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Lovardai KRESZ 

 

A pályán mindig tartsuk be az alábbi lovardai „kresz” szabályokat!  
 

JOBB KEZEK TALÁLKOZNAK – szembejövő lovas esetén, ha mindkettő 
azonos jármódban van. 
A KÖRÖN LOVAGLÓK - mindig a belső patanyomon haladnak, a többieket 

kívül elengedik.  UGRÓK - előnyük van a síkon lovaglókkal szemben, 
általában a lovarda belső részét használják, a többiek a külső patanyomon 

maradnak. 
  
A MAGASABB JÁRMÓDBAN HALADÓK - használják a külső patanyomot, az 

alacsonyabb jármódban haladók beljebb tartsanak.  Az osztályban 
lovaglókhoz kizárólag az edző engedélyével és az edző által vezényelt módon 

lehet csatlakozni. 
 
LOVARDAREND 

Lóról esés esetén a lovat el kell engedni a lovas testi épsége érdekében. A 
szabadon lévő ló megfogása lóhátról tilos! Az azonos pályán tartózkodó többi 
lovas a járáson lépésben haladjon addig, amíg a szabadon lévő lovat 

megfogják. A ló megfogása elsősorban a lovat lovagoló lovas feladata, 
amennyiben a lovas erre nem képes, az edző feladata. 

 
A lovas pályákra a „HELYET KÉREK” kifejezést használva (jó hangosan és 
érthetően) és az „ENGEDÉLY MEGADVA” választ megvárva léphetünk be. 

 
Egyéni lovaglás a fedeles lovardában a beosztáshoz alkalmazkodva, a 
megfelelő időben lehetséges, a nyitott lovardában a nyitva tartási időben a 

szabályok betartásával lehet, oktatási időben fokozott figyelemmel az 
osztályokra. Ne dolgozzunk (idomítsunk, ugrassunk stb.) úgy hogy ez a 

többiek munkavégzését zavarja. Futószárazni elsősorban az erre kijelölt 
helyen, ha az foglalt vagy közvetlen mellette oktatás zajlik és ezt zavarnánk, 
akkor az ugrópálya kivételével a többi pályán is lehet. Futószárazni csak 

akkor lehet a lovaspályán, ha az ott lovaglók beleegyezését megkaptuk és 
nem zavarjuk őket. Kezdő lovasok és futószáras oktatásban részesülő 

lovasok közelében szigorúan tilos futószárazni! Futószárazni kizárólag 
megfelelően felszerelt és kikötött lovat szabad. 
 

Fedett lovardák  
A fedett lovardák a kinti pályákhoz képest zártabb, kisebb helyek, amelyek a 
lovak számára nagyobb elszigeteltséget jelentenek, így fokozottabban 

reagálhatnak a zajokra, egyéb ingerekre. A fedett lovardákban dohányozni, 
csikket eldobni szigorúan tilos. A talaj minőségének megóvása érdekében: - 

minden lovasnak össze kell szednie lova trágyáját, közvetlenül a lovarda 
igénybevételét követően, - osztályban lovagláskor a lovak trágyáját 
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folyamatosan szedni kell - a trágyázni készülő lovakkal lehetőség szerint meg 
kell állni, - a trágyakupacokat ki kell kerülni, - a fedett lovarda elhagyásakor 

a lovak patáját ki kell kaparni. 
A kapuk különösen balesetveszélyes helyek, ezért különösen fontos, hogy ne 
lépjünk be sem lóval sem ló nélkül meglepetésszerűen az ajtón, mert ez 

balesetveszélyes ránk és a pályán lovaglók számára is. Belépés előtt kérjünk 
helyet várjuk meg a választ, és haladéktalanul engedelmeskedjünk a bentről 
jövő parancsnak.(„Várjál!”, vagy „Tessék bejönni!”) A választ kizárólag az 

edző, edző hiányában a kaput legjobban belátó, a kapuhoz legközelebb 
lovagló lovas jogosult megadni. 

 
Nyitott lovarda  
Legyünk tekintettel arra, hogy a pályák mentén több olyan dolog van, ami 

elvonhatja a lovak figyelmét, megijesztheti őket (pl. a jártató gépen mozgó 
lovak, autók mozgása, zaja, szomszédos területen folyó munkálatok, 

munkagépek és ezek hangja, szék, korlát, akadály, sövény mögül hirtelen 
előbukkanó váratlan dolgok, pl. kutya). Erre gondoljunk akkor is, ha mi 
éppen nem lovagolunk! A vágtapálya különlegessége, hogy hosszú egyenes 

szakasz, amelyen könnyen megiramodik a ló. A lovak könnyen „húzzák” 
egymást, ilyenkor nagyobb távolságot kell tartani az előttünk lévőtől. A 
szembejövőktől ijedező lóval kerülendő a vágtapályán való lovaglás, mert a 

többieket is zavarja. Ugyanez vonatkozik a kezdő lovasokra is. A vágtapályán 
kettesével, hármasával (egymás mellett) sétálni szigorúan tilos. 

 
Edzők  
A lovaglás veszélyes üzem, éppen ezért szigorú szabályai vannak, melyek 

megszegése súlyos balesetet okozhat, így a Lovardában folyó 
sporttevékenység biztonságának fenntartása érdekében kiemelten fontos, 

hogy minden lovas betartsa a Lovardarendben foglalt szabályokat. A lovardai 
szabályok maradéktalan betartása szükségessé teszi, hogy bizonyos 
képzettségi szint alatt a lovasok kizárólag edző felügyelete mellett 

végezhessenek adott sporttevékenységet vagy annak bizonyos részeit (pl. 
ugróedzés szakmai felügyelete).  
 

Bértartók  
A bértói szerződés aláírásával egyidejűleg kötelesek jelezni, hogy edzővel vagy 

edző nélkül kívánnak lovagolni. Amennyiben a bértartó úgy nyilatkozik, hogy 
edző nélkül kíván lovagolni, de a Szakmai vezető úgy ítéli meg, hogy a lovas 
vagy a ló képzettsége és szakmai tudása ezt nem teszi lehetővé, személy re 

szabottan előírhatja, hogy egy adott lovas milyen tevékenység végzéséhez 
köteles edző jelenlétét biztosítani. Ezen rendelkezés be nem tartása a 
bértartói szerződés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után. A Kft. 

biztosítja, hogy a Lovarda szolgáltatásit igénybe vevő lovasok számára 
megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkező edző álljon rendelkezésre. 

Bértartók a Kft.-vel szerződésben álló edzők szolgáltatásait az edzővel való 
egyedi megállapodás alapján vehetik igénybe. A Kft. biztosítja, hogy azon 
lovasok, akik a Kft.-vel szerződésben álló edzők szolgáltatásait veszik 
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igénybe, nem kerülhetnek a pálya használat kapcsán előnyösebb helyzetbe, 
mint azon lovasok, akik egyedül vagy saját edzővel lovagolnak. Az edző 

mindenkor szakmai és erkölcsi felelősséggel tartozik tanítványai lovardában 
tanúsított viselkedéséért. Ezen felelősség nem korlátozódik kizárólag a 
lovaglással vagy a lóval való foglalatossággal töltött időre, hanem kiterjed a 

tanítványok Lovardában való általános viselkedésére is. Azon edzők, akiknek 
több tanítványa van, kötelesek a tanítványok munkáját olyan módon 
összehangolni, hogy az a többi lovas munkáját a lehető legkisebb mértékben 

zavarja vagy akadályozza. Különösen vonatkozik ez a szabály arra az esetre, 
amikor egy adott edző több tanítványának egy időben tart edzést (sík vagy 

ugró). Külsős edző igénybevétele kizárólag a Szakmai vezetővel történt 
előzetes egyeztetés alapján lehetséges. Amennyiben egy adott edzővel 
szemben alapos indokkal szakmai kifogás merül fel, a Szakmai vezető egyes 

munka folyamatokra korlátozhatja vagy megtilthatja az adott személy edzői 
működését a Lovardában. Ebben az esetben, az edző szolgáltatásait igénybe 

vevő lovasok a Szakmai vezető döntését kötelesek teljes körűen elfogadni. 
 


