IV. sz. függelék

A Magyar Sportlótenyésztők Országos Egyesületének (továbbiakban
MSLT) kanca sajátteljesítmény vizsga (STV) Szabályzata

1. Részvételi feltételek a kancavizsgán
a./ tulajdonosok
− a lótulajdonos érvényes egyesületi tagsági viszonnyal rendelkezik,
− tagdíj, illetve kancadíj hátraléka az egyesület fele nincs,
b./ lovak
− az egyesület nyilvántartásában szereplő 3-5 éves regisztrált kancák,
− 3 ősi soros származási lappal ellátott lóútlevéllel (vagy alapútlevéllel és 3 ősi soros
származási igazolással) rendelkeznek,
− megfeleltek az egyesület által kiírt előszelekción (amennyiben az elnökség az adott
évre azt elrendelte)
− import kanca a bírálaton részt vehet, eredményét figyelembe veszik a rangsor kialakításakor,
de pénzdíjban nem részesül.

2. Általános szabályok
a./ Pénzügyi feltételek meghatározása
− a nevezési díjat és pénzdíjakat az egyesület elnöksége határozza meg az adott évre,
− az évjáratok 3 legjobbjai pénzdíjban részesülnek
− istálló és boksz bérleti díjak: a helyi rendező határozza meg,
b./ Állategészségügyi feltételek
− az adott évben aktuális, a sportlovak versenyeztetésére vonatkozó előírások a
mérvadóak.
3. Technikai feltételek a vizsgán
− felvezetésre és lovaglásra alkalmas talajú vizsga- és melegítőpálya
− ügyeletes állatorvos
− ügyeletes patkolókovács
− megfelelő hangosítás
4. Vizsgarend
a./ Nevezés
− amennyiben az elnökség az adott évre elrendeli az előnevezést, akkor azt kötelező az
adott év június 15-ig postai úton, lóútlevél másolattal megküldeni
− végleges nevezés (módja, határideje, feltételei) az aktuális kiírás szerint
b./ Gyakorló napok
− A vizsga időbeosztását és a vizsgarendet egy megbízott szakmai vezető felügyeli és
irányítja, személyét az elnökség jelöli ki.
− A STV megkezdése előtt 1 gyakorlónap áll rendelkezésre a szabadonugrás és a lovas
alatti munka gyakorlására. A beérkezést követően történik a regisztráció, a lovak
azonosítása, méretfelvétel, állategészségügyi igazolások ellenőrzése.

[Ide írhatja a szöveget]
− A lovaknak a startszámot az első gyakorlónaptól kezdődően viselniük kell a
rendezvény befejezéséig. Előre meghatározott időponttól kezdődően létszámtól
függően kancánként kb. 10 perc áll rendelkezésre, hogy a lovak a fedeles lovardában
tartózkodjanak. Az osztályban előlovaglás gyakorlására külön időpontot biztosít a
rendezőség a gyakorlónapok idején.
− A gyakorlás alkalmával a lovak az ugró-folyosóban ugyanazzal a kombinációval
találkoznak, mint a vizsgán. A lehetőségek száma nincs korlátozva, rugalmasan
kezelik, a kanca állapotához igazodva.
c./ Bírói testület
− Mindhárom részfeladat bírálatát az elnökség által felkért 4 fő végzi, külföldi és hazai
szakemberek.
d./ Küllemi bírálat: A testtájak bírálatához a ló négy lábra felállítása szükséges. A
végtagokon a testsúly egyenletes eloszlására törekszünk. A
mozgásbírálat felvezető háromszög körül történik csikókantárral,
lábvédők nélkül. Lépésben és ügetésben jobb kézen bírálandó a
mozgás, egyenes vonalon, ütemes, lendületes jármódokban. A bírálat
a Tenyésztési és Törzskönyvezési Szabályzatban meghatározott
bírálati lapon történik (1.sz. melléklet).
e./ Szabadonugrás: A könnyebb rávezetést egy földön fekvő rúd segíti. Attól 3 m-re egy
kis meredek a beosztó ugrás, azt követi 6,5 m-re egy kis oxer, majd
7,3 m-re egy meghívós oxer. Az oxer szélessége a magasságával
arányosan nő. Alap felállításnál az utolsó ugrás magassága maximum
100 cm.
Három éves lovak részére 130 cm-ig, 4 és 5 évesek részére 140 cm-ig
emelhető az oxer. A vezetőbíró dönthet arról, hogy egy ló hamarabb
is befejezheti az ugrást, mint a fent leírtak, illetve kérheti az emelést.
A feladathoz az egyesület biztosít személyzetet.
A tulajdonos (illetve megbízottja) bevezetheti lovát a folyosóba, és
egy ostoros segítőt is adhat. Ebben az esetben nekik is a
rendezvénynek megfelelő öltözetben kell megjelenniük.
A bírók 0-10 pont között értékelik a stílust, készséget és képességet
(4. sz. melléklet).
Amennyiben
a
szabadonugró
feladat
felvezető
nélküli
ugrófolyosóban (couloire) történik, ezt a körülményt a kiírásában
jelezni kell az alapbeállítás méreteivel együtt.
f./ Nyereg alatti mozgás bírálat: A lovaktól bizonyos fokú előképzettséget igényel.
A lovakat bemutathatja saját lovasa, illetve a tulajdonos által felkért
személy.
A lovak csikókantárral kerülnek bírálatra, különböző segédszárak,
speciális zablák használata tilos. Sarkantyú használata megengedett.

[Ide írhatja a szöveget]
A bírók az alapjármódokat (ütem, rugalmasság, stb.), a ló
háttevékenységét,
elengedettségét,
természetes
egyensúlyát,
reagálását a segítségekre és az összbenyomást figyelik. Ezek
értékeléséhez a lovakat alkati adottságainak megfelelően, tág
keretben támaszkodva kell bemutatni.
A lovasok számára a díjugrató versenyszabályzattal összhangban lévő
nadrág és lábbeli, valamint a kiírásban szereplő felsőruházat viselése
kötelező.
Pontozás: a három alapjármód és az összbenyomás kerül értékelésre
0-10 pont között (4. sz. melléklet).
5.

A végeredmény kiszámítása

A végeredeményt a küllemi bírálatra kapott összpontszám tizede, és a másik két részfeladat
(lovas alatti munka és szabadonugró) egyes pontjainak átlaga összesítése adja (max. 27 pont).
(Képlet: küllemi bírálat összpontszám / 10 + lovas alatti feladat összpontszám / 4 +
szabadonugró feladat összpontszáma / 3).
A bírálatok során egész, vagy fél pontokat lehet adni. Ez vonatkozik a küllemi bírálat több
részből álló bírálati szempontjainak (2, 5, 6, 7) komponenseire külön-külön. Az így született
átlagot egy tizedes jegyre kerekítve számoljuk. A végeredmény kiszámításánál a részfeladatok
eredményeit 2 tizedes jegyig kerekítve számoljuk.
6.

Díjazás

Pénzdíjban az összesített eredmények szerinti 1-3. helyezett részesül. A pénzdíjat 60-40%-ban
osztja meg a tulajdonos és tenyésztő. A tenyésztőnek járó összeg csak magyar tenyésztőnek
jár. A pénzdíjak összegét az adott évre az egyesület vezetősége határozza meg. A
részfeladatok és az összesítés 1-3. helyezettjei serleget, a további 4-6. helyezettek szalagot
kapnak. Különdíjak kiadását az elnökség javasolhatja.
7.

A ”Prémium” törzskönyvi osztályba sorolás

Az évjárati kategóriában, a mindhárom részfeladatot külön-külön minimum 60%-kal
(4,2 pont/6pont/6pont) teljesítő, az összpontszám 70%-át (18,9 pont) elérő kancák „prémium”
minősítést kapnak.

