
 
 

Leon-Cavallo Sportegyesület 

6764 Balástya, Fehértó 28. 

Tel.:+36 309431389, +3630274 4560 

e-mail: info@leon-cavallo.hu 
 

 

Adószám:19560519-2-06 

Bankszámla szám:10700536-48669405-

51100005 

WEB: www.leon-cavallo.hu 

 

 

 

 

Lovarda Házirend 
érvényes: 2014.június 01-től 

 
 
 
A lovarda nyitvatartási ideje  

 hétköznapokon: 16:00 – 20:00 óra 

 munkaszüneti napokon: 9:00 – 20:00 óra 

 előzetes egyeztetés alapján ettől eltérő időpontban is lehet lovagolni 
 

Bejelentkezés 

 A lovardában lovaglás csak előzetes egyeztetés – foglalás – alapján történhet. 
Időpont egyeztetés a +36 30 27 44 560 telefonszámon történhet. 

 A bejegyzett időpont lemondása az aktuális napot megelőző napig díjmentes. 
Az adott napon történő lemondás esetén a Lovarda jogosult az adott óradíj 
50%-át felszámítani. 

 
A lovarda szolgáltatásai: 

 Lovasoktatás futószáras edzéssel ill. lovarda egyéni- vagy osztálylovaglás 

 Tereplovaglás 

 fedeles lovarda használata 
 

Ajánlott öltözet és felszerelés: 

 Minden lovas számára ajánlott a lovaglónadrág, a lovas cipő és chaps vagy 
lovaglócsizma és kesztyű használata.  

 A futószáras edzés kivételével valamennyi lovas számára ajánlott a 
lovaglópálca használata 

 
Lovak és a lovak felszerelésének biztosítása 

 A lovak kijelölése a lovasok egyéni igényeinek és tudásszintjének valamint a 
lovak terheltségének és egészségi állapotának figyelembe vételével történik. 

 A lovak fel- és leszerelését az erre képzett és kijelölt személy vagy az ilyen 
személy irányítása mellett a lovas végzi, a lovarda által biztosított eszközökkel 
(nyereg, kantár, nyeregalátét, heveder stb). Minden lovas saját maga felelős a 
ló felszerelésének ellenőrzéséért, így különösen: 

o a heveder biztonságos beállításának 
o a megfelelő kengyelhossz beállításának 
o a kantáron lévő szíjak becsatolásának 
o a zabla megfelelő beállításának 

ellenőrzéséért. 
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 Ajánlott minden lovas számára a fel- és leszerszámozásban valamint a ló 
munka utáni takarításában aktívan részt venni (ez nagyon sokat segít a ló –és 
lovasa közötti bizalom, összhang kialakításában!) 

 
Biztonsági előírások: 

 A Lovardában a kobak használata minden lovas számára kötelező a lóra 
szállástól a lovaglás befejezéséig. Aki nem rendelkezik saját kobakkal, annak 
azt lehetőség szerint a Lovarda biztosítja 

 Gyermek – és ifjúsági lovasok számára a gerincvédő használata ajánlott, 
különösen ugróedzések és versenyek alkalmával 

 Tilos a lovardában ittasan bármilyen tevékenységet folytatni de különösen: 
lovagolni, a lovakat vezetni, ápolni, a lovardai berendezéseket, gépeket 
(jártatógép, villamos berendezések stb) kezelni. 

 Tilos olyan cipőben lovagolni, amely méreténél vagy kialakításánál fogva 
beszorulhat a kengyelbe.  

 Külön kérjük a szülőket, hogy fokozottan ügyeljenek gyermekeikre, egyedül ne 
engedjék a lovak közelébe, a karámokba és az istállókba! A rohangáló, 
kiabáló gyerekek megijeszthetik a lovakat, veszélybe sodorva a rajtuk ülő 
kezdő lovasokat! 

 
A lovak megközelítése 

 A ló természeténél fogva menekülő állat, ha megijed, pánikba eshet és 
könnyen balesetet okozhat. Ezért kérjük, hogy a lovakat minden esetben úgy 
közelítsék meg, hogy az a ló számára jól észrevehető legyen, szükség esetén 
hangjelzéssel is figyelmeztessék. 

 Külön kérjük, hogy figyeljenek a ló hátulról- vagy szűk helyen (pld boxban) 
történő megközelítésére. Soha ne engedjenek gyermeket a ló hátuljához vagy 
annak közelébe! 

 
A lovak ápolása, etetése 

 Kérjük A LOVAKAT NE ETESSÉK semmivel! A lovak emésztési rendszere 
bonyolult és érzékeny, könnyen megbetegedhetnek. A lovakat csak az azzal 
megbízott személy(ek) etetheti(k), külön etetés tilos! (Kivéve a lovász által 
engedélyezett jutalomfalat, pl. alma, répa vagy a lovas boltokban vásárolható 
jutalomfalatok) 

 Vendégeink a lovak és egyéb állataink gondozásában, ápolásában kizárólag a 
lovász engedélye és felügyelete mellett vehetnek részt. 
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A lovasfoglalkozásokra vonatkozó szabályok 

 A lovasok kötelesek a lovasoktató utasításait mindenkor és maradéktalanul 
betartani, így különösen a lovasok sorrendjére, a jármódra, az 
irányváltoztatásokra vonatkozó utasításokat 

 Lovaglás közben a lovon tilos dohányozni, enni, cukorkát szopogatni, 
rágógumizni vagy mobil telefont használni 

 Lovaglás közben minden lovas felelős nemcsak a saját hanem a többi lovas 
biztonságáért, ennek érdekében a lovaglás során törekednie kell arra, hogy 
saját mozgásával mások biztonságát ne veszélyeztesse 

 A lovardai foglalkozások alatt ill. a versenyek melegítőpályáján a „jobbkezek 
találkoznak” szabály érvényes, vagyis azonos jármódban egymással szemben 
érkező lovasok jobb oldalról haladjanak el egymás mellett 

 A magasabb jármódban (pld vágtában) közlekedő lovas a külső patanyomon 
lovagol, az alacsonyabb jármódban (pld ügetésben) lévő lovas a belső 
patanyomon halad.  

 
Fedeles lovarda használata 

 A fedeles lovardába való ki- és belépés előtt mindenkinek (a ló nélkül 
közlekedőknek is!) “Helyet kell kérni!” 

 A bent tartózkodó lovas vagy oktató egyértelmű engedélyt adó válaszára 
léphet be vagy ki a lovas. 

 Felüléshez, leszálláshoz, heveder húzáshoz vagy megálláshoz a lovarda 
közepét kell használni. 

 Lépésben a külső patanyomot használni tilos! 

 A külső patanyomon hátulról nem előzünk! 

 Az egész lovardában lovaglóknak elsőbbségük van az alakzatot lovaglókkal 
szemben. 

 A lovardában jobb kezek találkoznak azonos jármódban. 

 A vágtázó lovasnak elsőbbsége van az ügetővel szemben 

 Az kadályokat és tartozékaikat edzés után vissza kell tenni a helyére! 

 Az edzés befejezése után a trágyát minden lovasnak össze kell szednie! 
 

 
Felelősség kizárása 

 Mindenki a 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 a szülő írásos hozzájárulása esetén lovagolhat. 

 Mindenki köteles lóra szállás előtt elolvasni a Házirendet és nyilatkozni (az 
erre vonatkozó nyilatkozat aláírásával) arról, hogy saját felelősségére lovagol! 

 A lovardában és annak felszereléseiben okozott kárt teljes egészében az 
okozónak meg kell téríteni. 
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Egyéb 

 A lovarda belső udvarába a vendégek számára gépkocsival behajtani tilos. 
Kérjük, hogy gépjárműveikkel a külső, erre a célra kialakított parkolókat 
vegyék igénybe! 

 A lovarda területén található medence és a gyermekjátékok csak szülői 
felügyelet- és a higiéniás szabályok betartása mellett használhatók. 

 Kérjük, hogy fokozottan ügyeljenek a közös helyiségek, mosdó- és 
mellékhelyiségek tisztaságára! 

 A lovarda egész területén – kivéve az erre kijelölt helyet – tilos a dohányzás. 
Köszönjük megértésüket! 

 Kérjük Önöket segítsenek fenntartani a rendet és tisztaságot azzal, hogy nem 
szemetelnek!  

 
 
Balástya, 2014. június 1. 
 
 
 
 

Ferenci Richárd 
elnök 


