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1.   Bevezetés  
Mindenfajta sporttevékenységet, a szabadidősportokat is, meghatározott szabályok szerint kell  

végezni, hogy a fizikai illetve szellemi erőnlét fejlesztését és megtartását, a felfrissülést  

biztonságos  és  balesetmentes  módon  szolgálják.  Jelen  szabályzat,  a  lovas  szabadidős  

rendezvények lebonyolítására alkotott szabályok alkalmazásához egységes keretet kíván  

biztosítani. A 2004. évi I. törvény a sportról 20. § (1) bekezdés szerint a Magyar Lovassport  

Szövetség (a továbbiakban: MLSZ), mint országos sportági szakszövetség kizárólagosan  

jogosult képviselni a sportág érdekeit az állami szervek, illetve társadalmi szervezetek felé. A  

törvény 22. § (1) bekezdés (a) pontja szerint alapvető feladata szabályzatok kiadásával  

biztosítani a sportág rendeltetésszerű működését. Az MLSZ-nek e jogosultságokkal járó  

feladata,  hogy  a  lovas  szabadidős  rendezvények  lebonyolítására  vonatkozó  szabályzat  

megalkotásával, a biztonsággal összefüggő minimális követelmények gyakorlati alkalmazását  

szolgálja.  

2.   Meghatározások, általános rendelkezések  
Jelen szabályozás a Magyar Lovas Szövetség (továbbiakban: MLSZ) elnöksége 

által kiadott „Szabadidős lovas rendezvények szabályzata” alapján készült , az abban 

valamint az MLSZ és a Megyei Lovas Szövetségek között megkötött 

„Együttműködési    megállapodás”-ban    a    megyei    szövetségek    számára 

meghatározottak figyelembevételével.  

2.1.   Szabadidő Lovas az az induló, aki nem rendelkezik rajtengedély vizsgával.  
2.2.  „Fogathajtó  szabadidős  rendezvény”  minden  olyan  Magyarország  területén  

megrendezésre   kerülő   fogathajtó   esemény,   melynek   szabályzata   vagy 

versenykiírása a MLSZ Fogathajtó Szakágának versenyszabályzataira épül.  

2.3.   Ezen rendezvények bármelyikén kiírhatók olyan versenyszámok is, amelyek nem  
 tartoznak  a 2.2.  pontban  meghatározott  szakági  típusú  verseny  körébe,  és  

 megfelelnek az általános biztonsági követelményeknek, valamint a szabadidős és  

 utánpótlás   hajtók   lovastudásának. (pl.   polgármester   hajtás,   hajtó   feleségek  

versenye, népies fogatok játékos versenye, stb.)  

2.4.   A szabadidős fogathajtó versenyeken a versenyszámokban eredmény hirdethető, a  
 helyezettek (vagy akár valamennyi résztvevő) díjazhatók szalaggal, pénz- és/vagy  
 tárgyjutalommal.  

2.5.   A szabályozás hatálya alá eső rendezvények nyitottak, azon a megyei szövetségek  

 tagszervezeteihez tartozó klubok hajtóin kívül más lovasklubok, egyéni indulók és  

 más  megyék  lovasai  is  részt  vehetnek,  amennyiben  megfelelnek  a  részvételi  

 feltételeknek.  

3.   Megyei Megbízott  
3.1.   A   megyei   szövetségek   területén   megrendezésre   kerülő   lovas   szabadidős  
 rendezvényeket a területileg illetékes Szövetség képviselője koordinálja, ellenőrzi  
 Továbbiakban „Megyei Megbízott”.  

3.2.   A Megyei Megbízott feladatai:  

-   A bejelentések alapján engedélyezi a szabadidős fogathajtó rendezvény megtartását  

-   A megyében megrendezett fogathajtó szabadidős rendezvényekről a versenykiírást, a  
 helyszíni  nevezési  lapokat,  a  bírói  jelentést,  a  kézi  és  gépi  jegyzőkönyvet,  az  
 eredménylapot, az edzői nyilatkozatokat összegyűjti és átadja a rendezőnek.  

-   Felelős  a  szabadidős  fogathajtó  versenykiírások  megjelentetéséért  a  Szövetség  

 honlapján.  
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4.   A rendezvények bejelentése és nyilvántartása  
4.1.   A szabadidős fogathajtó rendezvények regisztrációs díja  10 000 Ft, melyet a  

verseny megrendezése előtt 30 naptári nappal kell befizetni vagy átutalni a megyei  
szövetségek  bankszámlájára: (Megj.:  A  közlemény  rovatba  be  kell  írni  a  

klub/egyesület nevét, a rendezvény megnevezését, regisztrációs díj)  

4.2.   A szabadidős fogathajtó versenyt legkésőbb a verseny megrendezése előtt  30  

nappal be kell jelenteni a területileg illetékes megyei szövetségnek.  

4.3.   A  szabadidős  fogathajtó  rendezvények  a  megyei  szövetségek  honlapján  is  
 meghirdetésre kerülnek.  

4.4.   A szabadidős fogathajtó versenyekről a vezetőbíró a versenyt követően jelentést  

 készít, melyet a helyszínen átad a versenyiroda részére.  

5.   Fellebbezés  
5.1.   Amennyiben a Megyei Megbízott a szabadidős fogathajtó rendezvény megtartását  

 bármilyen oknál fogva nem engedélyezi, a versenyrendező a megyei szövetség  

 elnökéhez írásos „Fellebbezést” nyújthat be, melyet az elnökség 5 napon belül  
 köteles elbírálni és a döntésről a rendezőt értesíteni.  

6.   Szervezési feltételek  
6.1.   A fogathajtó szabadidős rendezvény kizárólag a megyei szövetséghez történő  

 bejelentés alapján, a Megyei Megbízott jóváhagyásával kerülhet megrendezésre.  

6.2.   A fogathajtó szabadidős rendezvényeken a szervező legfeljebb 14 selybapárból  

 álló pályát építhet, amely összetett akadályt nem tartalmazhat.  
6.3.   A  rendezésnél az MLSZ  Fogathajtó Szakági  versenyszabályzata  az  irányadó,  
 azoktól eltérni csak a jelen szabályozás figyelembevételével lehet. A rendezvények  
 lebonyolításáért  a 2004.évi  I.tv. 66.§ (1-3)  bekezdés  szerint  a  szervező,  a  

rendezvény szakszerű lebonyolításáért a bíró és a versenyiroda közösen felel.  

7.   Szabadidős és szakági hivatalos versenyek együttes rendezése  
7.1.   Szabadidős fogathajtó rendezvényt azonos napon és helyszínen hivatalos szakági  

 versennyel csak úgy lehet rendezni, amennyiben a két versenytípus kiírása időben  

 elhatárolt.  

7.2. Szabadidős fogathajtó versenyt más szakági versennyel lehet egy napon rendezni a 

7.1. figyelembe vétele mellett. 

8.   Mentő 
A rendezvényeken a mentő („mozgó őrség”) jelenléte kötelező. 

9.   Nevezési díj 
Szabadidős fogathajtó  rendezvényeken a rendező  maximum 3000  Ft nevezési  díjat 

határozhat meg. 

10. Bírók  
10.1.  Alapzsűri  két  bíró,  amelyből  egy  fő  legalább  III.  osztályú  bíró  és  egy  másik  a  bírók  

listáján  lévő  bíró.  A  pályaépítő  a  másod  bíró  feladatát  is  elláthatja,  ha  rendelkezik  bírói  

képesítéssel.  SZLV  versenyt  háromfős  szakmai  stábbal  kell  lebonyolítani.  Egy  vezetőbíró, 

egy pályaépítő és egy versenyiroda.  

10.2. A bíróknak érvényes licenccel kell rendelkezniük.  
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11. Pályaépítő  
A fogathajtó szabadidős versenyeken kötelező egy érvényes MLSZ licenccel rendelkező, 
legalább III. osztályú pályaépítőt alkalmazni.  

12. Versenyiroda  
Elekronikus időmérés kötelező, számítógépes versenyiroda és eredményjelző ajánlott. A  

rendezvényeken kötelező a versenyiroda személyes jelenléte. Az SZLV versenyek  

eredményei nem összegezhetők, versenysorozat nem írható ki számukra. A vizsgázott  

versenyiroda köteles feltölteni a szabadidős versenyt a hivatalos versenynaptárba 10  

nappal a verseny előtt. A szabadidősök regisztrációs szám hiányában nevezni nem  

tudnak. A versenyiroda a versenyző által aláírt helyszíni nevezési lapokat a rendező  

részére átadja.  

13. Felelősség  
A rendezvények lebonyolításáért a szervező, a rendezvény szakszerű lebonyolításáért a bíró, 

a pályaépítő és a versenyiroda közösen felel.  

14. Versenyhelyszín  
14.1. Szabadidős fogathajtó rendezvényt csak olyan helyszínen lehet rendezni, ahol a  

 biztonságos lebonyolítás feltételei adottak. A versenyhelyszínt a Megyei Megbízott  

 a rendezvény előtt és a rendezvény alatt is ellenőrizheti.  
14.2. A verseny helyszínén a pálya és a nézők biztonságos elválasztását meg kell oldani.  

14.3. A verseny helyszínén az előírásoknak megfelelő melegítő pályát kell biztosítani.  

14.4. A versenypálya talajának olyan minőségűnek kell lennie, hogy a versenyszámokat  

- a kiírt számok nehézségi fokát is figyelembe véve - biztonságosan meg lehessen 

rendezni.  

15. Fogathajtó versenyszámok kiírására vonatkozó szabályok  
15.1. Selybák közötti távolság: nyomtáv:  + 30cm. (A versenybíróság felelőssége az  

azonos nyomtávú fogatokat azonos pályán indítani.)  
 

15.2. Iram: 210-230 méter/perc  

 

15.3. Választható Versenyszámok (A versenykiírásban előzetesen kötelező közzétenni)  

A  versenyszámokban  a  rendezők  és  a  bírók  nem  támaszthatnak  nagyobb  

követelményeket a versenyzők elé, mint a rajtengedély vizsga szintű feladatok.  

-  Akadályhajtás, egyszeri összevetéssel  

-  Hibapont büntetéses akadályhajtás (hibaidős)  

-  Pontgyűjtő verseny  
-  Akadályhajtás két fordulóban összevetéssel a hibátlanok között.  
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16. Részvételi feltételek  

16.1. A rendezvényeken kötelező az érvényes állategészségügyi feltételek betartása.  

 

16.2. A rendezvényeken mindenki saját felelősségére vesz részt, a rendezvényeken a  

 versenyzők életkora min. 14 év.  

16.3.  18 év alatti hajtók részvételének feltételei  

-   A versenyszámokban a 18 év alatti hajtók részvételének feltétele az MLSZ  

 edzői listájáról történő edzőválasztás.  

-   Csak érvényes edzői licenccel rendelkező edző választható. (az aláírt „Edzői  

 nyilatkozat”-ot be kell mutatni)  

16.4. A startok számának korlátozása lovakra  

-   Fogathajtó szabadidős versenyeken egy fogat maximum 2 versenyszámban  

 nevezhető. (lovak védelmében)  

-   A versenybíróság egyedi mérlegelés alapján engedélyezhet harmadik startot  
 abban az esetben, amennyiben ezt a körülmények lehetővé teszik.  

17.  Hajtók startjai  
Hajtók a szabadidős rendezvényeken tetszőleges számú versenyszámban vehetnek részt 

(nem ugyanazzal a fogattal!).  

18.  A hajtók öltözete és felszerelése  
A szabadidős fogathajtó rendezvényeken valamennyi résztvevő számára a szabályos hajtó 

és segédhajtó öltözet kötelező, hajtó esetében a pályabemutatón is. (Hajtó: zakó, kalap, 

kesztyű, takaró, ostor. Segédhajtó: hagyományőrző kocsis öltözék, csikós ruha vagy zakó, 

kalap; kesztyű viselése mindegyik esetben kötelező.)  

19.  Fogatok felszerelése  
A versenyszámokban bármilyen kocsi típus használható, fúvott kerékkel rendelkező 
kocsikat  a  versenyrendezőség  és  a  zsűri  egyedi  elbírálás  alapján  engedélyezheti 
(maraton kocsi nem indulhat). A kocsilámpák használata nem kötelező.  

20.  Fegyelmi ügyek  
Azon   hajtók   és   résztvevők,   akik   nem   tartják   be   a   szabályokat  (ittas,  

fegyelmezetlen, lovat bántalmazó és a bírói testületet szidalmazó magatartást 

tanúsítanak) a szabadidősport végzésétől eltilthatók, ügyüket a területileg illetékes 

megyei lovas szövetség tárgyalja. 

Minden liszenszel rendelkező versenyző és hivatalos személy  amennyiben nem a MLSZ által 

jóváhagyott versenyen, közreműködik ill. részt vesz liszensze visszavonásra kerül. 

                         2015. február 5.  
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