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913.2. 
A szenior hajtók csillagos minősülési rendszere 
követelményeinek teljesítése egész életre szól. 

912.6.2. 
A 18 éves vagy annál idősebb hajtók 14 éves vagy 
annál idősebb segédhajtókkal versenyezhetnek.



943.2.
Egy versenyző számára az 
engedélyezett startok száma CAI3*-os
versenyen maximum 2.

945.2.1.4.

Díjhajtás és akadályhajtás közben a 
hajtó és a segédhajtó semmilyen 
elektronikus kommunikációs eszközt 
nem használhat. A szabály megszegése 
kizárással büntetendő.



960.3.8.
A kötelező pihenőben a fogat állhat, 
sétálhat vagy ügethet. 

947.4.
A versenyző a startlista kialakítását érintő 
bármilyen speciális igényét írásban kell 
benyújtsa a Technikai kiküldött felé az első 
állatorvosi szemlét követő egy órán belül 
kivételt képez a 935.5.3-as szabály esete. A 
nem ilyen módon felmerült igények nem 
vehetőek figyelembe.



935.5.3. 
Csak a Versenybíróság tagja diszkvalifikálhatja a 
lovat abban az esetben, ha annak állapota a további 
versenyzésre nem megfelelő. Engedélyezett annak a 
lónak a cseréje, mely nem ment át az akadályhajtást 
megelőző, fogatban történő állatorvosi szemlén, az 
újra vizsgálást követően, a versenyző indulhat az 
akadályhajtáson és az emiatt történt lócserét köteles 
jelezni.

FEI Általános Szabályzat – ”A” melléklet: Fogalmak

A verseny időtartama: az első állatorvosi szemlét 
megelőző 1 órától az utolsó versenyszám 
eredményének bejelentését követő fél óráig.



945.2.1.2 és 957. 
A díjhajtás során a segédhajtó beszél, vagy 
egyéb módon jelzi a soron következő 
feladatot 10 hibapont (egyszer).

Nincs ide vonatkozó tiltás vagy büntetés a 
szabályzatban 2018 óta.



934.2.2.5.
Éjszakára egyetlen ló sem maradhat a lószállító 
járműben. Csak a Technikai kiküldött a FEI 
Fő stewarddal és a FEI Állatorvosi kiküldöttel 
egyeztetve fogalmazhat meg kivételes 
helyzeteket szélsőséges időjárási viszonyok, 
illetve az istálló nagyon vizes talajfelszíne 
esetén.

933.4. 
A lóval szembeni durva bánásmód bármilyen 
formája esetén a Versenybíróság az alábbi 
büntetések bármelyikét, illetve azok bármely 
kombinációját megállapíthatja:
a, sárga lapos figyelmeztetés
b, pénzbírság
c, kizárás
d, a versenyről való diszkvalifikálás



973.7.1.
A versenyszám megkezdése előtt legalább 
1,5 órával lehetőséget kell biztosítani a 
versenyzőknek a pálya megtekintésére...

948.1.1.2.
CAI versenyek második és harmadik 
versenyszámának indulási sorrendje:
A versenyzők az előző versenyszám(ok) 
eredménye(i) fordított sorrendjében indulnak. Az 
indulási sorrend az alábbi szabályt követi:

A kétszer induló hajtók, a jobb helyezést elért 
fogattal indulnak először.



960.2.
A Transzfer szakaszon szabad jármód van, 
így akár vágtázni is lehet.

935.2.9.
...A lovat ugyanannak a személynek kell 
felvezetni, mint aki először felvezette…



938.1.
A díjhajtó kocsit előrefelé néző kocsilámpákkal és 
hátulsó lámpákkal, vagy macskaszemmel lehet 
felszerelni a díjhajtás versenyszámban. 
Akadályhajtásban nem kötelező a lámpák,  vagy a 
macskaszem használata.

Kettes- és négyesfogat edzése során, ha egyesfogatban
hajtja a versenyző a lovat és van fék a kocsin, akkor
nem kötelező a farhám, így nem is büntethető.

937.1.1.
Ha a kocsin nincs fék, a farhám használata minden 
kategóriában kötelező a díjhajtás, maratonhajtás, 
akadályhajtás és kombinált maratonhajtás során. A 
szabály megszegése kizárással büntetendő. Egyes ló 
és póni kategóriában a farhám használata kötelező.



942.3.
Mozgó kocsiról egyetlen lovat sem lehet vezetni.

935.2.12. és Állatorvosi szabályzat 1037.
Az első állatorvosi szemle során a versenyző vagy 
képviselője vezetheti fel a lovat.



940.1.11.
Díjhajtásban és akadályhajtásban nem kötelező 
ugyanazt a szerszámot használni, de a használt 
szerszám mindkét versenyszámban biztonságos, 
tiszta, és a fogat stílusával és megjelenésével 
összhangban lévő legyen.

929.1.
A CAI1* versenyen 5 éves vagy annál idősebb, a 
CAI2* és az ennél magasabb szintű  versenyen 6 
éves vagy annál idősebb lovak vehetnek részt. A 
szabály megszegése a ló versenyből történő 
diszkvalifikálásával jár.



946.2.1. és 2.2. illetve 2020-ban megszűnt a 947.3-as 
szabály, mely alapján le kellett adni a fogat összetételét.

Négyesfogat kategóriában a hajtó öt (5) nevezett lova 
közül a versenyszámokban bármelyik négyet (4) 
hajthatja.
Kettesfogat kategóriában a hajtó három (3) nevezett lova 
közül a versenyszámokban bármelyik kettőt (2) hajthatja.
2020-ban megszűnt a 947.3-as szabály, mely alapján le 
kellett adni a fogat összetételét.

965.2.6.
A versenyző akkor hajt meg egy kaput, ha a 
kötelező kaput jelölő piros-fehér jelzők között a 
fogat teljes terjedelmével áthalad.



965.3.2.
Amennyiben a segédhajtó(k) az akadályban már leestek a 
kocsiról (nem tartózkod(nak)ik a kocsin), nem köteles(ek) 
visszaszállni a kocsira, és nem köteles(ek) a fogatot a 
kötelező kapukon keresztül követniük. A segédhajtóknak 
nem kell a fogaton tartózkodni, amikor az elhagyja az 
akadályt. Azonnal (minden akadály kihajtó kapuja és az 
akadályokat követő 30 métert jelző tábla közötti szakaszon) 
vissza kell szállniuk a kocsira az akadályon kívül. Ennek 
elmulasztása 5 hibapontos büntetéssel jár alkalmanként.

Steward kézikönyv 14. oldal
Kivételes körülmények között a segédhajtó számára a 
fősteward és az állatorvosi kiküldött engedélyezheti az 
istállóban való alvást az éjszaka során.



965.6.1.
A hajtó felelőssége megállni és leszállítani a segédhajtót, 
amikor lova átlép a rúdon vagy a kisefán, illetve amikor a 
hátulsó ló a kisefába, vagy az elülső lovak istrángjába lép, 
vagy amikor a ló elesik, és a földön marad. A hajtó akkor is 
köteles megállni, ha a Versenybíróság vagy az Akadály-
felügyelő bíró felszólítja a megállásra, és a szükséges 
intézkedések megtételére. A kicsatolódott istráng illetve 
rúdtartó szíj nem jelent akadályban megoldandó 
problémát. Az akadályban töltött idő mindeközben telik.

935.2.9. 
Első állatorvosi szemle – szemlebizottság szavazása 
....a döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. 

Állatorvosi szabályzat 1038.9.
Nem nyújtható be fellebbezés a a szemlebizottság 
által hozott döntéssel szemben.



952.3.1.
Amennyiben a Versenybíróság elnöke a 
díjhajtás közben egyértelmű sántaságot 
észlel, köteles a lovat diszkvalifikálni, a 
hajtót pedig kizárni a versenyszámból. 
E döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.



975.7.5. és 7.6.
Ha az engedetlenség labda/akadályelem 
leverésével társul (pl. összetett akadályban a 
fogat kiszalad az akadályból C-nél, és leveri a 
labdát), a Versenybíróság csenget, az órát 
megállítja, az akadályt újraépítik. 
Ha az akadály kész, az elnök ismét csenget. A 
versenyzőnek „A” elemtől kell kezdeni az 
akadály meghajtását. 
Az óra akkor indul újra, amikor a lovak orra 
áthalad az „A” kapun. Az akadály 
újraépítéséért a versenyző 10 másodpercet és 
engedetlenségért 5 hibapontot kap.

Ha a versenyző engedetlenség miatt ver le 
labdát/akadályelemet, akkor az 
engedetlenségért büntetendő (5 hp), és az 
akadály újraépítéséért kap 10 másodperc 
időbüntetést.


