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ZÁRTKAPUS DÍJLOVAGLÓ VERSENYEK 

 

A Kormány 170/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete a sportrendezvényekkel és sportedzésekkel 

kapcsolatos intézkedésről  

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 

figyelemmel a  koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, a 4. § 

tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 

a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el:  

1. § (1) Magyarország egész területén a) sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között 

megtartható, b) a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és 

a tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett.  

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezések akkor is alkalmazandók, ha a kijárási korlátozásról 

szóló kormányrendelet, illetve a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet eltérően rendelkezik.  

2. § E rendelet alkalmazásában a lóversenyt sportrendezvénynek kell tekinteni.  

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. május 4-én lép hatályba.  

(2) A 4. § 2020. május 18-án lép hatályba. 4. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja. 

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 

 

I. Általános szabályok 

1) A zárt kapus versenyek kiemelt versenynek minősülnek. Kiemelt verseny csak a Díjlovagló 

Szakbizottság hozzájárulásával rendezhető. 

2) Az általános védelmi intézkedéseknek megfelelően minden résztvevő személynek 1,5 méter 

távolságot (továbbiakban védőtávolság) kell tartani egymástól, különös tekintettel: a versenyirodánál, 

a lószállítóknál, a boxok környezetében, a melegítő- és versenypályánál, a lakóautóknál, a 

zsűritoronynál, a büfénél stb.  

3) Zárt helyeken kötelező az orvosi maszk vagy az orrot és szájat eltakaró sál vagy kendő viselése. A 

boxok és azok környéke zárt térnek minősül. 

4) Tiltott a csoportosulás, illetve kötelező annak minimalizálása a zártkapus verseny teljes területén. 

5) A verseny helyszínén az egészségügyi előírások betartása a szabályzatban leírtak szerint a 

versenyrendező és a versenyigazgató felelőssége. 

6) A Zárt kapus versenyek idejére a Díjlovagló Szakbizottság hatáskörébe tartozó bírókijelölés 

felfüggesztésre kerül. A versenyrendező köteles az általa felkérni kívánt bíró maga egyeztetni, a bíró 

pedig eldöntheti, hogy él-e a felkéréssel, vállalja-e az adott versenyt. 

 

 

II. Regisztráció 

1) Lovasonként két előre regisztrált személy léphet a verseny területére, egy edző és egy kísérő. 

Kiskorú lovas esetében 2 fő, plusz az edző regisztrálható. Edzőként csak hivatalosan regisztrált 

edző vehető nyilvántartásba (az MLSZ szabályzata szerinti meghatalmazás lehetséges, ebben az 

esetben azonban a meghatalmazott edzőt kell regisztrálni). Többnapos verseny esetén a 

regisztráció a verseny teljes időtartamára vonatkozik, nem lehet naponta újakat regisztrálni. 
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2) A regisztrációt a nevezési határidő végéig el kell küldeni a rendező által a kiírásban megadott e-mail 

címre. 

3) A fent megadott két személyen túl, külön lehet regisztrálni a lovakat szállító személyt, aki a behajthat 

a verseny területére, de a lovak elhelyezése után haladéktalanul távoznia kell. 

4) A lovasok és regisztrált személyek a bejáratnál karszalagot kapnak, amit a többnapos verseny teljes 

időtartama alatt viselniük kell, másra nem ruházhatják át. 

5) A versenyen résztvevő technikai személyzet számára is kötelező a belépésre jogosító karszalag 

viselése. 

6) A verseny rendezője köteles a verseny lebonyolításában alkalmazott technikai személyzet, valamint 

a lovasok által regisztrált személyek teljes, név szerinti listáját, a Díjlovagló Szakbizottság számára 

elküldeni (dijlovaglas@lovasszovetseg.hu) a verseny első napja előtt 2 nappal. 

7) A Magyar Lovassport Szövetség elnöksége és a Díjlovagló Szakbizottság tagjai bármely verseny 

helyszínén a regisztrált személyek listáján kell, hogy szerepeljen, és jogosult bármikor ellenőrizni a 

zártkapus versenyek szabályosságát. 

 

III. Verseny lebonyolítása 

1) A versenyhelyszínek összes bejárati lehetőséget le kell zárni, csak a lószállítók kapuját és egy 

személyi bejárót lehet közlekedésre használni a regisztrált személyeknek. 

2) A rendező biztosítja a szájmaszkokat a hivatalos személyeknek: versenybírók, versenyiroda, 

állatorvosok, asszisztensek, patkolókovács, pályaszolgálat, bemondó, akik a regisztráltak listáján 

szerepelnek. 

3) A versenyrendező köteles a technikai személyzetnek eligazítást tartani arról, hogy kinek mi a pontos 

feladata, aminek betartását ellenőriznie is kell. 

4) A verseny rendezője kiemelt figyelmet kell fordítson a mosdók, zuhanyzók, közös helyiségek 

higiéniai állapotára. A mosdókban előírás a szappan és papír kéztörlő folyamatos biztosítása a 

verseny ideje alatt, illetve lehetőség szerint kézfertőtlenítő elhelyezése a közös helyiségekben. 

5) A rendező egyesület a verseny kiírásának felterjesztésével vállalja az összes zártkapus versenyre 

vonatkozó szabállyal járó kötelezettséget, azok betartását. 

6) A lovasok nevezésük leadásával elfogadják a zártkapus versenyekre vonatkozó összes előírást. 

Ezzel együtt nyilatkoznak arról, hogy sem ők, sem az általuk regisztrált 2 személy a versenyt 

megelőző 2 héten belül nem volt külföldön, illetve tudomása szerint a versenyt megelőző 2 héten 

belül nem volt pozitív COVID-19-re vizsgált tesztje. 

7) A versenyzők önmaguk és segítőik számára saját maguk kötelesek az előírt mennyiségű 

védőfelszerelésről gondoskodni 

8) Lovaglás közben nem előírás a maszk használata.  

9) A versenyirodát úgy kell kialakítani, hogy csak kültérről lehessen ügyet intézni. A helyiségben 

kizárólag az ott dolgozók tartózkodhatnak. 

10) A lelátókat úgy kell lezárni, hogy az adott versenyszámban résztvevő lovas és a hozzá tartozó 

regisztrált személy a védőtávolságot betartva megtekinthesse a programot. 

11) A versenyrendező a mentővel együttműködve esetlegesen digitális, fejhez érintős eszközzel 

testhőmérsékletet mérhet. 

12) A vendéglátásra vonatkozó aktuális szabályokat a rendező az étterem üzemeltetőjével együtt 

köteles betartani. 

13) Élő közvetítés a versenyek alkalmával ajánlott. 

14) A zártkapus versenyekre vonatkozó szabályok betartása a rendező klub és a versenyigazgató 

felelőssége. A szabályok be nem tartása esetén a rendező eltiltással szankcionálható. 

15) A zártkapus versenyekre vonatkozó szabályok betartása minden résztvevő számára kötelező, 

melynek megsértése eltiltást von maga után. 
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IV. Verseny menetét befolyásoló szabályok 

1) Körbelovaglás a bíróktól való kellő távolságtartás érdekében mindig a négyszögön belül történik. 

2) Eredményhirdetés lóval: a helyezettek szalagozása és a tárgyjutalom átadása a pályán kívül 

történik, majd a lovasok a pályára lovagolnak, a bemondó ismerteti az eredményeket. 

Eredményhirdetéskor nincs fizikai kontaktus, csak tiszteletkör.  

3) Eredményhirdetés ló nélkül: csak nyitott helyen történhet. Minden résztvevő számára kötelező a 

kesztyű viselete. A helyezett lovasok nevük elhangzásakor elveszik az asztalról az előre kihelyezett 

szalagot, illetve tárgyjutalmat.  

4) Az egészségügyi előírásoknak megfelelően a bírók és az írnokok részére kötelező a maszk viselése 

és ajánlott a kesztyű használata a bíráskodás alatt. 

5) A bíráskodás az esetben történhet zárt bírói fülkéből, ha annak mérete megengedi az előírások 

szerinti személyek közötti 1,5 méteres távolságot. A bírón és írnokon kívül más nem tartózkodhat 

a  fülkében. A fülkében fertőtlenítő folyadék elhelyezése szükséges. 

6) Összevont bíráskodás (3 személy) csak nyitott, szabadon szellőző fülkében, vagy szabadon álló 

asztalok mellett megoldható az előírások betartása mellett, amennyiben ez nem megoldható, akkor 

a rendező lehetőség szerint biztosítson walkie-talkie-t, hogy a megfelelő távolságban, akár külön 

pozícióban (C-E/B) ülve a bírók tudjanak kommunikálni egymással. Amennyiben az érintett bírók 

lehetőségei ezt megengedik, a saját mobiltelefonjukon keresztül is kommunikálhatnak. 

7) A verseny ideje alatt lehetőleg ugyanaz az írnok- bíró páros dolgozzon együtt 

8) A bíráskodás során használt asztalokat, székeket, csengőt, a bírói fülke kilincseit minden bíró-

írnok páros (hely-) csere előtt fertőtleníteni szükséges. 

9) Több napos verseny esetén, a rendezőnek előre tájékoztatnia kell a felkért hivatalos személyeket az 

általa biztosítandó szállás lehetőségekről. Amennyiben a bíró ezt nem kívánja igénybe venni, akkor 

az ingázás költségeit a rendező köteles téríteni. 

10) Minden hivatalos személy saját felelősségére vesz részt az eseményen, mellyel elfogadja és betartja 

a szabályzatban foglaltakat. 

 

 

 

Díjlovagló Szakbizottság 


