NEMZETI WESTERN-REINING LOVASEDZŐI I. SZINT
VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
ÁLTALÁNOS ADATOK
Az edzői regisztrációs vizsgák tárgy év októbertől a következő év március 31-ig a Magyar
lovassport Szövetség edzői és oktatási bizottságának szervezésében kerülnek megrendezésre
A Western-Reining Szakág által megjelölt helyszínen.
A vizsgák a jelentkezők számától függően általában egy vagy két napos rendezvények.
Az egy vizsganapra jelentkezők maximum létszáma 12 fő.
A vizsgázók névsorát és a vizsgák napirendjét a jelentkezési határidő után az edzői bizottság
határozza meg.
A vizsga részvételi díja: 30.000.- Ft
A vizsgadíj magába foglalja az adott szint "Edzői Kézikönyv"-et
Pótvizsgadíj: 5.000.- Ft / részfeladat
Vizsgától való indokolatlan távolmaradás esetén, a jelentkező a részfeladatonként 5.000.forint pótvizsgadíj befizetésére kötelezett!
A befizetés kizárólag a Magyar Lovassport Szövetség honlapján található „ÜGYFÉLKAPU"
segítségével történik!
A western-reining jelentkezési lapokat a gumilovas@gmail.com címre kell elküldeni.
A jelentkezési lapon az email cím megadása kötelező, a vizsga pontos időpontjáról a
későbbiekben a vizsgázó emailben kap tájékoztatatást.
A VIZSGA MENETE
A vizsga 2 fő részből áll: elméleti/szóbeli és gyakorlati részből
Az elméleti rész moduljai a következők:
Lóegészségügyi ismeretek
Takarmányozási alapismeretek, istállórend
A legelő gondozása
Oktatás (edzésvezetés) elmélet,
A gyakorlati rész moduljai a következők:
Lovardai ismeretek
Lovaglás
Futószárazás
Oktatás (edzésvezetés
VIZSGAEREDMÉNY
Elmélet szóbeli vizsga tételhúzással: a szokásos iskolajegyek szerint értékelve: 1-5-ig
Jeles (5): ismeri és tudja a tananyagot, a fogalmakkal tisztában van, használja és alkalmazza
azokat,
Jó (4): ha a tanultakat segítséggel – kérdések segítségével – tudja visszaadni,
Közepes (3): ha sok segítséggel tudja visszaadni a tanultakat, a követelményeket hiányosan
teljesíti, több hibát vét,
Elégséges (2): csak a minimális követelményeket teljesíti, jelentős segítségre szorul,
Elégtelen (1): nem rendelkezik a szükséges ismeretekkel, segítséggel is sikertelen,
Gyakorlat: A lovaglás vizsgaszámokat a mindenkori érvényes MLSZ/Western-Reining
Szakága szabályzata szerint értékelik, és az alábbi átszámítási kulcs szerint iskolai jeggyé
számítják át 1-5-ig.
Átszámítási kulcs:
5,0 (jeles)
4,0 (jó)
3,0 (közepes)
2,0 (elégséges)

68 ponttól
67-67,5
66-66,5
65-65,5

1,0 (elégtelen)

64,5 és alatta

5,0 (nagyon jó) 68-ponttól

(Kiváló lovaglás, tökéletes testtartás és segítségadás. A pálya
gyors, pontos és szabályos teljesítése.)
4,5 (jó és nagyon jó között) (Általánosan kiváló lovaglás, tökéletes testtartás és segítségadás.
Valahol kicsi hibával a vizsgázó megjelenésben, viselkedésben,
vagy a pálya végrehajtásában.)
4,0 (jó) 67-ponttól
(Jó lovaglás, megfelelő testtartás és segítségadások. A
megjelenésben vagy a segítségadások során egy kis hibával. A
feladatok pontos végrehajtása kis hibával, de általánosságban jól
teljesített pálya.)
3,5 (jó és közepes között)
(Jó lovaglás, megfelelő testtartás és segítségadások. A
megjelenésben vagy a segítségadások során több kis hibával. A
feladatok pontos végrehajtása több kis hibával, de
általánosságban jól teljesített pálya.)
3,0 (közepes) 66ponttól
(Közepes lovaglás, megfelelő testtartás és segítségadások. A
vizsgázó megjelenésben vagy a segítségadásai során egy
nagyobb és több kis hibával. A feladatok végrehajtása egy
nagyobb és több kis hibával teljesített pálya.)
2,5 (közepes és elégséges között) (Közepes lovaglás, éppen megfelelő testtartás és
segítségadások. A vizsgázó megjelenésben vagy a
segítségadásai során több nagyobb és több kis hibával. A
feladatok végrehajtása több nagyobb és több kis hibával
teljesített pálya.)
2,0 (elégséges) 65ponttól
(Elégséges lovaglás, testtartás és segítségadások. A vizsgázó
megjelenésben, segítségadásai során vagy a feladatok
megoldásakor sok nagyobb és sok kis hibával, vagy egy súlyos
hibával.)
1,0 (elégtelen)
(Ha a vizsgázó nyilvánvalóan alkalmatlan a lovaglásra és súlyos
hibát követ el a bemutatója során.)
Azok a vizsgázók, „NEM FELELNEK MEG” a vizsgán, akik a gyakorlati- és elméleti
modulok mindegyikében nem érik el legalább az „elégséges”szintet. Számukra pótvizsga
lehetőség biztosított a nem megfelelt modulban. A megfelelt vizsgarészek elfogadhatók. ????

ENGEDÉLYEZETT LOVAK:
• 4 éves és idősebb lovak, melyek a kiképzési szintje az adott vizsga elvárásainak
megfelelnek.
• Vizsgánként és lovanként általában kettőnél több vizsgázó nem engedélyezett.
Kivételes esetben vizsgánként és vizsgatárgyakként a vizsgabizottság engedélyezhet
lovanként maximum három vizsgázót
• A vizsgán érvényes és szabályosan kitöltött lóútlevéllel, és az áo. feltételeknek
megfelelő ló vehet csak részt. A ló lóútlevelét a vizsgahelyszínre való érkezésekor be
kell mutatni!
• A „vizsgaló”nem kell hogy MLSZ-es sportló regisztrációval rendelkezzen.
• A vizsgázó a saját maga által hozott lovon, vagy a vizsgahelyszínen, illetve
máshonnan bérelt lovon lovagolhat.
LÓ ÉS LOVASÁNAK FELSZERELÉSE
(megfelel az MLSZ Western-Reining Szakága szabálykönyvének)
• LOVAS
o Western kalap vagy kobak (EN 1384 európai szabvány)
o Hosszú ujjú ing/blúz (feltűrt ruhaujj nincs engedélyezve), és hosszú nadrág

o
o
o
o

Western csizma vagy boka fölé érő western félcipő
A ruházatnak tisztának és rendezettnek kell lennie
Vízhatlan, praktikus öltözet viselete a vizsgán eső esetén megengedett.
Engedélyezett egyéb felszerelések
ü Sarkantyú: western görgős sarkantyú melyeknek átmérője min. 1,5 cm
ü Chaps

• LÓ
o Western nyereg kötelező
o Kantárzat
§ A zabla típusa nincs a lovak korához kötve.
§ Megengedettek:
o Kantár csikózablával, kétkezes lovaglással, nyitott szárakkal (Split Reins)
o Hackamor (Bosal) kétkezes lovaglással. A szár zárt (Mecate).
o Kantár, feszítő zablával, egy kezes lovaglással. A szárak lehetnek nyitottak
(Split Reins), vagy zártak (Romal).
o Mindhárom kantártípusnak meg kell felelnie az MLSZ Western Szakága
szabálykönyvének felszerelésekre vonatkozó előírásainak!
o Lábszárvédő/fáslik használata megengedett.

KÖVETELMÉNYRENDSZER
NEMZETI WESTERN-REINING 1. SZINT
I/1. VIZSGÁRA VALÓ JELENTKEZÉS FELTÉTELEI
• 18. életév betöltése
• Szakmai végzettség (minimum: lovas sportoktatói, vagy lovaskultúra oktató, lovastanár
és szervező, ménesgazda végzettség)
• Kitöltött jelentkezési lap
• A szakmai végzettséget igazoló dokumentum másolata
• A vizsgadíj első részletének befizetése
I/2. A SIKERES VIZSGA TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI
• Gyakorlati vizsgák sikeres teljesítése
• Elméleti vizsgák sikeres teljesítése
I/3. ELMÉLETI SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI (10-15 perc)
I/3/1. Lóegészségügyi ismeretek
• Általános ismeretek (alapismeretek, benne a ló légzési és keringési szerveinek
működése, alapértékek)

• Egészséges és beteg lovak felismerése
• Teendők beteg ló esetén (mikor kell állatorvost hívni)
• Lovak elsősegély nyújtásához szükséges gyógyszerek, beavatkozások ismerete
(sérülések)
• Kólika felismerése
I/3/2. Takarmányozási alapismeretek
• A ló emésztési élettanának jellemzői (általánosságban)
• Különböző takarmányfajták (szálas, abrak)
• Kondíció fenntartása
I/3/3. Lovas alap sportismeretek
• Az MLSZ szakágairól
• A rajtengedély vizsga lényegéről, feltételeiről
I/3/4. Oktatás elmélet:
• Lovasetika irányelvei
• A ló és lovas biztonságával kapcsolatos irányelvek
• A ló és lovas hatékony oktatásának összetevői (MLSZ kézikönyvben: ELVEK)
• Edzési stílusok, módszerek
• Jó kommunikációs készség alapelemei
• A lovasok motiválásának eszközei
• A jó és a rossz edző ismérvei
• A tanulást befolyásoló tényezők (lovas, ló)
• A mentális állapot szerepe (lovas, ló)
• Edzéstervezés szerepe
I/4. GYAKORLATI RÉSZ:
I/4/1. LOVARDAI ISMERETEK
• A ló viselkedésének értékelése
• A lóval való helyes és biztonságos bánásmód (pl.: megközelítése/ megfogása és
elengedése, vezetése, kikötése)
• A lovaglás előkészítése (lóápolás, ínvédők és bandázsok megfelelő alkalmazása,
nyergelés, kantározás)
• Futószáron való mozgatás
I/4/2. LOVAGLÁS / Western Reining pálya lovaglása, előtte bemelegítéssel
(kb.: 15-20 perc)
A horsemanship pálya a következő elemeket tartalmazhatja:
3 alapjármódban, kis és nagykörök, szlalom, egyenesek lovaglása; átmenetek egy jármódon
belül és jármódok között; oldaljárások, eleje, hátulja körüli fordulatok; manőverek: stop,
hátraléptetés, spin, roll back,
A jelöltnek egy lovat kell lovagolnia. A ló képzettségi szintje feleljen meg a jó
alapképzettségi szintnek.
Értékelési szempontok:
A vizsgázó lovas képességeinek: ülésének, testtartásának és lovas tudásának (hogyan tudja a
lovat ellovagolni) értékelése a Western horsemanship versenyszám bírálata szerint, különös
tekintettel az alábbiakra:
• Szártól független, egyensúlyban lévő, korrekt ülés mindhárom jármódban,
manőverekben

• A ló képzettségi szintjének megfelelő lovaglása (munkakészség, átengedőség,
fenntartása)
• Korrekt segítségadások bemutatása, a segítségadások megfelelő kapcsolata
• A ló fölötti kontroll (befolyás) elérése, megtartása
• A feladatmegoldások pontossága, magabiztos és hatékony lovaglás
I/4/3. OKTATÁS (EDZÉSVEZETÉS)
A vizsgázó egy tanítványt tanít egy oktatási egység alatt (ami kb. 15 perc), egy adott
feladatra. Oktatásának személyre és lóra (ló-lovas párosra) szabottnak kell lennie.
Az értékelésnél a következőket veszik figyelembe:
• Az oktatási egység felépítése
o A feladat ismertetése, szemléltetése, magyarázata,
o Hibák felismerése és kijavítása
o A lovasok motivációja, dicsérete, korrekciója
• Nyelvhasználat (megfelelő kifejezések, szaknyelv használata) és az oktatás hangereje,
a magyarázatok érthetősége.
• A pálya kihasználtsága
• Eszközök (pl. bóják, egyéb) szükségszerű használata

