A Piliscsabai Cserkész, Lovas, Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület Lovas Szakágának,
Lovarda Szabályzata

Általános szabályok:
- A lovarda területén tartózkodók kötelesek a lovarda szabályzatát betartani.
- Illetéktelen személy a lovarda területén nem tartózkodhat.
- Aki nem tartja be a szabályzatot, ezzel saját maga, társai, vagy a lovak testi épségét veszélyezteti, azt
haladéktalanul távozásra kell felszólítani és késedelem nélkül el kell távolítani a lovarda területéről.
1., Havi Tagdíj, tandíj befizetésének határideje a hónap első hete.
A fél éves, éves befizetések - Támogatói Szerződések - naptári naptól, naptári napig szólnak maximum heti
három alkalommal való lovaglásra jogosítanak fel. Előzetes egyeztetés és bejelentkezés, továbbá a közös
naptár használatával.
2.NYITVATARTÁSI IDŐ:
Keddtől szombatig: 8:00 órától 18:00 óráig Hétfő pihenőnap
A lovaglás előzetes BEJELENTKEZÉS alapján történik. Ez azért szükséges, mert a lovak ápolása, nyergelése
időigényes feladat, és a megfelelő beosztás óvja meg lovainkat a túlterheléstől. Így válik lehetővé, hogy
kezdő, haladó és terep csoportokat szervezzünk, amelyek intenzívebb oktatást és szórakozást biztosítanak
vendégeinknek.
2. AJÁNLOTT, ILLETVE KÖTELEZŐ ÖLTÖZÉK ÉS KIEGÉSZÍTŐK:
A lovaglókobak az egyetlen kötelező viselet 18 év alatt. 18 év felett, a kobak használata saját felelősségre
elhagyható.

Kérünk mindenkit, hogy lovaglásra alkalmas öltözetben jöjjenek lovagolni:
Lábbeli: A láb kengyelbe szorulása jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a lovon ülőre. Ezért alkalmatlan a
lovaglásra a túl széles (a kengyel szélességét elérő) cipő, csizma. Ugyanígy a túl magas, pántos, kapcsos,
tépőzáras cipő. Nem megfelelő a túlságosan mélyen barázdált cipőtalp sem.
Nadrág: A túl vastag öltözék kidörzsölheti a bőrünket, a túl vékony vagy gyenge pedig egyszerűen kikopik.
Legyen hosszú, testhez simuló. A kényelem és a célszerűség kedvéért ajánlott olyan nadrágot viselni, amit
kifejezetten lovaglásra terveztek.
Kesztyű: A legtöbb lovas szereti viselni. Ez olyan legyen, amelynek a tenyérrésze nem csúszik.
Gerincvédő: Ideálisan minden lovagláskor viselni kellene, nem csak akkor, ha ugratni vagy versenyezni
akarunk. 18 éves kor alatt feltétlen javasolt.
3. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK:

A lovarda egész területén (kivéve az erre kijelölt helyeket) TILOS A DOHÁNYZÁS ÉS A NYÍLT LÁNG
HASZNÁLATA!
Különös figyelemmel, a lovaspályát, az istállót, illetve a takarmánytároló helyeket!
Kérjük A LOVAKAT NE ETESSÉK semmivel! A lovak emésztési rendszere bonyolult és érzékeny, könnyen
megbetegedhetnek. Jutalmazni lovaglás után lehetőleg almával, répával vagy a lovasboltokban vásárolható
jutalomfalatokkal lehet.
Külön kérjük a SZÜLŐKET, hogy FOKOZOTTAN ÜGYELJENEK GYERMEKEIKRE, EGYEDÜL NE ENGEDJÉK A
LOVAK KÖZELÉBE! A KARÁMOKBA bemenni, az ISTÁLLÓKBA a boxrácson benyúlni TILOS, és
BALESETVESZÉLYES!
Tisztelt szülők! A rohangáló, kiabáló gyerekek megijesztik a lovakat, veszélybe sodorva a rajtuk ülő
lovasokat.
A széna bálákra felmászni és azokon ugrálni tilos!
Kérjük Önöket segítsenek fenntartani a rendet és tisztaságot azzal, hogy nem szemetelnek! Köszönjük!
4. LOVAGLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:
Kérjük, vegyék figyelembe annak lehetőségét, hogy szélsőséges időjárási tényezők (áztató eső, vihar,
rendkívüli hőség) miatt a lovak kímélése és a lovasok egészségének védelme miatt a lovagló óra
elmaradhat, s ilyen esetben lehet, hogy csak a következő napok valamelyikén kerülhet sor a lovagló óra
pótlására. Előre is köszönjük megértésüket!
A LOVAKAT, A LOVASOKTATÓ OSZTJA SZÉT, a lovasok tudásszintjének megfelelően! Előzetes egyeztetés
esetén is változhat a ló-lovas párosítás (pl.: a ló sérülése vagy a csoport tagjainak változása esetén). Kérjük,
legyenek toleránsak lovas társaikkal. Az oktató mindig a legmegfelelőbb ló-lovas párosításokra törekszik.
Lovasoktatónk felméri az újonnan érkező vendégeink lovaglási tudásszintjét. Terepre csak az mehet a
balesetek elkerülése érdekében, aki az oktató szerint megfelelő szinten lovagol.

A lovasoktató útmutatásait betartani kötelező!
Tilos a lovon enni, cukorkát szopogatni, rágózni és dohányozni!
A lovasoktató tudta, illetve jelenléte nélkül senki nem ülhet lóra!
5. ISTÁLLÓRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Az istállóban tilos hangoskodni, szaladgálni, a lovak nyugalmát bármivel megzavarni.
A szokatlan hangtól, látványtól (gyermekek szaladgálása, autóindítás, vakuvillanás stb.) a ló könnyen
megijedhet, és balesetet okozhat.
Az előkészített takarmányból a lovakat etetni tilos!
Kötőféket a ló fején hagyni veszélyes ezért tilos!
Tilos a lovak által elérhető helyen bármilyen felszerelést, eszközt hagyni, amely sérülést okozhat.
6. PATAMOSÓRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Kérjük a használatot követően a patamosóból a felszerelést elpakolni!
7. LOVARDA HASZNÁLAT SZABÁLYAI
"Helyet kérek" kifejezést használva és az "Engedély megadva" vagy a "Szabad" választ megvárva léphetünk
csak be a lovardába.
Jobb kezek találkoznak szembejövő lovasok esetén, ha mindkettő azonos jármódban van.
A körön lovaglók mindig a belső patanyomon haladnak, a többieket kívül elengedik.
Az ugróknak 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.
Osztályban lovaglókhoz csatlakozni – kizárólag a lovasoktató által vezényelt módon lehet.
Lemondani időpontot 24 órával előtte lehet. Amennyiben ez nem történik meg, a díjat ki kell fizetni, mivel
mi erre az időpontra mást nem engedünk bejelentkezni.
Gyakran előfordul, hogy "összerúgnak" a lovak. Ez a lovon ülőre is veszélyes; ne engedjük farral egymás
közelébe a lovakat.
8. BALESETVÉDELMI SZABÁLYOK
A lovasbalesetek többsége nem lóról esés következménye; legkiszolgáltatottabb helyzetben a ló közelében
álló ember van. A leggyakoribb veszélyforrás, hogy a ló rálép az ember lábára. Mezítláb, papucsban,
szandálban ne menjünk a ló közelébe.
Némelyik ló elülső lábával "kapar", eltalálhatja az előtte állót. Ez különösen kisgyermekekre veszélyes:
kisgyermek még felnőtt kíséretével se menjen ló közelébe. (Ha szükséges, karon ülve vigyük a gyereket a
lóhoz.)

A megijedt ló félreugrik, menekülni próbál. Eközben ha nem veszi észre, fellökheti a mellette álló embert.
Ezért mindig csak elölről, baloldalról közelítsük meg a lovat. Semmiképpen se álljunk körül lovat. A ló
mellett legfeljebb két ember legyen. Ne hajoljunk a fejét lehajtó ló fölé; a fejét hirtelen felkapó ló könnyen
betörheti az orrunkat.
A ló hátulsó lába veszélyes fegyver. Kezdő lovas a ló derékvonalánál hátrább ne tartózkodjon.
A lószerszámba beakadó ékszer súlyos balesetet okozhat. Ezért lovaglás közben gyűrű, karkötő és nyaklánc
viselése szigorúan tilos.
Érvényes, megfelelő balesetbiztosításról a lovasnak, illetve gondviselőjének kell gondoskodnia.
9. EGYÉB SZABÁLYOK
A középhaladó lovasoknak lehetőségük van ún. " kis terep"-en részt venni. Ez 1 órás, vágta nélküli
sétalovaglás kevés ügetéssel. Csak azok a lovasok vehetnek részt, akik a lovaspályán már elsajátították a
helyes ülést, és mindhárom jármódban lovagolnak. A tereplovaglások 1 órásak (igény szerint van 2 órás is).
Ezenfelül külön egyeztetés alapján szervezünk piknikeket, több órás tereplovaglást.
Személygépkocsival parkolni a lovarda területén kizárólag a kijelölt helyen a parkolóban lehet.
Vendégeink ruháikra, lovas felszerelésükre, valamint egyéb értékeikre önállóan felügyelnek. A LOVARDA
TERÜLETÉRŐL ELVESZETT ÉRTÉKEKÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK.
MINDENKI SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE LOVAGOL!!!
A legnagyobb körültekintés esetén is előfordulhat a lóról esés, ez a lovaglás velejárója. A LOVARDA NEM
VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ ESETLEGES SÉRÜLÉSEKÉRT!!! KISKORÚ GYERMEK CSAK SZÜLŐI
HOZZÁJÁRULÁSSAL ÜLHET LÓRA!
Mindenki köteles lóra szállás előtt elolvasni a szabályzatunkat és nyilatkozni (az erre vonatkozó nyilatkozat
aláírásával) arról, hogy saját felelősségére lovagol!
MEGVÁLASZOLATLAN KÉRDÉSEIKKEL FORDULJANAK BIZALOMMAL A LOVASOKTATÓHOZ!
Jó lovaglást!

