
AQHA AMATEUR STÁTUSZ  

(az NRHA egy nagyon picit különbözik) 

A ló kizárólagos tulajdonosa az amatőr divízióban induló versenyző vagy annak 

jogi értelemben vett közvetlen családja, ideértve a nevelt gyermekeket, 

gyámokat és regisztrált élettársi viszonyban élőket.  Családi vállalkozások esetén 

a vállalkozás tulajdonosainak személyeknek kell lennie.  A tulajdonlásnak jogilag 

hihető és elfogadható módon kell létrejönnie (1 forintos vételár nem reális!). 

Az amatör státusszal kapcsolatos minden nyilatkozatnak valósnak kell lennie. 

Amatőr az, aki 19 éves korát az adott év január 1-én vagy azt megelőzően 

betöltötte és már nem versenyezhet youth/ifjúsági divizióban. 

50 éves kor felett Select Amateur osztályokban indulhat. (ez nem annyira fontos 

a mi szempontunkból most) 

A státusz kérvényezését megelőző 3 évben nem 

- versenyzett, bírált, tréningezett lovat vagy abban nem segédkezett (függetlenül 

attól, hogy az American Quarter Horse volt-e avagy sem) bárminemű direkt vagy 

indirekt módon nyújtott (pénzbeli vagy nem pénzbeli) díjazásért (jutalom, 

fizetség), ellenszolgáltatásért, ideértve a nevezési dijak illetve egyéb költségek 

más által történő kiegyenlitését; 

- oktatott lovaglásra, tréningezésre vagy versenyzésre (függetlenül attól, hogy 

az American Quarter Horse volt-e avagy sem) bárminemű direkt vagy indirekt 

módon nyújtott (pénzbeli vagy nem pénzbeli) díjazásért (jutalom, fizetség), 

ellenszolgáltatásért; 

- versenyzett, tréningezett olyan lovat vagy abban nem segédkezett (függetlenül 

attól, hogy az American Quarter Horse volt-e avagy sem), amelyért közvetlen 

családtagja kapott direkt vagy indirekt módon nyújtott (pénzbeli vagy nem 

pénzbeli) díjazást (jutalom, fizetség), ellenszolgáltatást; 

- nem rendelkezik bírói minősítéssel sem az AQHA-ben, sem más lovas 

szervezetben; nem tagja semmilyen professzionális lovas szervezetnek (mint pl. 

a Professional Rodeo Cowboys Association, International Professional Rodeo 

Association) 

Az amateur versenyző open osztályokban versenyezhet nem saját tulajdonú lóval 

maximum kettő AQHA elismert versenyen, ha az Amateur Permit dokumentumot 

kitölti és bejelenti ez irányú szándékát illetve minden ezzel kapcsolatosan 

felmerülő költséget saját maga fizet; az AQHA Competition Department által 

jóváhagyott engedéllyel a nevezéskor már rendelkeznie kell a lovasnak. Ilyen 

esetekben az elért eredményekre az AQHA nem ad ki pontot.  

 


