
FEI Fogathajtó Világbajnokság Fiatal Lovak számára 
egyesfogat kategória 

 
1. Általános elvek:  

Ezt a szabályzatot a Nemzetközi Lovas Szövetség (továbbiakban: FEI) 
szabályzataival együttesen kell értelmezni, a FEI Általános Szabályzatával, a 
FEI Fogathajtó Szabályzatával, a FEI Állatorvosi Szabályzatával, a lovakra és 
versenyzőkre vonatkozó dopping ellenes szabályzattal egyetértésben. 
 

2. Kiírás: 
5, 6, 7 éves lovak számára, kategóriaként különválasztva 
 

3. Szabályzatra vonatkozó hivatkozások: 
Kocsik és szerszám (936-942. szabályzat) 
Minden kategória számára engedélyezett a díjhajtó kocsi vagy a 
maratonkocsi használata, kivétel a 6 és 7 éves lovak döntőit (a 
Világbajnokságon), ahol a maratonkocsi kötelező a kombinált 
maratonhajtás során. 

 Segédhajtók 
 FEI szabályzat szerint 
 
 Akadályhajtás 
 974. szabály szerint, fiatal lovak számára + 20 cm engedélyezett 
 

4. Bírálat: 
Elbírálásra kerül(nek)  

1. Az alap jármódok 

 Lépés 

 Ügetés: összeszedett, munka, közép és nyújtott ügetés, 
ahogyan a különböző tesztekben ezek meghatározásra 
kerültek 

 Vágta: összeszedett, munka, közép (csak a 6 és 7 éves 
lovak számára) 

2. A ló életkorának megfelelő kiképzési szint bemutatása. 
3. A teljes, átfogó benyomás, beleértve a fogatló díjhajtás és 

akadályhajtás során mutatott idomítottságát és karakterét. 
 
A leginkább befolyásoló tényező a ló karaktere és a ló hajthatósága. 
 



 

5. Követelmények és értékelés: 
1. A versenyzők a fiatal lovak számára kiírt YH1 vagy YH2 tesztek egyikét 

hajtják, amelyet azonnal követ az akadályhajtás ugyanabban a díjhajtó 
négyszögben. 

2. A bírók az előre kiadott irányelvek szerint ítélik oda pontjaikat – egész és 
fél pontok is adhatóak. 

3. Hibapontok: a FEI Fogathajtó szabályzatának díjhajtásra és 
akadályhajtásra vonatkozó fejezetében található hibapontok elosztásra 
kerülnek 10-zel (például egy labda leverése 0.3 hibapont, a segédhajtó 
leszállása 0.5 hibapont, stb.) és a teljesítmény pontjából kell kivonni az 
esetlegesen felmerült hibapontokat. Az alapidő túllépése az 
akadályhajtás során 0.1 hibapontot jelent másodpercenként. 

 

6. Kvalifikáció: 
Minden ország tarthat kvalifikációs versenyeket, a különböző kategóriákban 
a pontok minimum szintje 7.0; a bírálati szempontok, kritériumok az előre 
kiadott irányelvek szerint  

1. 5 éves lovak: 
YH1-es teszt, mely magába foglalja a díjhajtást, mint 1. részt és az 
akadályhajtást, mint 2. részt, ugyanabban a díjhajtó négyszögben 
lebonyolítva. 

 
2. 6 éves lovak: 

YH2-es teszt mely magába foglalja a díjhajtást, mint 1. részt és az 
akadályhajtást, mint 2. részt, ugyanabban a díjhajtó négyszögben 
lebonyolítva  
VAGY lehetőség van CAI2*-os vagy afölötti szintű befejezett 
versenyen egyesfogat vagy kettesfogat kategóriában kvalifikálódni 
a díjhajtásban elért minimum 60%-os maximum 65 pontos 
teljesítménnyel.  
 

3. 7 éves lovak: 
YH2-es teszt mely magába foglalja a díjhajtást, mint 1. részt és az 
akadályhajtást, mint 2. részt, ugyanabban a díjhajtó négyszögben 
lebonyolítva  
VAGY lehetőség van CAI2*-os vagy afölötti szintű versenyen 
szerzett helyezéssel egyesfogat vagy kettesfogat kategóriában 
kvalifikálódni a díjhajtásban elért minimum 60%-os maximum 65 
pontos teljesítménnyel.  



 
 

7. Bajnokság: 
A bajnokságon a lovaknak először a saját kategóriájuknak megfelelő teszttel 
kell kvalifikálódniuk ugyanúgy, mint ahogy a megelőző, kvalifikációs 
időszakban ez történt.  

 
 5 éves lovak YH1 teszt (díjhajtás és akadályhajtás) 
 6 éves illetve 7 éves lovak YH2 teszt (díjhajtás és akadályhajtás) 
 

A versenyben résztvevő lovak 50 %-a kvalifikálódik a döntőre, minimum 6.0 
ponttal. 
 

8. A döntő: 
5 éves lovak  
 YH3 teszt (díjhajtás és akadályhajtás) 

Végeredmény: az esetlegesen felmerült hibapontok levonása utáni 
pontszám 

  
6 éves lovak 

1. Díjhajtás: YH4 teszt (döntő tesztje), elbírálása a kiadott irányelvek 
szerint, ez ad egy pontot - (pont 1.) 

2. Speciális kombinált maratonhajtás 2 maraton akadállyal (A-E 
kapukkal) és 6-8 pár selybával 

 
Bírálati kritérium: viselkedés, engedelmesség, mozgékonyság, 
eredményhatékonyság, potenciál, sebesség - ez ad egy másik pontot 
(tizedesek is lehetségesek) - (pont 2.) 
 
Végeredmény: pont 1. + pont 2.  

 
7 éves lovak 

1. Díjhajtás: YH4 teszt (döntő tesztje), elbírálása a kiadott irányelvek 
szerint, ez ad egy pontot - (pont 1.) 

2. Speciális kombinált maratonhajtás 2 maraton akadállyal (A-F 
kapukkal) és 6-10 pár selybával - (pont 2.) 

 
Bírálati kritérium és hibapontok az előbbiek szerint (6 éves lovaknál 
leírtak szerint) 
 



Végeredmény: pont 1. + pont 2. 
9. Irányelvek a Fiatal lovak alkalmassági tesztjének - YH1 teszt – bírálatához  

(5 éves lovak) 
 
Csak egész és fél pontok adhatóak 
 
A.  Díjhajtás: 

a) Alap jármódok 
1. Lépés 
(ütem, szándék, térölelés, aktív hátulsó lábak, a váll szabadsága,  
előre és lefelé irányuló nyúlás, elengedettség)    …. x 2 

 
2. Munkaügetés 
 (ütem, lendület, aktivitás, lengő hát)     …. x 1 

 
3. Középügetés 
(ütem, lendület, a keret és a lépések fokozása, lengő hát, térölelés, 
egyensúly)          …. x 1 

 
b) A ló idomítottsága a Kiképzési Skálához viszonyítva 

(támaszkodás, elasztikusság, a nyújtás szándéka, hajlítás, engedelmesség, 
rugalmasság)           
           …. x 2 

 
 
 
B.  Akadályhajtás és összbenyomás   

(a természetes mozgás minősége, engedelmesség, rugalmasság, megjelenés, a 
teljesítmény harmóniája, fogatlóként mutatott lehetőség)    … x 1 
 
 
A pontok összeadásra kerülnek, majd a kapott számot elosztják 7-tel =  
a teljesítmény pontja 
A hibapontok ebből a pontból kerülnek levonásra (5.3-as szabály). 
 
Hibapontok: a FEI Fogathajtó szabályzatának díjhajtásra és akadályhajtásra 
vonatkozó fejezetében található hibapontok elosztásra kerülnek 10-zel, ez adja a 
szerezhető hibapontot. 

 

   



 
10.  Irányelvek a Fiatal lovak alkalmassági tesztjének bírálatához  

(6 illetve 7 éves lovak) 
 
Csak egész és fél pontok adhatóak 

  A.  Díjhajtás: 
a) Alap jármódok 

1. Lépés 
(ütem, szándék, térölelés, aktív hátulsó lábak, a váll szabadsága,  
előre és lefelé irányuló nyúlás, elengedettség)     …. x 2 

 
2.Összeszedett ügetés és munkaügetés 
(ütem, lendület, aktivitás, lengő hát)      …. x 1 

 
 

3. Közép- és nyújtott ügetés 
(ütem, lendület, a keret és a lépések fokozása, egyensúly, hegyre fel) 

… x 1 
 

4. Vágta  
(ütem, rugalmasság, egyensúly, lendület, térölelés, hegyre fel) … x 1 

 
 
b) A ló idomítottsága a Kiképzési Skálához viszonyítva 
(támaszkodás, elasztikusság, a nyújtás szándéka, hajlítás, engedelmesség, 
rugalmasság)           
           …. x 2 
 

 
B.  Akadályhajtás és összbenyomás   

(a természetes mozgás minősége, engedelmesség, rugalmasság, megjelenés, a 
teljesítmény harmóniája, fogatlóként mutatott lehetőség)    … x 1 
 
A pontok összeadásra kerülnek, majd a kapott számot elosztják 8-cal = 
a teljesítmény pontja 
A hibapontok ebből a pontból kerülnek levonásra (5.3-as szabály). 
 
Hibapontok: a FEI Fogathajtó szabályzatának díjhajtásra és akadályhajtásra 
vonatkozó fejezetében található hibapontok elosztásra kerülnek 10-zel, ez adja a 
szerezhető hibapontot. 


