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A VI. Országos Polgárőr Lovas Szemle 
és gyakorlati szintfelmérőinek szabályzata

A rendezvény helyszíne: Nyíregyháza, Repülőtér 
A rendezvény időpontja: 2017. június hó 24. napja, 07:00 – 18:00 óra

1. LOVASOK – általános szabályok:

A rendezvényen csak olyan lovas vehet részt, akik folyamatosan kontroll alatt tudja tartani
mindhárom  jármodban  a  lovát.  (A szintfelmérőn  való  nevezésnek  és  részvételnek  ezen
túlmenően további feltételei vannak, lásd lentebb.) 

A lovasoknak a lovakkal való közös munka végéig alkohol fogyasztása szigorúan tilos! Ez a
rendezvényről azonnali kizárást von maga után!

A rendezvény lovas résztvevői:

- polgárőr lovasok: feltétel a polgárőr igazolvány szükséges, 

- ifjú  polgárőr  lovasok:  feltétel  a  polgárőr  igazolvány,  a  törvényes  képviselő  írásbeli
engedélye és az általa megjelölt kísérő személy jelenléte szükséges,

 (A Tagozat mentesítést ad az igazolvány bemutatása alól, ha az adott tagszervezeti polgárőr
egyesület  székhelye  szerinti  megyei  iroda  igazolja,  hogy  a  tag  igazolványának  igénylése
folyamatban van.), valamint

- meghívásos alapon rendőr lovasok és 

- meghívásos alapon hagyományőrző lovasok.

2. LOVAK – általános szabályok:

A balesetveszély csökkentése,  valamint a rendezettség és a fegyelem megtartása érdekében a
felvonuláson és szemlén csak a legalább a 4. életévét már betöltött, megfelelően képzett, nyugodt
vérmérsékletű lovak vehetnek részt, amelyek folyamatosan kontroll alatt tarthatóak mindhárom
jármodban és nyugodtan állnak.

A lovak kímélete érdekében egy ló legfeljebb 2 pályát teljesíthet különböző lovas alatt a nap
folyamán.

Egészségügyi  előírások: A hatályos  jogi  szabályozás  alapján  a  lovaknak  rendelkezniük  kell
érvényes  hazai  ló útlevéllel,  melynek állategészségügyi  bejegyzései  naprakészek.  A lovaknak
rendelkezniük  kell:  alapimmunizálást  követően  fél  évnél  nem  régebbi  ló  influenza  elleni
védőoltással, egy évnél nem régebbi, negatív vérvizsgálati eredménnyel a fertőző kevésvérűség
és max. 3 éves, negatív vérvizsgálati eredménnyel a takonykórt illetően. A beléptetéskor a lovak
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a  ló  útlevelek  és  az  egyedi  azonosítóik  alapján  (bélyegzés/chip)  ellenőrzésen  esnek  át. A
feltételeknek meg nem felelő lovak nem léphetnek be a rendezvényre!

3. BIZTOSÍTÁS – FELELŐSSÉG: 

A tulajdonos,  illetve  a  polgárőr  vagy  személyzete  felelős  bármely  általa  vagy  lovai  által
okozott kárért! Balesetkért, tulajdoni károkért a szervező felelősséget nem vállal! A részvevő
a regisztrációs és nevezési lap aláírásával elfogadja és tudomásul veszi jelen szabályzatban
foglaltakat.

4. Az egyes LOVAS ESEMÉNYEK  külön részvételi szabályai: 

4.1. A SZEMLE: A rendezvény szemléjén kb. 60 ló fog közösen felvonulni, csapatmozgást
végezni lépés és ügetés jármodban, majd kb. 3/4 órát díszelegve állni. 
Lovasok: az 1. pont alatti személyek regisztrálhatnak.
A polgárőrök esetében a ruházat egységesen:
- fekete – lehetőség szerint a Tagozat által kiadott – kobakok, 
- fehér galléros (!) póló (a helyi polgárőrség feliratával vagy OPSZ Lovas Tagozatos logóval),
- fekete vagy sötétkék lovaglónadrág,
-  fekete  csizma vagy fekete  cipő fekete  lábszárvédővel,  csizmaszárral,  western szakágban
sötét színű chaps is megengedett.  
Rossz  idő  esetén: a  pólóra  fekete  vagy  sötétkék  kabát  (ha  rendelkezésre  áll  polgárőr
formaruha) és arra felülre a zöld betétes (!) lovas  jólláthatósági mellény. 

Lovak: a 2. pont alatti feltételeknek kell megfelelniük.
Polgárőrök lovainak egységesen: lovas tagozatos nyeregalátét. 

4.2. JÁRŐRVEZETŐ I. szintű gyakorlati szintfelmérő szabályai

A gyakorlati  szintfelmérőket  párosok  teljesítik,  a  párosok  együtt  kerülnek  értékelésre,  az
együttműködésük az értékelés során hangsúlyos, azonban a gyakorlati szintfelmérő teljesítése
egyéni értékelésben zajlik. (Értsd: pároson belül egyik lovasnak lehet sikeres a vizsgája, míg a
másiknak nem, pl.: a hibapontokat csak az A lovas gyűjti be, míg a B lovas jól teljesít.) 

Felszerelés:

Lovak: Az  állatvédelmi  és  állatjóléti  feltételeknek  megfelelő  kantár  és  zabla  kötelező.
Alternatív  kantározás  lehetséges,  bosal,  sidepull,  de  mechanikus  hackamore  tilos.
Amennyiben  a  lovas  feszítő  zablával  lovagol,  akkor  minden  gyakorlatot  egykezes
szárhasználattal kell bemutatni.  Feszítő zabla esetén 1.5 cm-nél keskenyebb lánc, vagy szíj
nem használható.  Csikózablával, western D zablával történő lovaglás esetén is használható
állszíj,  hasonló  feltételekkel,  mint  a  feszítő  zablánál.  Lekötők,  segédszárak  nem
használhatóak,  martingál  sem!  Ínvédők  használata  engedélyezett.  Nyereg  kötelező,  amely
lehet bármilyen típusú (angol, western, bock, hagyományőrző, stb.) 

Lovasok: Az 1. pont alatti személyek nevezhetnek. Kobak viselése kötelező! Huszároknak
kobak helyett a csákó engedélyezett.  A polgárőr lovasoknak a szintfelmérőkön a 4.1. alatti
ruházatban kötelező megjelenni. 



Lovak: csak 4. életévét betöltött ló jogosult részt venni,  amely alkalmas alapszintű lovardai
feladatok  végrehajtására,  és  kellően  fel  van  készítve  városi  forgalomban  való  részvételre,
rendezvénybiztosítási feladatok végrehajtására. Egy ló maximum kétszer teljesítheti a pályát
különböző lovas alatt.

Alapjármód:  ügetés és/vagy vágta,  azonban az adott  feladatokban előírt  adott  jármódokat
kötelező betartani!

Alapidő: 5 perc. Teljes futam várható ideje 70 perc.

Feladatokban:

Egy pályán egyszerre csak egy versenyző páros tartózkodhat. A versenyzőkön, a bírókon és a
szervező által kijelölt segítőkön kívül más nem tartózkodhat a pályán.

Az adott feladatsort járőr párosoknak kell teljesíteni, oly módon, hogy a feladatok közül 5-5
db feladatot  önállóan  oldjanak meg,  azaz  1 feladatot  csak 1 ló  teljesíthet.  Ha mindkét  ló
teljesíti  az  adott  feladatot,  az  hibapontot  eredményez.  A versenyt  staféta  jelleggel  kell
teljesíteni, a következő feladatot csak akkor kezdheti meg a lovas, ha az előző feladatot már
elhagyta a társa. A két lovasnak mindig azonos jármodban kell összehangoltan haladnia, a
feladatot lovaglót a másik lovasnak 3-5 méterre kell kísérnie. (Azonos jármod azt is jelenti,
hogy ha a feladat „Állj!”-ban van, akkor addig a kísérő lónak is állnia kell 3-5 méterre a társa
környékén.)

Az akadályokat számsorrendben kell meglovagolni.  A pályatévesztést  az értékelő bizottság
csengőszóval jelzi, ez hibapontot eredményez, az időt nem állítják le a tévesztés korrigálásig.
Minden akadályt meg kell kísérelni teljesíteni. Ha a ló megáll és vissza is lép a feladat előtt
vagy  közben,  az  ellenszegülésnek  számít,  ami  hibapontot  eredményez.  Egy  akadálynál
összesen háromszori ellenszegülés esetén a páros a megkezdett akadályt nem teljesítheti. Ez
további  hibaponttal  nem  jár,  de  a  párosnak  ez  esetben  tovább  kell  lépnie  a  következő
feladatra.

Párosonként egy lóról esés után visszaülhet a lovas és folytathatja, de ugyanannál a párosnál a
második esés kizárást von maga után, függetlenül attól,  hogy ugyanaz vagy a másik lovas
esett le ismételten. Amennyiben a lovas a lováról leesett, 2 perc áll rendelkezésére, hogy a
pályát folytassa, ehhez külső segítséget nem vehet igénybe, csakis a feladatsor teljesítésében
szereplő járőrtársát, aki a segítés érdekében leszállhat a lováról. 

A szintfelmérőn a párosok együttműködése, a ló és lovas közötti összhang, az elengedettség
és a helyes lóhoz állás is értékelésre kerül. A bírók – lovas emberhez méltatlan viselkedés
miatt – bárkit azonnal kizárhatnak! 

A bemelegítő bíró is jelezheti, ha valamely páros a bemelegítő munkája alapján nem alkalmas
a pályára lovaglásra (pl. láthatóan nem üli meg a lovat biztosan a 3 alap jármodban), illetve a
melegítőben tapasztalt  lovas emberhez méltatlan viselkedés miatt  bárkit azonnal kizárhat a
szintfelmérőről!

Az  értékelő  bizottság  közös  megegyezéssel  dönthetnek  úgy,  hogy  nem  engedélyezik  a
szintfelmérő folytatását. Ez esetben a lovas párosnak haladéktalanul el kell hagynia a pályát.

A pálya akkor tekinthető befejezettnek, ha az utolsó feladatot teljesítő vagy azt megkísérlő
lovas áthaladt a célvonalon.



Minden akadályban maximálisan 20 pont szerezhető, 10 technikai és 10 harmónia pont.

A maximális feladat megoldásból a bírók technikai hibapontokat és harmónia hibapontokat
vonhatnak az alábbiak szerint:

Technikai hibapontok: 

1 hibapont: 
- az akadály érintése a lóval (amennyiben ez nem része az akadálynak), 
- nem az előírt jármodban halad az akadályban, 
- az előírt helyen nyugtalanul áll (kapar, táncol),
- az előírt feladatot, mozdulatot nem tudja végrehajtani,

 3 hibapont: 
- pályatévesztés, 
- az akadály előtt a ló megáll és abból oldalra vagy visszalép (1. és 2. ellenszegülés),
- akadályból kilépés, lelépés,
- mindkét ló teljesíti az adott feladatot,
- a ló az előírtnál kevesebbet áll egy helyben, vagy nem pontosan az előírt helyen áll meg, 
avagy a lovas az előírtnál kevesebb ideig végzi a mozdulatsort (pl. újraélesztésnél),

5 hibapont: 
- a ló az előírt helyen egyáltalán nem áll meg, 
- kézben tartott tárgy sérülése vagy elejtése.

Harmónia hibapontok: 

A vizsgáztatók a tökéletes harmónia esetén nem vonnak hibapontot, ez az ideális állapot 10
pont. 

A bírók figyelemmel vannak a helyes tartásra, a szárak megfelelő használatára, a test-, csizma
és  megfelelő  szársegítségek  alkalmazására,  a  ló  elengedettségére  és  együttműködő
készségére, harmonikus mozgására vagy ezek hiányára. 

1-9 közötti hibapontot eredményez a hiba súlyosságával arányosan:

-  lóval  való  erőszakos  bánásmód  (pl.:  erős  sarkantyúzás,  túlzott  szájfeszítés  vagy  pálca
használat), 

- nem megfelelő lábon való feladat teljesítés, 

-  jármód  vagy  iram  váltáskor  a  ló  nagyfokú  feszessége,  az  átmenet  hiánya,  illetve  nem
megfelelő átmenetek lovaglása, stb.

Értékelés: A szintfelmérő akkor sikeres, ha a ló az alapfokú pályát 50%-os eredmény felett
teljesíti,  ez  egyénileg  kerül  értékelésre  minden  lovasnál.  1-3.  legeredményesebb  párost
helyezik,  összevont  az  értékelés  a  polgárőr  és  meghívott  lovas  párosok  között.  A
legeredményesebb polgárőr  páros veheti  át  az OPSZ Elnöke által  alapított  vándorserleget.
Különdíj adható.
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AKADÁLYSORREND

1., Járóiskola - minimum négy rúddal, előírt jármód: ügetés.

2., Szlalom - minimum 4, maximum 6 db bója, vödör vagy könnyű műanyag oszlop, egyenes 
vonalban elhelyezve kb. 3-4 méterenként, ezek között kígyóvonalban kell haladni csak egy 
irányban, előírt jármód: ügetés.

3., Hulladékot jelképező tárgyakon áthaladás - PET palackokon, illetve a ló számára 
baleset veszélyt nem jelentő tárgyak között való áthaladás - előírt jármód: lépés.

4., Vizes akadály vagy híd - minimum 2 méter hosszú és 1 méter széles vizes árok 
jelzésértékű vízzel, vagy ehhez hasonló földre fektetett nedves ponyván, nejlon fólián 
áthaladás - előírt jármód: lépés VAGY két méter hosszú, legalább 120 cm széles dobogón, 
raklapon, lovardai hídon való biztos áthaladás lépésben. 

5., Hátraléptetés - szabályos hátraléptetés, stílustól függetlenül, de kényszer nélkül 
átengedően, tört vonalban, az akadály teljes hosszában

6., Váratlan hanghatás - sziréna, lufi kidurrantása vagy bármi szokatlan zajkeltő maximum 5
másodperces impulzus idejére, megállás a talajon 2 méterre lehelyezett rudak között, ahonnan
a ló nem léphet ki.

7., Járőrtárs lovának vezetése nyeregből - a páros egyik tagja átveszi a társának a lovagló
szárait és vezeti a két lovat lépésben kb. 20 méteren keresztül.

8., Elsősegély nyújtásának bemutatása: a páros egyik tagja megfogja a társa lovát, míg ő
egy földön hanyatt  fekvő segítőn  letérdelve  mellkas-nyomást  imitál  8  másodpercen  át.  A
lovaknak eközben nyugodtan kell állnia a kijelölt helyen. 

9., Tárgy vitele egy kézben – az első hordóról esernyő felvétele, kinyitása, majd egy kézben 
tartva a másik hordó megkerülése, visszatérés az első hordóhoz, az ernyő becsukása és 
visszahelyezése a felvétel helyére. Megközelítése szabadon választható mindkét oldal. Előírt 
jármód: ügetés vagy vágta

10/A., Oldalra léptetés: bármilyen lovaglási stílusnak megfelelően a cavaletti rudak egyikén,
választott irányban, három szabályos oldallépés, VAGY
10/B., Tűz ugratása - 1 db, 60 cm-nél nem magasabb égő meredek akadály megugratása. 
Előírt jármód: ügetésből vagy vágtából.
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