovas szakágak szabályzatai
Vis maior esemény: Minden olyan esemény vagy körülmény, mely nem előrelátható, és olyan
cselekmény, esemény, mulasztás vagy baleset következtében keletkezik, amely mindegyik fél
érdekkörén kívül esik vagy elkerülhetetlen.
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B. FÜGGELÉK – MINŐSÜLÉS IGAZOLÁSA

A Magyar Lovas Szövetség az alábbiakban igazolja, hogy
Név:
Cím:
Születési dátum:
Anyja neve:

………. évben,

………………. szakágban az alábbi eredményeket érte el:
1.
2.
3.

Dátum:

Nemzeti Szövetség Elnökének neve és aláírása
(nagybetűvel)

Nemzeti Szövetség pecsétje
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C. FÜGGELÉK – BAJNOKSÁG TÁBLÁZAT
Szakág
DÍJUGRATÁS

MILITARY

DÍJLOVAGLÁS

FOGATHAJTÁS

TÁVLOVAGLÁS

WESTERNREINING
LOVASTORNA

Országos
felnőtt (+csapat)
amatőr (+csapat)
fiatal lovas
ifjúsági (junior)
gyermek
(+ csapat)
felnőtt
ifjúsági (junior)
fiatal lovas

Korosztályos
póni
gyermek
serdülő A
serdülő B
utánpótlás lovas
csapat
általános iskolás
középiskolás
főiskolás
(+csapat)
gyermek
fiatal lovas
junior
csapat
fogat gyerek
junior
fiatal hajtó

Lovak
4 éves
5 éves
6 éves
utánpótlás

felnőtt
nehéz
közép
könnyű
négyes
(+csapat)
kettes fogat
(+csapat)
egyes fogat
(+csapat)
póni egyes
póni kettes
póni négyes

4
5
6

Egyéb
Aranyos kupa

Amatőr csapat

éves
éves
éves

U16
U21
U25
csapat
kettes fogat
kat.
(+csapat)
kettes fogat
kat.
(+csapat)

B

C

hosszú táv
közép táv
rövid táv
távhajtás
junior

felnőtt (senior) női
utánpótlásfelnőtt (senior)férfi
egyéni
junior női
páros és csapat
junior fiú
gyermek
junior csapat
junior páros
gyermek lány
gyermek fiú
felnőtt(senior)csapat
felnőtt(senior)páros
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D. FÜGGELÉK –ETIKAI KÓDEX
Az etikai kódex elvei elismerik a teljes lovasvilág, beleértve a tagegyesületek, sportolók, tulajdonosok,
rendezők, hivatalos személyek, szponzorok és maga a Szövetség érdekeit és elősegítik a harmonikus
együttműködést az olimpiai eszme iránti elkötelezettség felé.
Ennek a célnak elérése és a lovassport érdeke az alábbi etikai elvek tiszteletben tartásától függ,
melyek megfelelnek a lovassport értékeinek, eszméinek és része az Olimpiai Mozgalomnak.
Következésképpen a lovassport minden résztvevője, beleértve, de nem korlátozva azokra, a
sportolókat (és támogatóikat), tulajdonosokat, rendezőket, hivatalos személyeket, szponzorokat,
önkénteseket és a személyzet tagjait, minden pillanatban aláveti magát a Kódex elveinek.
A. MÉLTÓSÁG
1. A lovasvilág alapvető követelménye a lovas és humán sportoló méltóságának megőrzése.
2. Humán sportolók körében nincs helye faji, nemi, etnikai, vallási, filozófiai, vallási, katonai
vagy egyéb alapon történő diszkriminációnak.
3. Bármiféle dopping minden szinten tilos. A Lovakra Vonatkozó Gyógyszerezési és
Doppingszabályzatban, valamint az FEI Humán Sportolók Doppingszabályzatában foglalt
dopping ellenes szabályok betartása szigorúan ellenőrzött.
4. A sportolók bármilyen bántalmazása, akár fizikai, szakmai vagy szexuális, vagy bármilyen
fizikai vagy mentális károsítása tilos.
5. A Szövetség garantálja a sportolók biztonságát, jólétét és orvosi ellátását a fizikai és mentális
kiegyensúlyozottság érdekében.
B. FEDDHETETLENSÉG
1. A Szövetség megbízottjai semmilyen közvetlen vagy közvetett módon nem kérelmezhetnek,
fogadhatnak el vagy ajánlhatnak fel személyes kárpótlást, jutalékot vagy rejtett előnyt vagy
szolgáltatást, amely kapcsolatban áll a Szövetség versenyeinek szervezésével és nem képezte
a rendezők vagy a rendezőbizottsággal kötött szerződés tárgyát.
2. Az elnökségi tagok, az önkéntesek vagy a Szövetség hivatalos személyzete nem fogadhat el
vagy adhat a helyi szokásoknak megfelelő névértéknél nagyobb, a barátság jeleként adott
ajándékot a rendezőbizottságtól egy versenyre való nevezés esetén.
3. Minden valós vagy látszólagos érdekellentétet kerülni kell.
4. Bármely vétség vagy illetlenség látszata is sérti a Szövetség hírnevét, ezért kerülendő.
5. A Szövetség tagjai nem állhatnak kapcsolatban semmilyen szervezettel, céggel vagy
személlyel, akinek a működése nem felel meg a jelen kódex elveine.
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