A Tétényi Dunapart Lovasklub / a Lovakért és lovaglásért Alapítvány / a BMTE Lovas Szakosztály
szabályzata a lovardai rendről
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A lovarda „veszélyes üzem”, ezért a lovardai viselkedési és közlekedési szabályokat feltétlenül
be kell tartani mind a látogatóknak, nézőknek, mind a lovasoknak.
Mindenki saját felelősségére lovagol és köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy saját és
lovas társai épségét megőrizze és a baleseteket elkerülje (felelős magatartás, megfelelő
felszerelés, szabályok betartása, stb.).
A lovardában nincs helye a hangoskodásnak, mert ebből balesetek származhatnak (megijed a ló,
stb.), ennek elkerülése érdekében mindenki köteles társát vagy a lovarda látogatóját erre a
szabályra figyelmeztetni.
Kerüljük a ló/lovak közelében a hirtelen, váratlan mozdulatokat, ne hadonásszunk a ló körül!
Mindig szólítsuk meg a lovat, ha közelítünk hozzá! Ne okozzunk neki meglepetést váratlan
felbukkanásunkkal!
A karámból, boxból kivezetett lovat ne hagyjuk felügyelet nélkül: vagy vezetőszáron tartsuk,
vagy gondosan kössük ki!
Nyergelés, kantározás, lótisztítás közben legyünk körültekintőek és ne okozzunk fájdalmat a
lónak, továbbá vigyázzunk saját testi épségünkre is (viseljünk zárt cipőt, nehogy a lábunkra
lépjen, figyeljünk kezünkre, nehogy megharapja a ló, stb.)!
A lovardába lépéskor „kérjünk helyet” vagy más módon jelezzük a többi lovasnak érkezésünket!
A lovardai munka során a „jobb kezek találkoznak” szabály az érvényes és azonos irányba haladó
lovak esetében mindig a gyorsabb megy kívül (főszabály).
Bár a főszabályokat lehetőség szerint mindig be kell tartani, de legyünk tekintettel a nálunk
gyengébb lovasokra is és a balesetek elkerülése érdekében ne akarjuk a főszabályokat
mindenképpen betartani.
Ha elragad a ló, próbáljuk megőrizni nyugalmunkat és figyelmeztessük társainkat, hogy fogják
meg a saját lovukat. Magunk pedig igyekezzünk hajlítani, kiskörre vinni a lovunkat és alkalmazni
a felvevő segítségeket.
A lovak etetése tilos! A lovak gyomra különlegesen érzékeny ezért etetésükre különösen figyelni
kell. Ha valami lócsemegét mégis szeretnénk lovunknak adni, előtte kérjünk engedély a lovarda
jelen lévő vezetőitől.
Lóra szállni, a pályára lóval belépni csak az edző/oktató/segítő személyzet jelenlétében lehet.
Lóra szállás előtt mindig ellenőrizni kell a nyergelést és a heveder feszességét.
Minden, lovon ülő, önállóan lovagló személy számára mindenkor kötelező a megfelelően
becsatolt, három ponton rögzített kobak használata. Ha bárki leveszi a kobakját, azt minden
esetben a saját kizárólagos felelősségére teszi.
A lovasnak megfelelő öltözetben lehet csak lóra szállni (hosszú szárú nadrágban és zárt, sima
talpú cipőben, időjárásnak megfelelő, a mozgást lehetővé tevő felső ruházatban).
Önálló lovasok esetében a pálcahasználat elvárt.
Szigorúan tilos akár a pályán, akár azon kívül, a lovardában, akár terepen bárhol a lóval való
durva, kegyetlen, embertelen bánásmód, így pl. a bárolás bármely formája, vagy a túlzott
pálcahasználat.
A lovaglópálca használata csak a kézben tartás oldalán megengedett (például a jobb kézben tartott
pálcával tilos a ló bal oldalát pálcázni). A lovaglópálca használata a ló fején minden esetben
kimeríti a túlzott pálcahasználat fogalmát.
A lovardában sarkantyú használata az iskolalovakon tilos.
A lovaglásra előzetesen jelentkezni kell, lehetőség szerint online.
Tiszteljük társunkat, barátunkat, a lovat, és egymást is, legyen az a lovardában dolgozó, vagy oda
látogató személy, viselkedjünk udvariasan és segítőkészen egymással.
Vigyázzunk a lovardában élő egyéb állatokra (macskák, kutyák), vagyontárgyakra, eszközökre.

