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I. SZERVEZETI FELLÉPÍTÉS 

 

Magyarországon jelenleg a következő hivatalos szervezetek kiírásában lehetséges western 

versenyeken részt venni, illetve a versenyrendezőknek ezen szervezetektől lehet a 

versenyre, illetve versenyszámokra versenyelismertetést igényelni: 
A 

szervez

et 

rövidíté

se 

Magyar megnevezése Versenyszámok  Szárm

azási 

ország 

RSZ MLSZ Reining szakága FEI reining HU 
WSZ MLSZ (általános) Western szakága trail, western horsemanship, 

western pleasure, reining, 

western riding, showmanship at 

halter, barel racing, pole 

bending, ranch sorting, team 

penning, roping, working cow 

horse, cutting 

HU 

HQHA Magyarországi Quarter Horse 

Tenyésztők Egyesülete (Hungarian 

Quarter Horse Association) 

minden versenyszám HU 

AQHA Amerikai Quarter Horse Tenyésztők 

Szövetsége (American Quarter 

Horse Association) 

minden versenyszám USA 

HAHC Magyar Appaloosa Tenyésztők 

Egyesülete (Hungarian Appaloosa 

Horse Club) 

minden versenyszám HU 

AAHC Amerikai Appaloosa Tenyésztők 

Szövetsége (Amerikan Appaloosa 

Horse Club) 

minden versenyszám USA 

HPHA Magyar Paint Horse Tenyésztők 

Egyesülete (Hungarian Paint Horse 

Association) 

minden versenyszám HU 

APHA Amerikai Paint Horse Tenyésztők 

Szövetsége  (American Paint Horse 

Association) 

minden versenyszám USA 

NRHA-

H  

 

Magyar Reining Horse Egyesület 

(Hungarian Reining Horse 

Egyesület) 

reining HU 

NRHA Nemzetközi Reiningló Szövetség 

(National Reining Horse Assoc.) 

reining USA 



    

Kép1-2: az MLSZ szervezeti felépítése 

 
 

II. A VERSENYÉS FELTÉTELEI 

 

A versenyeken való indulás (start) feltételei: 
tájékoztató táblázat 

Szervezet A Start feltételei: Határidő: Származási 

feltétel 

Költsége: 

western 

szakág 

=WSZ 

érvényes Sportszervezeti 

(egyesületi) tagság valamely 

MLSZ-ben nyilvántartással 

rendelkező Sportszervezetben 

Az első 

verseny 

 

származási 

megkötés 

nincs, de 

származás 

nélküli (0-as 

sütésű) ló 

csak a szakág 

külön 

engedélyével 

versenyezhet 

Egyesületi 

tagdíj 

Érvényes MLSZ Tagsági 

Igazolvány, amelyben benne 

van a nyilvántartásba vételt 

igazoló szövetségi pecsét + 

érvényes sportorvosi igazolás 

3.000.- Ft 

Sportlóbejelentő:  

alapdíj + új lovak: 

márc. 31-ig 6.500.- Ft 

emelt díj: ápr. 1-től 13.000.- Ft 

Western felnőtt licenc  Az első 

verseny 

12.000.- Ft 

Westerng ifjúsági licenc 3.500.- Ft 
 

 

A Versenyzés feltételei az MLSZ-ben: 

1. Minden MLSZ versenyzőnek tagnak lennie valamilyen lovas sportszervezetben (sport 

egyesületben, sportvállalkozásban, sportklubban). Magán személyként nem lehet közvetlenül 

a szövetség tagjának lenni.  

A sportoló sportszervezetének a Magyar Lovas Szövetség érvényes tagjának kell lennie, és a 

tagsági díját határidőre be kell fizetnie. 

 

2. Minden sportolónak rendelkeznie kell érvényes MLSZ Tagsági Igazolvánnyal. A tagsági 

igazolványban szerepelnie kell a nyilvántartásba vételt igazoló szövetségi pecsétnek, valamint 

a Tagsági igazolványban igazolt érvényes sportorvosi igazolás is kell, hogy legyen. 

 



3. A hivatalos MLSZ versenyeken (a hivatalos versenyszámokban) csak a Magyar Lovas 

Szövetséghez hivatalosan bejelentett, startszámmal és a bejelentési díj befizetésével 

rendelkező lovak vehetnek részt. 

A lóbejelentéshez magyar lóútlevél szükséges. 

A versenyeken a ló hivatalos nevét és startszámát kell használni és az eredménylistákon, 

jegyzőkönyvekben is azt kell szerepeltetni. 

 

4. A versenyzőknek rendelkezniük kell a szakág licenc-szével (versenyzési engedélyével), és 

igazolniuk kell a licencdíj befizetését. A licenc megszerzéséhez a rajtengedély vizsga sikeres 

letétele és a versenyzői igazolvány kiváltása szükséges. 

A rajtengedély-vizsga a lovaglásban olyan, mint a kressz-vizsga a vezetésben. Igazolja, hogy 

a versenyző rendelkezik a biztonságos versenyzéshez szükséges elméleti és gyakorlati 

ismeretekkel.  

 

5. A verseny helyszínén, illetve bármilyen rendezvény helyszínén megjelenő lovaknak 

(versenylovaknak, bemutatót tartó lovaknak, látogatók lovainak) rendelkezniük kell az MLSZ 

által meghatározott Állategészségügyi feltételekkel. 

Ezek a következők: 

-   szabályosan kitöltött lóútlevél, benne a megfelelő állatorvosi igazolásokkal.  

-   Egy éven belüli, az adott naptári évre vonatkozó negatív eredményű vérvizsgálat  

    fertőző kevésvérűség és takonykor tekintetében, valamint az MLSZ szabályzatának  

     megfelelő lóinfluenza elleni immunizálással (alapimmunizálással + hat hónapon  

    (21-90 napon) belüli második ismétlő oltással. 

Ezek hiányában lovat SEMMILYEN körülmények között nem lehet a rendezvény területére 

beengedni, így a versenyen sem indítható.  A fenti dokumentumok utólagos beszerzésére és 

pótlólagos bemutatására szintén NINCS lehetőség. 

 

 

 

III. A LOVAS KIKÉPZÉSE  

 

A westernlovaglásban nincs olyan egységes képzési, kiképzési szisztéma, elvárási 

rendszer, mint a klasszikus lovaglásban. A célhoz vezető utat különböző trénerek különböző 

módon mutatják meg.  

 

1. A lovas képzésének alapelvei 

 

 

 A kezdő lovasok képzésének célja a biztos alapok megszerzése ahhoz, hogy később 

bármelyik westernlovas szakágban versenyezni tudjanak. Éppen ezért az alapképzés során a 

lovasoknak el kell sajátítaniuk a helyes ülést, meg kell ismerkedniük a trail, a western 

pleasure és a reining alapjaival is. Csak azok a lovasok lesznek képesek később bármelyik 

szakágban sikereket elérni és eredményesen képezni lovaikat, akik kezdőként minden 

felsorolt területen legalább alapjártasságot szereztek. 

 

2. Ülés, üléshibák 

 

 A helyes ülés elsősorban nem esztétikai szempontok miatt fontos, hanem azért, mert a 

lovas befolyása ebben a pozícióban érvényesül a legjobban. A lovas ülése akkor helyes, ha a 

http://www.lovasszovetseg.hu/_feltoltott_fajlok/level2006.doc
http://www.lovasszovetseg.hu/_feltoltott_fajlok/level2006.doc
http://www.lovasszovetseg.hu/_feltoltott_fajlok/level2006.doc
http://www.lovasszovetseg.hu/_feltoltott_fajlok/level2006.doc


lovon anélkül marad egyensúlyban, hogy kapaszkodnia kellene a végtagjaival, továbbá 

minden helyzetben követni tudja a ló mozgását úgy, hogy súlypontjuk megegyezzen.     

 A lovas testsúlya helyes ülés esetében – egyenes vonalon - mindkét ülőcsontján 

egyenletesen van elosztva. Alsó lábszárai a ló teste mellett lelógnak és a lóval puha 

érintkezést tartanak. A boka laza, a sarok a lovas legmélyebben helyezkedő pontja. A lábfejet 

talpközépig, vagy a csizma sarkáig szabad a kengyelbe tenni. A felsőtest a ló hátára 

merőleges, a csípők azonos magasságban helyezkednek el. A keresztcsont lazán követi a ló 

hátának mozgását. A vállakat kényelmesen kell szétnyitni és hátra ereszteni. A könyökök 

lazán a test mellett helyezkednek el. A vállízületből bocsátott függőlegesnek a csípőn 

keresztül a lovas sarka hátuljáig kell érintenie. A lovas fejét felemelve tekintetét a ló két füle 

között irányítja előre. 

 A lovas ülésének torzulása különféle üléshibákhoz, ezáltal csökkent befolyáshoz vezet.  

A helyes ülést csak a western horsemanship versenyszámban bírálják. A többi 

versenyszámban a fent leírt ülés csak ajánlott.  

     
 

3. Szártartás 

 

Csikózablás kantár használatakor a hivatalos szártartás a következő: 

A szárakat a kisujj alatt vezetve, egyenlő hosszúságban fogja meg két kézzel „hídban” a 

lovas. A szárvégek a ló nyakának jobb és baloldalán lógnak lefelé. A lovas öklei a szárak 

tartása közben nem zártak, ujjai lazán nyugszanak a szárakon. A lovas kezeit egymástól 

három-négy tenyérnyi távolságra, kb. 45 fokos szögben felállított öklökkel tartja a 

nyeregszarv előtt. A szárak megtekeredés nélkül fekszenek a ló nyakán, 

 

Feszítőzablás kantár használatakor a hivatalos szártartás a következő: 

Feszítőzablás kantárral történő lovaglásnál, hivatalosan a szárakat egy kézben tartjuk. A szárat 

tartó kéz szabadon választható, de verseny közben nem cserélhető. A másik kéz szabadon 

lelóghat, vagy a test előtt helyezkedhet el úgy, mintha tükörképe lenne a szárat tartó kéznek, 

vagy vízszintesen tartva a has előtt helyezkedhet el.  

A szárfogás függhet a száraktól is. Romal esetén a „szabad” kéz tartja a szár végét a vezető 

kéz pedig marokra fogja a szárakat azokat alulról felfelé bevezetve a tenyérbe. Split reins 

(különálló szárak) esetén többféleképpen foghatjuk a szárakat: a szárak befuthatnak a lovas 

lefelé néző markába elölről hátrafelé, miközben a mutatóujja a szárak között marad. A 

szárakat foghatjuk marokra is, ekkor a szárak felülről lefelé futnak át a lovas markán. Az itt 

ismertetett szárvezetés mellett egyéb formák is ismertek. 

  



 
 

 

4. A segítségek 

 

A lovas segítségek használatával kommunikál a lóval. A segítségek megfelelő 

használata az ülés függvénye, hiszen mint már említettük a helyes ülés az alapja a lóval való 

sikeres kommunikációnak. Fontos megjegyezni, hogy az egyes segítségeket sohasem 

önmagukban alkalmazzuk lovagláskor, mindig a segítségek együttes alkalmazásával érhetjük 

el a kívánt hatást. Természetüknél fogva az egyes segítségek más és más „részét” célozzák 

meg a ló testének. A szársegítségekkel a ló elejét tudjuk irányítani. A lábszársegítségekkel a 

ló oldalára és farára lehetünk befolyással. A testsúlysegítségek és a hangsegítség pedig az 

előzőeket támogatják.  

 

5. Engedélyezett zablák 

Lásd versenyszabályzat! 

 

IV. A LEGGYAKORIBB VERSENYSZÁMOK:  

 

 

IV./1. WESTERN HORSEMANSHIP 

Stílus verseny gyermek, ifi (YOUTH) és kezdő (NOVICE) versenyzők számára. Ebben a 

versenyszámban a lovasok lovagláshoz való képességeit mérik fel. 

Ez a versenyszám ajánlott „kezdő versenyszámként” kezdő lovasok és fiatalok számára. 

Ebben az osztályban a lovast képességei, ülése, testtartása és lovas tudása alapján bírálják el. 

A lovasnak a kijelölt feladatokat, nagyon finom segítségadásokkal pontosan és folyamatosan 

kell végrehajtani. Testtartásának korrektnek, egyensúlyban lévőnek kell lennie. Lovaglásában 

tükröznie kell a ló és lovas összhangjának, harmóniájának. 

Pontozzák a lovas és a ló megjelenését, a lovas testtartását, az ülésbiztonságát, magabiztos 

fellépését és viselkedését. 

 

A versenyszáma  következő manőverek, illetve feladatok kombinációiból állhat:  

Lépés, ügetés, gyorsított ügetés, vágta, gyorsított vágta, egyenes vonalon, íven, kígyóvonalon, 

8-ason. Stop, hátraléptetés egyenes, illetve íves vonalon. Első és/vagy hátsó lábak körüli 

fordulatok, beleértve a Spint, Roll Back-et, oldaljárásokat, combra való engedtetést, egyszerű 

és sima ugrásváltást. Kengyel nélküli lovaglás.  

 

IV./2. WESTERN PLEASURE 

Jármódvizsga. Ezt az osztályt a teljesítmény, a ló kondíciója és felépítése alapján értékelik. A 

lovakat mindkét kézre kell lovagolni mindegyik jármódban, hogy képességeiket minden 

módon bizonyítani lehessen.  

A mozgás minősége és a jármódok folyamatossága a fő értékelési szempontok közé tartozik. 

A legjobb értékelést a szabad mozgású, kiegyensúlyozott és készséges ló érdemli, amely 

megjelenésében is egy jó kondícióban lévő, igen kényelmes lovaglású lónak hat. 



 

IV./3. TRAIL 

 

Akadályverseny. Ebben a versenyszámban a bírálat alapja, hogy a ló milyen engedelmesen 

teljesíti a különböző akadályokat, hangsúlyozottan figyelembe véve a ló idomítottságát, 

segítségekre való reagálását, irányíthatóságát (átengedőségét) és jármódjai minőségét.  

Kötelező akadályok:  

Kapu kinyitása lóhátról, átlovaglás a kapun és a kapu becsukása. 

Legalább négy járórúdon való átlovaglás.   

Hátraléptetés. 

Választható akadályok: 

Híd, szlalom, oldalléptetés rúd felett, négyszögben való körbefordulás, …stb. 

 

IV./4.    WESTERN RIDING 

Ugrásváltás vizsga. Az ugrásváltásokat meghatározott helyen és korrekt módon kell 

végrehajtani, amelyeknek olyan gördülékenyeknek kell lenniük, hogy szinte észre se lehessen 

venni. Az egész pálya teljesítése során a lónak laza száron elengedetten, fegyelmezetten egy 

iramban kell haladnia.  

 

 

IV./5. REINING 

Western díjlovaglás.  

A versenyszám lovaglása a manőverek között vágtában történik. A Reining lovaglása nem 

csak a ló irányítását jelenti, hanem azt is, hogy a lovas képes a ló minden mozdulatát uralni. 

Egy jól képzett (átengedő) ló a segítségeket készségesen, ellenállás nélkül vagy legfeljebb 

minimális ellenállással fogadja el, és teljes mértékben engedelmeskedik lovasának.  

10 elismert alap-reining pálya létezik, amely mindegyike tartalmazza a következő elemeket: 

Stop, roll back, spin, hátraléptetés, ugrásváltás, körök lovaglása, speed kontrol. 

 

IV./6. BARREL RACING 

Hordókerülő verseny. A verseny során időeredményt mérnek. A leggyorsabb győz.  

 

 

IV./7. POLE BENDING 

Szlalomverseny. A verseny során időeredményt mérnek. A leggyorsabb győz.  

 

 

IV./8. TEAM PENNING  

Csoportos marhaterelő verseny.  

90 másodperces időhatáron belül egy háromfős csapatnak ki kell választania a csordából és 

karámba kell terelnie három azonos megjelölésű borjút. A leggyorsabb csapat győz.  

 

IV./9. RANCH SORTING  

Csapatmunkában elbírált versenyszám, mely során 90 másodperces időhatáron belül egy 

kétfős csapatnak a megadott sorrendben a karám egyik részéből a másikba kell terelnie a 

borjúkat. A leggyorsabb csapat győz.  

 

IV./10. ROPING  

90 másodperces időhatáron belül kell lelasszózni egy borjút. A leggyorsabb győz 


