
IV. Nemzetközi Német Katonai Lovas Bajnokság  

2017. 09. 08-10. Gotha 

Csapatfeladatok leírása (fordítás) 

A csapatfeladatok és az egyéni feladatok német és angol nyelvű leírását az alábbi 

linken találjátok: www.kavallerieverband.de/termine/iv-meisterschaften-2017/ 

1 G D Csapatszemle 

1. rész: Csapat díjlovaglás 

a.) Leírás:  

A csapat lovasainak befolyása és lovainak kiképzési fokának értékelése. A 

követelményeknek a német lovasság 1912-es lovaglási szabályzata adja az 

alapját.  

b.) Előírások: 

          Csapat díjlovaglás KA1 feladat szerint.  
          Lovasok száma csapatonként 4-6 fő. 
          A feladatot vezényelni kell, pálya mérete 20x40 m, maximális időtartam 8      
          perc. 
 

c.) Értékelés: 
 
Minden ló-lovas pár maximálisan 20pontot kaphat.  
További általános értékelés:  

 Összbenyomás a csapatról = max. 20pont 
 Csapatpontszám: ((a ló-lovas párok összpontszámai)/a ló-lovas párok 

száma) * 4 + összbenyomás pontszáma 
Levonások:  

 Minden tévesztés -2pont (3. tévesztésnél kizárás) 
 A felszerelési előírások nem betartása: -5 pont lovasonként 
    (max.-20pont levonás) 

          Kizárások: 

 Lóról való esés 
 Harmadszori tévesztés 
 Lovagló négyszög négy lábbal való elhagyása 

 
d.) Felszerelés: 

 
         Ló menetfelszerelése: 

 Katonai kantár és nyereg, a tábori eszközökkel felszerelve, a nemzeti és 

korszaki előírások szerint 

 Segédszárak nem megengedettek. 

 Fáslizás és lábvédők nem használhatók 



 
 

 Minimális felszerelés: első málházat (pl. első málhatáskák, pisztolytok, 

köpenytekercs) és hátsó málházat (pl. hátsó málhatáskák, 

köpenytekercs) 

 

       Lovas menetfelszerelése:  

 Menetöltözet a nemzeti és korszaki előírások szerint  

 Minimális fegyverzet: kard vagy dzsida, vagy karabély 

  

2. rész: Csapat alaki lovaglás 

 
a.) Leírás: 

A lovak és lovasok kiképzettségi fokának értékelése, az alaki gyakorlatok 
exakt, egyszerre történő kivitelezésével, a különböző jármódok azonos 
tempójú lovaglásával. 
 

b.) Előírások:  
Csapat alaki gyakorlat végrehajtása KG2 program szerint.  
Lovasok száma csapatonként 4-6 fő.  
A csapatok parancsnoka sorban vagy opcionálisan az élen (az élen csak 5 
és 6fős csapatok esetében). 
Vezényszavak megengedettek. 
Lovaglás kivont karddal vagy dzsidával. 
Pálya mérete 40x80 m, maximális időtartam 8 perc. 
 

c.) Értékelés: 
Minden feladatra max. 10pont adható, plusz a következő általános 
értékelés: 

 Összbenyomás (gyakorlat ütemessége, vezényszavak és azok 
végrehajtása, katonai benyomás, tempó) = max. 40 pont 

 Csapatpontszám ((a feladat elemekre kapott pontok 
összessége)/2) + összbenyomás pontszáma 

      Levonások:  
 Minden tévesztés -2pont (3. tévesztésnél kizárás) 

 Két kezes lovaglás, minimum egy lovas esetén -10 pont 
 A felszerelési előírások nem betartása: -5 pont lovasonként  

(max.-20pont levonás) 
    
                Kizárások: 

 Lóról való esés 
 Fegyver elejtése 
 Harmadszori tévesztés 

 Lovagló négyszög négy lábbal való elhagyása 
            

d.) Felszerelés 
Mint az első részben. 



              
Csapatszemle összpontszáma = 1. rész összepontszáma+ 2. rész összpontszáma 
 

2 G S Csapat terep akadálypálya 
 

a.) Leírás: 
A csapat lovasainak és lovainak teljesítményszintjének mérése, 
terepakadályok leküzdésével és a célba éréskor a teljes bevethetőség 
fenntartása mellett.  
Viselkedésteszt. 
 

b.) Előírások: 
Lovasok száma csapatonként 1-4 fő.  
Akadályok száma: 15 
Iram 300m/min 
Távolság 10km 
Akadálytípusok 

 Rögzített akadályok (max. 80cm) 
 Mászató akadályok  
 Vizes akadályok 
 Árkok 
 

                Lovak vizsgálata: a célba éréskor teljes további bevethetőség  
                A lovak ellenőrzése után viselkedés tesztek egy kijelölt 10x10 m 
                négyszögben 

 Ponyván való átlovaglás 
 Géppisztolysorozat 

 Zacskózörgetés  
 

c.) Értékelés: 
Sikeres terepakadály leküzdés: 5 pont/lovas/akadály 
Ló vizsgálat a célba éréskor: plusz 5 pont/ ló teljes bevethetőség esetén  
Az időmérés a csapat első lovasának startvonalon történő átlovaglásakor 
történik és a csapat utolsó lovasának a célvonalon történő átlovaglásáig 
tart. 
Egyes lovasok kiesésekor a csapat értékelése egészen addig tart, míg 
legalább egy lovas rendelkezésre áll.  
Minden viselkedéstesztre max. 10 pont adható.  
 
Pontegyenlőség esetén a rangsort az előírt időtől való legkisebb eltérés 
határozza meg.  
 
Levonások: 

 Az előírt idő túllépése vagy el nem érése esetén pont levonás 
történik: 2 büntetőpont minden megkezdett másodpercért 

 A felszerelési előírások nem betartása -5 pont lovasonként 
                 



               Kizárás: 

 A csapat utolsó lovasának lóról esése  
 
d.) Felszerelés: 

     Ló menetfelszerelése: 

 Katonai kantár és nyereg, a tábori eszközökkel felszerelve, a nemzeti és 

korszaki előírások szerint 

 Segédszárak nem megengedettek. 

 Minimális felszerelés: első málházat (pl. első málhatáskák, pisztolytok, 

köpenytekercs) és hátsó málházat (pl. hátsó málhatáskák, köpenytekercs) 

 

Lovas menetfelszerelése:  

 Menetöltözet a nemzeti és korszaki előírások szerint  

 Minimális fegyverzet: kard vagy dzsida, vagy karabély 

 Kobak megengedett 

 Fáslizás és lábvédők megengedettek 

 
 

3 G W Csapat fegyveres pálya 
 

a.) Leírás: 
Fegyveres lovaglás csapatban (4 lovas) dzsidával, tereppályán 
 

b.) Előírások: 
Lovasok száma csapatonként 1-4 fő 

         Célok száma 10 célcsoport, mindegyikben 4 cél  
Iram 400m/min 
Távolság ca. 1km 
Céltípusok: 

 Kis szalmazsákok 1,50m magasan, jobb és baloldalon: találat, ha a 
dzsida a zsákot eltalálja 

 Kis szalmazsákok a földön, jobb és baloldalon: találat, ha a dzsida a 
zsákot eltalálja 

          
               1 lovas célcsoportonként csak 1 célt küzdhet le.  
               Kötelező „kapuk” a terepen 
               Pirotechnikai effektusok bevetése 
               Dzsidák (320cm hosszú) rendelkezésre lesznek bocsájtva. 
               Saját dzsidák csak a bírók előzetes engedélyezése után használhatók. 
                

c.) Értékelés: 
Minden vágta jármódban történő korrekt találat 5 pontot ér. 
Az előírt idő alatti teljesítésért plusz pontok járnak: +2 pont minden 
megkezdett másodpercenként. 
Az időmérés a csapat első lovasának startvonalon történő átlovaglásakor 
történik és a csapat utolsó lovasának a célvonalon történő átlovaglásáig 
tart. 



 
              Levonások: 

 Az előírt idő túllépése esetén: -2 pont minden megkezdett 
másodpercenként 

 A felszerelési előírások nem betartása -5 pont lovasonként 
 
              Kizárás:  

 A csapat utolsó lovasának lóról esése  

 Az előírt idő kétszeres túllépése 
                 

Pontegyenlőség esetén a rangsort a végrehajtás időszükséglete határozza 
meg.  
 
 

d.) Felszerelés: 
              Ló menetfelszerelése: 

 Katonai kantár és nyereg, a tábori eszközökkel felszerelve, a nemzeti 

és korszaki előírások szerint 

 Segédszárak nem megengedettek. 

 Minimális felszerelés: első málházat (pl. első málhatáskák, 

pisztolytok, köpenytekercs) és hátsó málházat (pl. hátsó 

málhatáskák, köpenytekercs) 

 Fáslizás és lábvédők nem használhatók 
 

 

              Lovas menetfelszerelése:  

 Menetöltözet a nemzeti és korszaki előírások szerint  

 Kobak megengedett 
 Dzsida 

 
 

 

4 E K Lövészet M98 (Mauser) karabéllyal 
a.) Leírás: Lövészverseny M98 karabéllyal  

 

b.) Előírások: 

 

 2 próbalövés 

 5 értékelt lövés 

 Lőtávolság: 50m 

 Cél: 10-es korong 

 Lövés fekvő helyzetből, karabély felfektetve 

 A csapat összértékelésébe az előre megadott 4 csapattag lő 

eredménye számít bele 

 A fegyvereket rendelkezésre bocsájtják 



 
c.) Értékelés: 

                        Az elért összpontszámok összessége adja az eredményt 
 

d.) Felszerelés: 
 Menetöltözet a nemzeti és korszaki előírások szerint  

 Hallásvédő 
 
 

12 G M Csapat military összeredmény  
                

a.) Leírás:   

Military összértékelés, a csapatok összteljesítményének mérése, a 

katonai lovaglás sokoldalúságának szempontjai szerint 

b.) Előírások: 

A csapat részvétele mind a négy csapatfeladatban 

 

c.) Értékelés: 
 Az 1,2,3,4 feladatok csapat pontszámának összeadásával 

 Pontegyenlőség esetén a rangsort a lövészet eredménye 
határozza meg 

 
 


