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Kisokos
Földi munka

A „Lovasvizsga“ és „Földi munka“ vizsgákhoz
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Bevezetés
Jelen Kisokos mind a lovas-, lovastorna-, fogathajtó- és a földimunka-vizsgák vizsgáztatóinak és
tanfolyamvezetőinek, mind
az érdeklődő résztvevőknek készült. Az alábbiakban a
vizsgakövetelményeket írjuk le. Részletesebb ismereteket az „Értsük meg a lovat – bánásmód és
földi munka“ (FN Kiadó) című könyv és az „Irányelvek a lovaglás és a hajtás számára“ 1. kötete (FN
Kiadó) kínál.

A földi munka definíciója:
Földi munka alatt a ló idomítását és a vele való kommunikációt értjük – a földről. Ezzel fektetjük le az
ember és a ló közötti megértés alapjait. A vizsgákon a vizsgázó jelzéseire is nagy hangsúlyt
fektetünk. Ezeket a vizsgázónak úgy kell megválasztania és adagolnia, hogy a lóban fokozza és
elmélyítse az ember iránti bizalmat.
Cél: Alapvető ismeretek átadása a lóval való gyakorlati bánásmód és a földi munka területén.
Témakörök:
- Tudásanyag átadása a lóról
1.
A ló fejlődéstörténete
2.
A ló viselkedése
3.
A ló érzékszervi működése
4.
A ló tanulási folyamata
5.
Az ember és a ló közötti kommunikáció
-

Gyakorlati bánásmód a lóval

-

Földimunka-gyakorlatok végrehajtása

Felszerelés:
A felszerelést és a ruházatot a funkcionalitás és a biztonság szempontjai szerint válasszuk ki. A
lovasvizsga RA 10, 9 és 8 szintjeinél a kötőféken vezetést vizsgáztatjuk (választhatóan
istállókötőfékkel és vezetőszárral/kötőfékszárral, vagy csomózott kötőfékkel és földi munkához való
hosszabb vezetőszárral), csak az RA 7-es szinttől kezdve nézzük a feladatok teljesítésénél a
kantárral történő vezetést is (pl. ügetés egyenes vonalon, a jármód iramának változtatása, felvezetés
a felvezető háromszögben/ nem kötelezően a ló felrakodásánál). Az RA 10-től 8-ig számozott
vizsgákon is megengedett a kantárral történő vezetés az olyan feladatoknál, amelyeket a fedeles
lovardában/ külső pályán végez a vizsgázó (pl. szlalom). Kesztyű viselése ajánlott a lovat vezető
személynek, de nem kötelező. Különösen az istállófolyosón végzett munkánál nem szoktunk kesztyűt
viselni, a vezetés során ellenben igen.
A vezetési gyakorlatoknál (kb. 100 cm - 130 cm hosszúságú) pálca használható segédeszközként (a
kar meghosszabbításaként). A pálca vagy a földi munkánál használt hosszabb vezetőszár nem
kerülhet közel a ló fejéhez, és nem érhet hozzá.
Kobak viselése szabadon választott.
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Lovak:
A „földi munka“ stációvizsgán abból indulunk ki, hogy a vizsgázó tapasztalt, kiképzett lovat használ.
Lehetséges, hogy a vizsgázóval a különböző feladatok végrehajtása során lovat váltatunk. Egy lovat
a vizsgán háromnál többször ne használjunk a földi munka feladataiban.
RA 10 vizsga
A földimunka-feladatok tartalma:
•

A ló megszólítása és megközelítése
A ló megszólítását és megközelítését értékeljük pl. a boxban, az istállófolyosón és a legelőn.
Értékeljük, ahogyan a vizsgázó észrevéteti magát a lóval, megközelíti és felhelyezi rá a
kötőféket, vagy a kötőfék felhelyezésénél segédkezik. A lovat ehhez először hanggal
megszólítjuk, a vizsgázó lehetőleg szemből-oldalirányból közelít hozzá. Megáll a ló feje/nyaka
mellett, és megérinti.

•

Vezetés és megállítás egy meghatározott ponton
A vizsgázó a lovat az istállófolyosón, a fedeles lovardában vagy a bekerített külső pályán
vezeti. A vizsgáztató a tanfolyamvezetővel egyeztetve meghatározza, hol vezesse a vizsgázó
a lovat, és melyik ponton álljon meg vele.
Értékeljük a ló és ember közötti interakciót. Eközben a vizsgázó a kötőféken vezetésnél úgy
fogja meg a vezetőszárat a jobb kezével (ő a ló bal oldalán helyezkedik el), szituációtól
függően akár maximum 50 cm-rel is a kötőfék alatt, hogy hüvelykujja zárt ököl mellett felfelé
mutasson. A szár végét bal kézzel is tarthatja. A lovat vezető személy a ló bal oldalán, a ló feje
és válla közötti magasságban lendületesen együtt lép a lóval. A megállítást a lovat vezető
személy testbeszéde kezdeményezi.
Ha a ló csak korlátozottan reagál a megállító jelzésekre, akkor a vizsgázónak a jelzések
megfelelő mértékű fokozásával, mint pl. hangjelzéssel, bal kezének felemelésével a ló feje elé,
szemmagasságban és/vagy a vezetőszárral adott könnyű impulzussal kell elérnie a célját. A
vezetésnél értékeljük a lovat vezető személy elhelyezkedését, testtartását, hangsegítségeit és
a segítségek alkalmazását (pl. pálca és vezetőszár/kötél).

•

Kikötés
Két lehetőség van a ló kikötésének értékelésére. Az egyik, amikor az egyoldalú kikötést kérjük,
amely során a lovat egy pánikkarabínerrel felszerelt és a kötőfékhez erősített kötéllel
(kikötőkötél) kötik ki. Ennél feltétel, hogy a vizsgázó használja a biztonsági csomót. Úgy kösse
ki a lovat, hogy az normálisan tudja tartani a fejét és a nyakát, némi mozgásszabadságot is
hagyjon neki, de mégse tudjon belelépni a kikötőkötélbe. A pánikkarabíner és csomó között
körülbelüli 60-80 cm távolság legyen.
A másik lehetőség a kétoldali kikötés két kikötőkötéllel (pánikkarabínerrel). Ehhez a köteleket
két fix kikötési ponthoz kell rögzíteni, és oldalról a kötőfék jobb és bal oldali oldalkarikájába kell
becsatolni.
Értékeljük a biztonsági csomó (lásd az Irányelvek a lovaglás és hajtás számára 1. kötetének
52. oldalán) korrekt kivitelezését, a helyes kötélhosszt, valamint a vizsgázó ügyességét a
feladat végrehajtása és a lóval való bánásmód során (a ló megállítása a megfelelő helyzetben,
és a nyugodt állás fenntartása).
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• Biztonság az istállófolyosón
Értékeljük, mennyire figyel oda a vizsgázó a biztonságra az előkészületek során, a lovaglás
utáni leápoláskor és amikor az istállófolyosón vezeti a lovat.

-

Ilyen vizsgahelyzetek lehetnek pl.
Nyitott ajtók, a közelben álló/fekvő tárgyak, talajadottságok stb. figyelembe vétele.
A ló bevezetése a boxba és kivezetése a boxból, odafigyelve a biztonsági szempontokra.

RA 9 vizsga
A RA 9 vizsgánál az RA 10-es alapokra épülve az alábbiakat vizsgáztatjuk:
•

Vezetés egyenes vonalon mindkét oldalon
Az „egyenes vonalú vezetés mindkét oldalon“ vizsgáztatása pl. az istállófolyosón, a fedeles
lovardában vagy a külső pályán történhet. Ennek során azt értékeljük, hogy a vizsgázó képes-e
a lovát mind a bal, mind a jobb oldalról (a jobb vagy bal kéznek megfelelően) vezetni, és a
szokatlan jobb oldalon is finom jelzéseket adni.
A RA 9 vizsgánál a vezető személy oldalváltása álló helyzetben történik.

•

A kikötött ló elmozdítása oldalirányba
Értékeljük, ahogy a vizsgázó a kikötött lovat önállóan elfordítja az eleje körül. Eközben a lovat
utasító testbeszéddel és hangsegítséggel, és/vagy a ló combjának vagy testének a heveder
vonala mögötti érintésével, közben esetleg még a fejének megtartásával és egész törzsének a
mozgás irányával ellentétes irányban is elfordítja.

•

Elhaladás más lovak mellett
A vizsgázónak a biztonsági szempontok figyelembevételével meg kell mutatnia az
istállófolyosón, hogy egy segítő bevonásával képes elvezetni lovát egy kikötött ló mellett.
További vizsgahelyzet lehet pl., amikor két, lovát vezető személy szembetalálkozik, és
biztonságosan elvezetik egymás mellett a lovaikat.
RA 8 vizsga
Az RA 8 vizsgánál az RA 10-es és RA 9-es alapokra épülve az alábbiakat vizsgáztatjuk:
.

Szlalom
Ennél a vizsgafeladatnál a vizsgázónak a fedeles lovardában vagy a külső pályán egy
oszlopok vagy egyéb alkalmas tárgyak segítségével felépített szlalompályán kell a lovát
végigvezetnie. Eközben a vizsgázó bármelyik oldalról vezetheti lovát, a szlalom közben
azonban nem válthat oldalt.
Értékeljük a jeladást (a vezető helyzete, hangsegítség, testtartás, különösen a vállöv
elfordítása), valamint a segédeszközök használatát, pl. az iránymutató kart (pálca a kar
meghosszabbításaként) vagy a hosszabb (földi munkához való) vezetőszárat.

•

Lépéshossz változtatása lépésben
Az iramváltoztatások végrehajtása lépésben a fedeles lovardában vagy a külső pályán
vizsgáztatható. Eközben a lónak követnie kell a vezetője iramváltoztatásait. Értékeljük,
mennyire tudja a vizsgázó előrehajtó és visszatartó jelzéseivel (vezető helyzete, testtartás,
hangsegítség, a vezető személy irama, továbbá a kar, a pálca, a vezetőszár/kötél használata,
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jelzésadás a kötőféken) a ló mozgásának iramát lassítani és fokozni.

RA 7 vizsga
Az RA 7 vizsgánál az RA 10, RA 9 és RA 8-as alapokra épülve az alábbiakat vizsgáztatjuk:
•

•

Vezetés kantáron
A RA 7 szinttől kezdve a ló kantáron történő vezetése kötelező. Ez a fedeles lovardában vagy
a külső pályán végeztethető. A vizsgázónak a ló fején át le kell vennie a szárat a ló nyakáról. A
hagyományos bal oldalról történő vezetés során a jobb kéz tartja a mutató és középső ujjak
által szétválasztott kantárszárakat. A szár végét összehajtva szintén teljesen a jobb kéz tartja,
és a hüvelykujj nyomja le. A szárvégek lehetnek nyitva vagy zárva (szét- vagy összecsatolva).
Alternatívaként a vizsgázó két kézzel is vezethet (szár a jobb kézben, szárvég a bal kézben).
Ez a vezetési mód különösen gyerekek számára alkalmas, akiknél az egész szár nem fér el
egy kézben. A vezetés során a vezető helyzetét, a testtartást, a hangsegítséget, a
segédeszközök alkalmazását (pl. pálca) értékeljük.
A ló vezetése patanyomfigurákon (pl. kiskör, átváltás, egyszerű kígyóvonal)
A vizsgázó a vizsgáztató/tanfolyamvezető utasítása szerint különböző patanyomfigurákon vezeti
a lovát a fedeles lovardában vagy a külső pályán. Amennyiben a tanfolyamvezető/vizsgáztató
nem határozza meg előre, a vizsgázó tetszés szerint választhatja meg azt az oldalt, amelyiken
vezet, és megállva vagy menet közben oldalt válthat.
A vezető személy is mehet a járáson, a ló beljebb, vagy fordítva.
A vezetés közben a vezető helyzetét, testtartását, hangsegítségeit, a segédeszközök (pl.
pálca) használatát értékeljük.

. Ügetés egyenes vonalon
Az egyenes vonalon végzett ügetést a fedeles lovardában vagy a külső pályán vizsgáztathatjuk.
A vizsgázónak a lovat idegen segítség nélkül, egyenes vonalon kell vezetnie néhány lóhossz
erejéig lépésben, majd ebből kell megindítania ügetésben, és legalább 20 m után újból fel kell
vennie lépésbe.
Az egyenes vonalon ügetésnél és azt követően lépésbe történő felvételnél a lovat vezető
személy jeladását (vezető helyzete, testtartás, energikus megindulás, hangsegítség, esetleges
pálcahasználat az előrehajtáshoz, felvétel lépésbe hangsegítséggel, szükség esetén
kar/kézsegítséggel) és a lónak a segítségekre adott reakcióját (ütemes ügetés egyenletes,
rendezett iramban, készséges megindulás ügetésben és átmenet lépésbe) értékeljük.
•

Hátraléptetés
A „hátraléptetést“ fedeles lovardában vagy külső pályán vizsgáztatjuk.
A vizsgázónak álló helyzetből egy lóhossznyit kell a lovat egyenes vonalon hátraléptetnie, és
aztán ismét megállítania.
A hátraléptetéshez a lovat vezető személy arccal a ló fara felé fordul, eközben a ló mellett áll, a
szárakat egy kézben tartva. A másik, szabad kezével vagy a pálcával könnyű impulzusokat
adhat a ló szügyén. Egy másik alternatíva, hogy a lovat vezető személy a lóval szemben állva a
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lovat könnyed impulzusokkal és hangsegítségekkel hátralépteti.
A „hátraléptetésnél“ a lovat vezető személy jeladását (testtartás, hangsegítség, érintés pálcával
vagy kézzel) és a lónak a segítségekre adott reakcióját (engedelmes, egyenes, kétütemű)
értékeljük.
RA 6 vizsga
A RA 6 vizsgánál az RA 10-es, 9-es, 8-as és 7-es alapjaira épülve az alábbiakat vizsgáztatjuk:
Felvezetés a felvezető háromszögben
A vizsgán azt nézzük, hogy a vizsgázó be tudja-e mutatni a lovát a felvezető háromszögben az
alábbi szabályok szerint:
•
A felvezető személy a két szárat 3-4 tenyérnyivel a zablakarikák alatt fogja meg, mutató- és
középső ujjaival elválasztva azokat, a jobb szár ugyanakkor egy kicsit rövidebb legyen. A
szárvégeket összehajtva a jobb kéz tartja.
•
A felvezető vezetés közben csak a jobb kezében tartja a szárvégeket (nyitva vagy zárva),
amely keze nyugodtan, megfelelő magasságban és minden jármódban a ló fejének mozgását
követi.
•
A felvezető a lovat a bíráktól 3-4 méteres távolságra nyitott állásban állítja meg, hogy mind a
négy lába jól látható legyen: a ló bírák felé eső lábait nyitottabban, a távolabb esőket
zártabban tartsa.
•
Miután a ló szabályosan megállt, a lovat vezető személy elé áll és szembefordul vele.
•
Amint a lovat vezető személy a ló elé állt, a következőképpen osztja meg a szárakat: a jobb
szárat a bal kezében tartja, a bal szárat a szár végével pedig a jobb kezében.
•
Ebből a helyzetből korrigálható a nyitott állás, ha nem sikerült közvetlenül a megállításból.
•
A felvezető személy információkat közöl a lóról, pl. bemondja a nevét és életkorát, esetleg a
származását, illetve a saját nevét.
•
A vizsgáztatók felszólítására a felvezető viszatér a vezetési pozícióba, a szárakat ismét a jobb
kezébe veszi, majd lovát lépésben elvezeti a bíráktól a felvezető háromszög első fordulási
pontja felé.
•
A felvezető háromszögben alapvetően mindig jobbra fordítjuk el a lovat.
•
Az első fordulási pontot elhagyva a felvezető megindítja a lovát ügetésben. Kicsivel a második
fordulási pont elérése előtt felveszi lépésbe, és ismét a bírák csoportja felé halad, ott elvezeti a
lovat a bírák előtt, jobbra elfordítja, és a végén ismét nyitott állásban felállítja azt oly módon,
hogy a bírák a ló másik oldalát lássák oldalnézetből.
Értékeljük a kivitelezés korrektségét, a jeladást és a felvezető és a ló közötti harmóniát.
Részletes leírásokat a kivitelezéshez a „A ló szabályos megállítása a bírálathoz/ A ló felvezetése
kézen" (lásd FN Shop) című kiadványban olvashatunk.
Az RA 5 minőségi követelményei magasabbak, mint az R6 vizsga követelményei.
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Ábramagyarázat:
1. Seite: Schritt = 1. oldal: Lépés
2. Seite: Trab = 2. oldal: Ügetés
3. Seite: Schritt = 3. oldal: Lépés
„Vormustern” = A ló szabályos felállítása a bírálathoz
Schlussaufstellung = Végső felállítás
Aufstellung zu Beginn = Első felállítás

Segédkezés és alapelvek a lovaknak a lószállítóra való felrakodásánál
A vizsgahelyzetben egy ló vagy egy póni felrakodását végezzék. A vizsgázónak nem kell feltétlenül a
végrehajtónak lennie, elég, ha csak utasításokat ad vagy csupán segédkezik. Ez az egyéni
vizsgahelyzettől függ (pl. a vizsgázó életkorától). A vizsgázónak aktívan együtt kell működnie a
feladat megoldásában, és rendelkeznie kell azzal a tudással, ami a felrakodás korrekt
kivitelezéséhez szükséges.
Lehetséges vizsgahelyzetek:
•
A ló előkészítése a szállításhoz, pl. utazófáslik vagy fáslik felhelyezése bélelt fáslialátéttel,
szállításhoz alkalmas takaró felhelyezése.
•
Felrakodás, amely során a vizsgázónak nem kell feltétlenül a végrehajtónak lennie. Elég, ha
tudását szakmailag korrekt utasítások adásával (pl. a lehetséges veszélyek jelzése, a segítők
instruálása stb.) és/vagy segítő közreműködésével (pl. a hátulsó rúd beakasztása, az
utánfutó hátuljának lezárása) mutatja meg.
•
A ló lerakodása: először eloldjuk a vezetőszár csomóját, azután kinyittatjuk a hátulsó rúd
zárját, kiemeljük a rudat, egyenesen hátrafelé leléptetjük a lovat, egy segítőt kérünk a
leléptetéskor az oldalsó biztosításhoz.
Értékeljük a biztonságos felrakodáshoz szükséges ismereteket, a fellépő nehézségek esetén a
döntési képességet, és a felrakodás gyakorlati végrehajtása közben tanúsított ügyességet.
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RA 5 vizsga
Földi munka stációvizsga: felvezetés a felvezető háromszögben (részleteket lásd RA 6 vizsga),
edzés rudakkal.
Az RA 5 vizsgánál az RA 10, 9, 8, 7 és 6 alapjaira épülve az alábbiakat vizsgáztatjuk:
•
Ügyesség fejlesztése/ edzés rudakkal (pl. megállítás a rúd felett, négyzet alakú
rúdkereszt, rúdlabirintus)
Lehetséges vizsgahelyzetek:
1.) Megállítás a rúd felett:
A lovat lépésből állítsuk meg a rúd felett. Ennek több variációját kérhetjük:
a) A rúd feletti megállításnál a lovat a földön fekvő rúdhoz vezetjük, miközben kb. 3 méterrel a rúd
előtt lassítjuk az iramot, és a lovat úgy állítjuk meg, hogy az eleje a rúd előtt, a hátulja pedig a
rúd mögött legyen.
b) A rúd feletti megállításnál a lovat a földön fekvő rúdhoz vezetjük, miközben kb. 3 méterrel a rúd
előtt lassítjuk az iramot, és a lovat először megállítjuk a rúd előtt. Ezután arra késztetjük, hogy
mellső lábaival lépjen át a rúdon, majd álljon meg.
2.) Rúdlabirintus:
A rúdlabirintusnál a lónak lépésben végig kell mennie a lefektetett rudak által határolt úton. A
feladat abban áll, hogy a lovat hibátlanul, vagyis a rúdlabirintusból való oldairányú kilépés,
valamint a rudak érintése nélkül kell végigvezetni. A vezető személy helye tetszés szerint
változtatható, vagyis a rudak által határolt úton kívül is mehet/állhat.
Értékeljük a gyakorlat nyugodt végrehajtását, a megállás mindenkori lehetőségével, a korrekt
vonalvezetést, valamint az egyértelmű és finom segítségadást/kommunikációt.
3.) Szabálytalan rúdsor
A lovak figyelmesen, elengedetten és kiegyensúlyozottan lépkedjenek át egy fix, szabálytalanul
lefektetett rúdsoron. A szabálytalan rúdsort lépéstávolságban elhelyezett talajrudakból és
kavalettikből építjük fel, max. 20 cm-es magasságig.
4.) Rúdkereszt:
A rúdkeresztnél a lovat először átlósan vezetjük át a négyzet alakban lerakott rudak egymással
szemben álló sarkain (a rudakat a sarkaknál egymásra, keresztbe rakjuk). A rúdkereszt
felépítése után (a rudak egymáson való elgördülésének megakadályozására a rúd egyik oldala
mindig fent van, a másik pedig lent) a lovat először átvezetjük az egyik sarkon, majd az átlósan
vele szemben elhelyezkedő sarkon.
Értékeljük, ahogyan a ló végrehajtja a feladatot (elengedettség, lépésbiztonság,
engedelmesség) és a lovat vezető személy jeladásait (a ló korrekt, a kereszt közepére irányuló
vezetése).
Az esetleg fellépő nehézségek esetén értékeljük, mennyire méri fel jól a vezető személy a
helyzetet, és mennyire jól oldja meg (a nehézség csökkentése, a gyakorlat sikeres befejezése).
A feladat végrehajtása közben értékeljük a vezető helyzetét, testtartását,
hangsegítségeit, valamint a segédeszközök (pl. pálca) használatát.

9

Elengedettség fejlesztése/ szisztematikus érzéketlenítés (környezeti ingerek)
A vizsgán elméletben kell beszámolni a ló ismeretlen tárgyakhoz való hozzászoktatásáról, és
esetleg be is kell azt mutatni. A vizsgázónak el kell elmagyaráznia és be kell mutatnia, hogyan
szoktatunk hozzá egy lovat szisztematikusan a környezeti ingerekhez. A vizsgán ismeretlen
tárgyak körül is vezethető a ló, akinek figyelmesen, engedelmesen és elengedetten kell
végrehajtania a megadott gyakorlatokat.
A vizsgázó tudását a lóval folytatott interakcióin mérjük le.
Lehetséges vizsgahelyzetek pl.
•
A lambrinra akasztott dzseki, öntözőcső a földön
•
Ponyva, zörgő zsák, csapkodó függöny, esernyők, labdák
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1. példa; stációvizsga felépítése Földi munka RA 5 vizsga
1. Jármód iramának változtatása lépésben
2. Rudakon átléptetés
3. Szlalom
4. Ügetés egyenes vonalon
5. Átváltás

2. példa; stációvizsga felépítése Földi munka RA 5 vizsga
1. Talajrúd
2. Ügetés egyenes vonalon
3. Kiskör
4. Megállítás/Hátraléptetés

M

B

F
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A földi munkát nem kell méretarányosan felépíteni, a fedeles lovarda/külső pálya egy leválasztott
részén is végezhető.

M

1.
2.
3.
4.

B

F

Szlalom
Magas-mély“ rudakon átléptetés
Rúdlabirintus
Ponyva/ zöld szőnyeg

Földi munka 1. fokozatú vizsga
A részvétel feltétele:
- Tagság egy, az FN-hez tartozó lovassport egyesületben
- Részvétel az előkészítő tanfolyamon
- Ajánlott a ‚Bánásmód a lóval‘ alapvizsga vagy az RA 6 és RA 7 vizsga megléte
A tanfolyam helye:
Megfelelő akkreditációval rendelkező egyesületek és létesítmények.
Tanfolyamvezetés:
Legalább C kategóriás edző, érvényes DOSB vagy BLSV edzőlicensszel és a földi munkáról szóló
kiegészítő minősítéssel, illetve lovasedző (Pferdewirt) klasszikus lovas kiképzés szakiránnyal,
érvényes DOSB licensszel vagy érvényes BBR továbbképzési igazolvánnyal, illetve lovas
mesteredző (Pferdewirtschaftsmeister – ez a Pferdewirt magasabb foka, amit vizsgával ér el, és ez
után már ő képezheti ki a Pferdewirteket) lovas kiképzés szakiránnyal.
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Vizsga vagy részvételi igazolás:
A tanfolyam befejezése után (kb. 20 tanulási egység) a tanfolyam vezetője kiadja az igazolást
(bizonyítványt) a „Földi munka 1. fokozat“ tanfolyamon való részvételről. Azon résztvevők számára,
akik vizsgát tesznek, a vizsgabizottság a vizsga teljesítése után kiadja a Földi munka 1. fokozatának
teljesítéséért kiadott oklevelét és a jelvényt.

A földi munka vizsga a következő négy részből áll:
1.
2.
3.
4.

rész: Elméleti bevezetés és a földi munka alapjai
rész: Lóvezetés fejlesztése
rész: Elengedettség fejlesztése
rész: Ügyesség fejlesztése

A vizsgán mind a négy részt teljesíteni kell. Az 1. rész megtörténhet egy, a gyakorlati részeket és az
elméletet egyaránt érintő vizsgabeszélgetésben. A 2-4. részt egy vagy több gyakorlati vizsgaként kell
teljesíteni.
Ezekben a vizsgahelyzetekben a lóval történő interakciót értékeljük.

Felszerelés: Kantár, kötőfék vezetőszárral, csomózott zsinórkötőfék hosszabb (földi munka)
vezetőszárral, futószár, pálca. Lábszárvédő használata megengedett.
A lófelszerelésnek előírásszerűnek kell lennie.
A gyakorlati vizsgán kesztyű viselése kötelező, kobak viselése szabadon választott.

1. rész: Elméleti bevezetés és a földi munka alapjai
-

Definíció, edzésmódszerek
A földi munka formái és tartalma
A földi munka céljai és haszna lótartók, sportlovasok és a lovak számára
A ló viselkedése, érzékszervei, tanulékonysága
Gyakorlati földi munka (alapok: többek között a vezető személy és a ló felszerelése, vezetési
helyzet, vezetési technika, jeladás, testbeszéd, szóbeli parancsok), biztonsági szempontok az
alapedzés, az ügyesség és az elengedettség fejlesztése során

A vizsgabeszélgetésre a gyakorlati vizsgákat követően is sor kerülhet. A vizsgák tartalma az „Értsük
meg a lovakat – bánásmód és földi munka“ című könyv törzsanyaga, valamint a bemutatott gyakorlati
vizsgafeladatok.

2. rész: A lóvezetés fejlesztése
Precíz vezetés mindkét oldalon
Megállítás, megállás
Engedelmes egy helyben állás
Hátraléptetés
Iramváltoztatás, jármódváltás (lépés és ügetés)
A vezető személy kézváltása/oldalváltása
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Patanyomfigurák
A 2. részt lezáró vizsga az összes fent említett gyakorlatot tartalmazza, amelyekből egyetlen
feladatot kell összeállítani. Lehetőség van arra, hogy a vizsgázó a gyakorlatokat egyetlen feladat
formájában teljesítse. (A példafeladatot a 2. részhez lásd a Függelékben) Értékeljük a vezető
személy és a ló interakcióját, különös tekintettel a finom és pontos jeladásra, a testtartásra (tekintet
iránya, mozdulatok, gesztikuláció), valamint a megadott feladat pontos végrehajtására. A
vizsgáztatónak ügyelnie kell arra is, hogy a ló készségesen, elengedetten, figyelmesen és tiszta
ütemű mozgással hajtsa végre a feladatot.
A felszerelés kezelése:
A felszerelést helyesen kell felhelyezni és beállítani, és megfelelően használni. A pálcát és a
vezetőszárat nem szabad a ló fejéhez közel tartani, és semmiképpen sem szabad velük a fejet
megérinteni.
Az egyes gyakorlatok értékelése:
Precíz vezetés
Értékeljük, ahogyan a vizsgázó a lovát mind jobb, mind bal oldalról végigvezeti az előre megadott
vonalon, és közben finom segítségeket ad. A lovat vezető személy és a ló egyszerre indulnak el. A
lónak alapvetően a vezető személy iramához kell igazodnia. A vezető személy a ló tarkója és válla
között helyezkedik el, és megőrzi ezt a helyét.
Megállítás, megállás
Értékeljük a pontos megállást a megállítás jelére (lehetőleg a kéz segítsége nélkül, adott esetben
laza vezetőszár/kötél/kantárszár mellett).
Engedelmes egy helyben állás
Cél a nyugodt, elengedett négy lábon állás egy új jelzésig.
Hátraléptetés
Értékeljük a ló engedelmes, azonnali, ütemtiszta és készséges hátralépését egyenes vonalon,
valamint a vezető személy korrekt és megfelelő jeladását (lásd RA 7 vizsga). Eközben a vezető
személy, vezetési pozícióját megtartva, megállhat, és a lóval együtt hátraléphet. Alternatívaként a ló
felé is fordulhat.
Iramváltoztatás és jármódváltás
A lónak követnie kell a vezető személy iramváltoztatását. Értékeljük, ahogyan a vizsgázó a ló iramát
csökkenti és fokozza, valamint a folyamatos lépés-ügetés átmeneteket végrehajtja. Eközben ügyelnie
kell a jeladás megfelelő mértékére a hajszálpontos feladatvégrehajtás érdekében.
A vezető személy kézváltása/oldalváltása
A kézváltás álló helyzetben vagy mozgásban is elvégezhető. Értékeljük a felszerelés biztos
kezelését, melynek során a kötél nem érintheti a talajt, valamint a vezető személy folyamatos
váltását a ló előtt, anélkül, hogy akadályozná annak mozgását (a lónak nem szabad az ütemét
megváltoztatnia). Ajánlatos, hogy a vizsgázó szembekerüljön a lóval a vezetési oldal váltásakor.
Patanyomfigurák
Értékeljük a korrekt végrehajtást, az Irányelvek 1. kötetének megfelelően (lásd RA 7 vizsga).
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3. rész: Elengedettség fejlesztése
-

Rövid futószár (iramváltoztatás és jármódváltás)
Szűk átjárók
Az elengedettségi vizsgán használt akadályok

A 3. rész vizsgájának a három lehetséges feladatkörből legalább kettőt tartalmaznia kell.
Munka hosszú kötélen / Munka rövid futószáron/vezetőszáron
A hosszú kötélen/rövid futószáron/vezetőszáron végzett munka közben a ló min. 2,5 m (a ló
méretétől függően egy lóhossznyi), max. 5 m távolságban mozog az őt vezető személytől egy rövid
futószáron vagy egy földi munka vezetőszáron. Lépésben és ügetésben mind kör alakú, mind
egyenes és ívelt vonalon is dolgozhatunk vele. Értékeljük a folyamatos, pontos és harmonikus
átmeneteket, valamint a vezető személy megfelelő jeladásait.
(Példagyakorlatokat a 3. részhez lásd a Függelékben)
Szűk átjárók
A vizsga tárgya a ló átvezetése szűk helyeken. Értékeljük a vezető személy biztos helyváltoztatását a
ló előtt és a szűk helyeken való készséges és elengedett átkelést. A szűkületek például
szalmabálákból, akadályokból vagy hasonló elemekből építhetők fel.
Az elengedettségi vizsgán használt akadályok
Alapvetően minden olyan akadály megengedett, amely az elengedettségi vizsgán előfordulhat.
Az elengedettségi vizsga akadályaival való edzés az érzéketlenítés elvén alapul.
Ennek során az “ijesztő ingerek“ erősségét fokozatosan emeljük, de mindig csak annyira, hogy ne
váltson ki menekülési reakciót a lóból. Emellett a ló kíváncsiságát is felhasználjuk arra, hogy önként
közelítse meg az ijesztő ingert, és megvizsgálja az ismeretlen tárgyat, hogy aztán elengedetten
elhaladjon mellette vagy fölötte.
Az elengedettséget fokozó gyakorlatokat biztonsági okokból kezdetben a fedeles lovardában, illetve
körülkerített pályán végezzük.
A vezető személy mindig a ló mellett haladjon, azon az oldalon, amelyik az ijesztő inger és a ló közé
esik, így szabadon hagyva a potenciális menekülési utat a ló számára előrefelé és oldalirányba.

4. rész: Ügyesség fejlesztése
-

A ló oldalra engedtetése
Munka a sarkokban
Rudak a földön
Bójamunka

A 4. rész vizsgájának a négy lehetséges feladatkör közül legalább kettőt kell tartalmaznia.
Lehetséges, hogy a vizsgázó a részeket egyetlen feladaton belül teljesítse. (Példafeladat a 4.
részhez a Függelékben)
A ló oldalra engedtetése
Ide tartoznak az eleje és a hátulja körüli fordulatok, az átléptetés lépésben, oldalra engedtetés és
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oldalra igazodás. Az oldalra engedtetést és igazodást a lambrin mentén vagy egy előre megadott
vonalon végezhetjük. Értékeljük a ló készséges és folyamatos engedését/igazodását és a vezető
személy jeladását.
Munka a sarkokban
A ló vezetése (nem futószárazása) szűk köríven, az egyik sarokban, lépésben. Értékeljük a ló
korrekt hosszhajlítását és a vezető személy jeladásait, illetve testbeszédét.
Rudak a földön
A rudakon a RA 5 vizsgához hasonlóan egyenesen átléptethetjük a lovat, és megállíthatjuk a rúd
felett. Értékeljük a ló készséges és elengedett feladatvégrehajtását, valamint a vezető személy
jeladásait.
Bóják közötti munka
A bóják közötti munka célja a precíz vezetés ellenőrzése. Ennek során hajszálpontosan az egyes
bójáknál kell az átmeneteket végrehajtani. Lehetséges a bóják körül az ívelt vonalvezetés és a lónak
a bóják közötti oldalra engedtetése is. Értékeljük a pontos végrehajtást és a vezető személy
jeladásait.

Földi munka 2. fokozatú vizsga
A Földi munka 2. fokozatú vizsgájához vezető tanfolyam feladata, hogy még nyilvánvalóbbá tegye a
földi munka sokoldalú hasznát a lovassport számára. Ennek során a vizsgázók alapos etológiai
ismereteket sajátítanak el, melyek alkalmazhatók a hátas-, fogat- és voltizslovak kiképzésénél. A
képzés középpontjában a tornásztatás és a koordinációs képességek javítása áll.
A Földi munka 2. fokozatú vizsgáján való részvétel feltétele:
- Tagság egy, az FN-hez tartozó lovassport egyesületben
- Részvétel az előkészítő tanfolyamon
- Földi munka 1. fokozatú vizsga
A tanfolyam helye:
Megfelelő akkreditációval rendelkező egyesületek és létesítmények
Tanfolyamvezetés:
A tanfolyamot megfelelő akkreditációval rendelkező egyesületek és létesítmények tarthatják (a
tanfolyam időtartama kb. 20 tanulási egység). A tanfolyamot egy legalább C kategóriás, érvényes
DOSB- vagy DOSB/BLSV edzőlicensszel rendelkező edzőnek, illetve egy lovasgazdának
(Pferdewirt) vagy egy lovas mesteredzőnek (Pferdewirtschaftsmeister – ez a Pferdewirt magasabb
foka, amit vizsgával ér el, és ez után már ő képezheti ki a Pferdewirteket) kell tartania. A
tanfolyamvezetőnek rendelkeznie kell a földi munkához alkalmas kiegészítő minősítéssel, és a
tanfolyam előtt köteles ezek meglétét igazolni.
Ajánlatos a tanfolyamot két részletben tartani, legalább 2 hét szünettel, hogy a vizsgázók önállóan
gyakorolhassák a feladatokat, megfelelő tapasztalatokat szerezhessenek a ló tanulási folyamatáról,
kifejezésmódjairól és a megfelelő képzési módszer kiválasztásáról. Vizsga vagy részvételi
igazolás:
A tanfolyam befejezése után (kb. 20 tanulási egység) a tanfolyam vezetője kiadja az igazolást
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(bizonyítványt) a „Földi munka 2. fokozat“ tanfolyam elvégzéséről. Azon résztvevők számára, akik
vizsgát tesznek, a vizsgabizottság a vizsga letétele után kiadja a Földi munka 2. fokozatának
teljesítéséért járó oklevelet és a jelvényt.
A földi munka vizsga a következő két részből áll:
1.rész: Elmélet
Elmélyült etológiai ismeretek, valamint a ló viselkedése és a földről történő kiképzés közötti
összefüggések ismerete, különös tekintettel a következőkre:
- Egyéni tanulási folyamat
- A viselkedési formák értelmezése
- Szociális magatartás
- A ló típusának és az edzés stílusának összefüggése
- Kognitív képességek
- A földi munka gyakorlati haszna a lovaglás/hajtás/lovastorna számára
- A kiképzés módszertana
- Különböző kiképzési módszerek
- Különböző környezeti ingerek/az érzéketlenítés lehetőségei
2.rész: Földi munka a gyakorlatban
Ügyesség és munka vezetőszáron/Munka rövid futószáron
- Tornásztató gyakorlatok, mint pl. a ló oldalra engedtetése és oldalra igazodása
- Hátulja körüli fordulat
- Előre/oldalirányú átléptetés lépésben és ügetésben
- Bóják közötti munka pontos átmenetekkel
- Ügyességi akadályok rudakkal („ügyességi kereszt“, L- labirintus) lépésben és ügetésben
- Megállítás egy rúd felett, állásban a vezető személy oldalváltásával
- Rudak között: ügetés – hátraléptetés – ügetés
- Munka hosszú kötélen, nyolcas lépésben és ügetésben, vezetés hosszú száron
egyenes és ívelt vonalakon és kiskörökön
- A ló „beparkolása“ a felszálló dobogóhoz, nyugodt egy helyben állás és fellépés a felszálló
dobogóra
- A földön szerzett tapasztalatok átültethetősége a lovaglásra/hajtásra/lovastornára
- Különböző környezeti ingerek/ érzéketlenítési feladatok

A 2. rész bármelyik eleme lehet a gyakorlati vizsga része.
A vizsgán az 1. és 2. részt kérdezik. Az elméleti vizsga stációvizsgaként értelmezhető.
A gyakorlatokból választhatóan egy vagy két vizsgafeladat alakítható ki. Példák a vizsgafeladatokra
és a felépítésre a Függelékben találhatók.
A hosszú száron végzett munka szintén lehet a tanfolyam és a vizsga anyaga, ha a tanfolyamvezető
igazolni tudja ehhez a megfelelő ismereteit.
Felszerelés: Csomózott zsinórkötőfék földi munka vezetőszárral, csikókantár és futószár, pálca,
lábszárvédő ajánlott. (Csak a hosszúszáras munkánál: futószáras heveder és hosszú szár,
fogatostor).
Ellenőrizni kell a megfelelő és helyesen felcsatolt felszerelést. A gyakorlati vizsgánál a kesztyű
kötelező, a kobak viselése szabadon választott.
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1. rész Elmélet
Elmélyült etológiai ismeretek, valamint a ló viselkedése és a földről történő kiképzése közötti
összefüggések ismerete, különösen:
- Egyéni tanulási folyamat
- A viselkedési formák értelmezése
- Szociális magatartás
- A ló típusának és az edzés stílusának összefüggése
- Kognitív képességek
- A földi munka gyakorlati haszna a lovaglás/hajtás/lovastorna számára
- Módszeres haladás a kiképzésben, különböző kiképzési módszerek
- Különböző környezeti ingerek
A stációvizsga a gyakorlati vizsgák után legyen. A vizsga anyaga a saját bemutatott
vizsgateljesítmény, valamint az 1. rész megfelelő elméleti anyaga. Ajánlatos egyetlen lóval végigvinni
a gyakorlati részt. Az elején a vizsgázó reflektáljon a saját gyakorlati vizsgateljesítményére, ez után
következzenek az elméleti kérdések.
Ajánlatos egyszerre 2-3 vizsgázó vizsgáztatása, aminek során pl. az egyik vizsgázó a lovát vezeti,
illetve mozgatja, a többi vizsgázó erre vonatkozó kérdéseket kap. A vizsga során cserélődnek a
szerepek.
Központi témák az egyéni tanulási folyamat, a ló személyisége, a viselkedési formák és ezek
konzekvenciái a kiképzés módszereinek megválasztásához.

2. rész Földi munka a gyakorlatban
A gyakorlati földi munkának több súlypontja van:
Tornásztató gyakorlatok, az ügyesség fejlesztése rudakkal, munka földi munka száron/munka
rövid futószáron nagyobb távolságról (munka hosszú száron, ha a tanfolyamvezető
megfelelően felkészült).
Értékeljük a lovat vezető személy és a ló közötti interakciót, figyelembe véve a lovat vezető személy
finom és pontos jeladását és testtartását (tekintetének mozgását, mozdulatait, gesztikulációját),
valamint a megadott feladat pontos végrehajtását. A vizsgáztatónak figyelnie kell arra is, hogy a ló
készségesen, elengedetten, figyelmesen és tiszta ütemű mozgással hajtsa végre a feladatot.
A felszerelés kezelése:
A felszerelést helyesen kell felszerelni és beállítani, és megfelelően használni. A pálcát és a földi
munka vezetőszárat nem szabad a ló fejének közelében használni, és semmiképpen sem szabad
velük a fejet megérinteni.

Az egyes gyakorlatok végrehajtása és értékelése:
1. Tornásztató feladatok
1.1 A ló oldalra engedtetése és oldalra igazodása
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Az oldalra engedtetés és az oldalra igazodás a lambrin vagy egy előre megadott vonal mentén
történhet. Értékeljük a ló készséges és folyamatos engedését/igazodását, az egyenletes átlépést és
a vezető személy jeladását (testbeszéd, érintési segítségek és szóbeli parancsok).
1.2 A hátulja körüli fordulat
A ló végezzen el egy hátulja körüli fordulatot. Eközben nem ragadhatnak le a hátulsó lábai. A hátulja
körüli fordulat 90, 180 vagy 360 fokos lehet. Értékeljük a ló készséges és folyamatos mozgását és a
vezető személy jeladását (testbeszéd, érintési segítségek és szóbeli parancsok).
1.3 Előre-oldalirányú átléptetés
A ló egyenletes mozgással lépjen át előre-oldalirányba. A feladatot lépésben és ügetésben kell
elvégezni. Értékeljük a ló készséges és folyamatos mozgását, a vezető személy egyenletes
átlépését és jeladását (testbeszéd, érintési segítségek és szóbeli parancsok).
1.4 Bóják közötti munka
A földi munka 2. fokozatú vizsgájánál a bójákkal nemcsak a jármód iramának vagy magának a
jármódnak a megváltoztatását jelezhetjük, hanem az előre-oldalra engedtetés és az előre-oldalra
igazodás közötti váltást is. Értékeljük a ló készséges és folyamatos engedését/igazodását, az egyes
gyakorlatok közötti folyamatos átmenetet és a vezető személy jeladását (testbeszéd, érintési
segítségek és szóbeli parancsok).
2. Az ügyesség fejlesztése rudakkal
2.1 „Ügyességi kereszt“, ívelt vonalon rudak felett (lépés és ügetés)
Az „ügyességi kereszt“ 6 rúdból áll (a felépítést lásd a Függelékben). A lónak mind lépésben, mind
ügetésben át kell lépnie a rudakon ívelt vonalon (ovális köríven, illetve kiskörön). Értékeljük a ló
készséges, folyamatos és figyelmes átlépését a rudakon, az egyes gyakorlatok közötti folyamatos
átmenetet és a vezető személy jeladását (testbeszéd, érintési segítségek és szóbeli parancsok).
2.2 Megállítás egy rúd fölött, a vezető személy oldalváltásával
A ló álljon meg egy rúd felett, és álljon ott addig nyugodtan, amíg a vezető személy a ló előtt, a lóval
szemben állva vezetési oldalt vált. Értékeljük a ló korrekt megállását, nyugodt egy helyben állását,
ember és ló egyszerre történő megindulását, valamint a vezető személy jeladását (testbeszéd,
érintési segítségek és szóbeli parancsok).
2.3 Földön fekvő rudak között ügetés – hátraléptetés – ügetés
A ló ügessen be a földön fekvő rudak közé, egy alig észlelhető jelre ügetésből álljon meg, abból
rögtön folyamatosan lépjen hátrafelé, és a hátralépésből ismét induljon meg ügetésben. Értékeljük az
átmenetek végrehajtását, a hátralépés minőségét az öt kritérium szerint: azonnali, folyamatos,
egyenes vonalú, felívelt háttal és ütemtisztán (két ütemű), valamint a vezető személy jeladását
(testbeszéd, érintési segítségek és szóbeli parancsok).
2.4 A ló „beparkolása“ a felszálló dobogóhoz
Vezessük oda a lovat úgy nagyjából a felszálló dobogóhoz, és ott minimális jelzésre léptessük
teljesen a dobogó mellé, úgymond „parkoljuk be“. Ideális esetben eközben a vezető személy
állandóan a felszálló dobogó oldalán marad. A ló álljon nyugodtan, amíg a vezető személy fellép a
felszálló dobogóra, a lovat fentről megdicséri, majd lelép róla. Értékeljük a ló korrekt „beparkolását“,
nyugodt egy helyben állását, valamint a vezető személy jeladását (testbeszéd, érintési segítségek és
szóbeli parancsok).
3. Munka vezetőszáron/Munka rövid futószáron nagyobb távolságról
3.1 Munka hosszú kötélen kiskörökkel, nyolcasokkal, lépésben és ügetésben
A hosszú kötélen végzett munka során a ló a vezető személytől legalább 2,5m-es távolságban,
kiskörön mozog egy földi munka vezetőszáron vagy rövid futószáron.
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A kézváltás hosszú kötélen mindig egy nyolcas formájában történik. A nyolcast a vizsgán mindig
mindkét kézre végre kell hajtani, lépésben vagy ügetésben. Értékeljük a folyamatos, pontos és
harmonikus átmeneteket, valamint a vezető személy megfelelő jeladását (testbeszéd, érintési
segítségek és szóbeli parancsok).
3.2 Vezetés hosszú száron, egyenes és ívelt vonalon
A hosszú száron, egyenes vonalon történő vezetés közben a vezető személy az 1. vezetési
helyzethez hasonlóan a ló tarkója és válla között helyezkedik el, csak éppen legalább 2,5 m
távolságra a lótól. Ugyanúgy, mint a ló mellett történő precíz vezetésnél, a lónak a vezetőtől nagyobb
távolságra is mindig a vezető személy iramához kell igazodnia. Hosszú száron vezetés közben ezért
a vezetés fejlesztésének minden elemét használhatjuk, mint például a jármód iramának változtatását
és a jármódok váltását, a megállítást, hátraléptetést stb. Értékeljük a folyamatos, pontos és
harmonikus átmeneteket, valamint a vezető személy megfelelő jeladását (testbeszéd, érintési
segítségek és szóbeli parancsok).
4. Munka hosszú száron (ha a tanfolyamvezető megfelelően képzett)
A hosszú száron végzett munka során az ember kb. 3 m-rel (egy lóhossznyival) a ló mögött vagy
kissé oldalt a ló mögött megy. A hosszú szárak ilyenkor a zablától a futószáras hevederek gyűrűin át
a vezető kezébe futnak.
Minden gyakorlatot a fent leírtak szerint kell végrehajtani, miközben a vezető hátulról mindkét szárral
vezeti a lovat.
Az elméleti és gyakorlati feladatokra való felkészüléshez:
- Értsük meg a lovakat – Bánásmód és földi munka (Pferde verstehen – Umgang und Bodenarbeit,
Deutsche Reiterliche Vereinigung e. V. FNverlag, Warendorf 2014)
- Irányelvek a lovaglás és hajtás számára, 1. és 6. kötet (Richtlinien für Reiten und Fahren Band 1
und 6)
WBO2018
- A ló általános iskolája (Grundschule des Pferdes, Waltraud Böhmke, FN Verlag 2018)
- DVD Dr. Claudia Münch: „Kiképzés a földről – A vezetés és ügyesség fejlesztése“ 1. rész
(Ausbildung am Boden – Führ- und Geschicklichkeitstrainig, Teil 1, FNverlag, Warendorf 2015)
- DVD Dr. Claudia Münch: „Kiképzés a földről – Tornásztató és koordinációfejlesztő gyakorlatok“ 2.
rész (Ausbildung am Boden – Gymanstizierende und koordinationsfördernde Lektionen, Teil 2,
FNverlag, Warendorf 2018)
Van még kérdése?
Szívesen segítünk Önnek. Telefonáljon:
dokr.de

+49/2581/6362-120 vagy küldjön E-mail-t: kkrage@fn-

Copyright: Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN), Warendorf. Minden jon fenntartva. Ennek a
Kisokosnak a részleges vagy teljes sokszorosítása csak az FN kizárólagos engedélyével lehetséges.
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Függelék
Földi munka 1. fokozatú vizsga
Példafeladat 2. rész: A vezetés fejlesztése
■ X-nél megállítás, köszönés
■ Lépésben balra a járáshoz vezetés, bal kézre
■ A járáson a 2-es bójáig vezetés, a 2-es bójánál megállás
■ A 2-es bójánál hátraléptetés (legalább két lóhossznyit)
■ Lépésben megindulás, a 2-es bójánál ügetésben megindítás, ügetésben áthaladás a
sarkon, ügetés a 3-as bójáig
■ A 3-as bójánál lépés
■ A rövid oldal második sarkában átváltás lépésben
■ A patanyom elérése előtt a vezető személy oldalváltása lépésben a ló előtt
■ A 3-as bójánál ügetésben megindulni, kiskör ügetésben a sarokban, a 2-es
bójáig tovább ügetés, aztán ismét lépés
■ Az 1-es bója elérésekor a lépés meghosszabbítása, a következő sarok előtt ismét
rövidítése
■ Átvezetés a sarkon, a 4-es bójánál megállítás
■ Hátraléptetés a sarokba
■ Lépés az 5-ös bójáig, utána átváltás
■ A vezető személy oldalváltása álló helyzetben a patanyom előtt, a ló előtt
■ A rövid fal közepén fordulat a középvonalra
■ Az 1-es bója magasságában lépésben egy nyolcas leírása: kezdésnek egy kiskör
balra, aztán kézváltás a középvonalon lépésben, majd jobbra
■ X-ig a középvonalon egyenesen, balra, a bírók felé fordulás, megállítás és köszönés
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Ábramagyarázat:
Volte = Kiskör; Rückwärts = Hátraléptetés; Acht = Nyolcas; Seitenwechsel: Oldalváltás; Richter = Bírák;
Kehrwendung = Visszafordulás; Grüssen = Köszönés

Példafeladat 3. rész: Az elengedettség fejlesztése és munka hosszú kötélen
1. példafeladat:
A lovat az 1. vezetési helyzetben megállítjuk az egyik sarok előtt. Nyugodtan álljon addig,
amíg a vezető személy eltávolodik tőle, elfoglalja a hosszú kötélen végzett munkához
szükséges helyzetet, és jelzést ad a meginduláshoz. A lóval egy 6-10 m átmérőjű kiskörön
dolgozunk a fedeles lovarda vagy a külső pálya egyik sarkában.
Követelmény a pontos átmenetek végrehajtása megállításnál és a folyamatos lépés-ügetéslépés átmenetek (a kiskör mérete a jármódhoz és a lóhoz igazítandó).
Példafeladat 4. rész: Ügyesség
■ Megállítás X-nél, arccal a bírók felé (E-nél) (bal kézzel vezetés)
■ Megindulás lépésben a járáson, jobb kézre
■ Az 1-es bója és a lambrin között megállítás, egy lóhossznyival a sarok mögött,
hátraléptetés a sarokba
■ Megindulás lépésben és egy kiskör (kb. 8m) az 1-es bója körül
■ Azután átléptetés az átlón a 2-es bójához
■ A 2-es bójától a 3-as bójáig lépés
■ A 3-as és a 4-es bója között oldalváltás (a vezető személyé) az átlón lépésben
■ A 4-es bója körül egy kiskör
■ Azután átléptetés az átlón a 3-as bójához
■ A 3-as bójától a 2-es bója mögött lépésben a 4-es bójáig
■ Az 1-es és a 4-es bója között fordulat a középvonalra, ott fordulat balra
■ X magasságában megállítás
■ Lépésben átvezetés a rudak között (jobb kézzel vezetés)
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■ A rudak végénél megállítás, és legalább egy lóhossznyi hátraléptetés
■ Lépésben kivezetés a rudak közül
■ Kiskör balra (kb. 6m)
■ Megállítás a rudak felett úgy, hogy a ló eleje a rudak között legyen
■ A vezető személy oldalváltása a rudak felett álló helyzetben
■ Lépésben megindulás, megállítás, köszönés.

WBO 107 B Vezetési feladat a földi munka vizsga számára
WBO 108 Földi munka vezetőszáron
WBO 109 terepbiztos földi munka
WBO 110 bizalomvizsga a vezetőszáron
Mintafeladat 4. rész Ügyesség

M

B

F

Ábramagyarázat:
Volte – kiskör, Rückwärts – hátraléptetés, Übertreten – átléptetés, Seitenwechsel – oldalváltás, Grüßen –
köszönés, Ende - vége
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Földi munka 2. fokozatú vizsga
1. vizsgafeladat: Tornásztató gyakorlatok
■

Megállítás D-nél, köszönés (vezetés bal kézzel)

■

D - X között megindulás ügetésben

■

Fél kiskör jobbra a járáshoz

■

A-nál megállítás és 1-2 lóhossznyi hátraléptetés

■

A után fordulat a negyedvonalra és oldalra engedtetés lépésben

■

Átváltás és a vezető személy kézváltása

■

A-nál fordulat a bójasorhoz

■

Szlalom a bójasoron keresztül: oldalra engedtetéssel kezd, ezt váltogatja előreoldalra igazodással (3-as szlalomszint)

■

A szlalom után egyenesen a járáshoz, bal kézre, C után ügetés

■

H-tól F-ig átlóváltás, ügetés fokozása

■

F előtt felvétel lépésbe, és a vezető személy kézváltása lépésben

■ A sarok után ügetés
■ A után fordulat a negyedvonalra és oldalirányú engedtetés ügetésben balra
■ Felvétel lépésbe
■ Fordulat jobbra a középvonalra, megállítás, köszönés.
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1. vizsgafeladat ábrája: Tornásztató gyakorlatok

……. Lépés
------- Ügetés
cikkcakk Hátraléptetés
Handwechsel= Kézváltás
Ziel = Cél
Ábramagyarázat:
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2.vizsgafeladat: Ügyesség rudakkal és munka hosszú száron
■ Megállítás D-nél, köszönés (vezetés bal kézzel)
■ D - X között megindulás ügetésben és fél kiskör jobbra a járáshoz
■ Megállítás a sarok előtt, átmenet a hosszú kötélen végzett munkához
■ Kiskör a sarokban
■ Nyolcas lépésben az átlón és vissza
■ Kiskör a sarokban
■ Megállítás a sarok előtt, az 1. vezetési helyzet felvétele
■ 180 fokos hátulja körüli fordulat
■ A járáson F és B között ügetés
■ B után fordulat az „ügyességi kereszthez“, ügetésben egy ovális kör az egyes rudak
körül, közben E-nél és B-nél a járás érintése
■ B után felvétel lépésbe
■ Megállítás az egyedül fekvő rúd felett, a vezető személy oldalváltása álló helyzetben,
fordulat jobbra
■ Fél kiskör az „ügyességi kereszt“ felett lépésben, jobb kézre
■ Az egyedül fekvő rúd után fordulat, a kereszt közepén a vezető személy oldalváltása
lépésben
■ Odavezetés a felszálló dobogóhoz, beparkolás, fellépés a felszálló dobogóra, néhány
másodperc mozdulatlanság
■ 1. vezetési helyzet felvétele a jobb kézen, megindulás, majd ügetés
■ Beügetés a rudak közé, a második rúdsor végén ügetésből állj, 1-2 lóhossznyi
hátraléptetés, abból ügetés
■ E és H között lépés, fordulat a középvonalra, megállítás, köszönés.

2.vizsgafeladat ábrája: Ügyesség rudakkal és munka hosszú száron
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Ábramagyarázat = mint az előzőnél

Ábramagyarázat mint az előzőnél
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