
Western-reining Szakág
Hungarian Western & Reining Association

OB IV. forduló 
2017. 08. 18–20.

Kunos lovarda, székesfehérvár

versenykiírás,
idŐterv, pályarajzok



Versenyhelyszín:  Kunos Lovarda, Székesfehérvár  
 (GPS koordináták: N47.137977 E18.429002) 
 (www.kunos.hu, http://www.kunos-lovarda.com/index_hu.html) 
 A lovarda megközelíthető: az M7-es autópályáról a 63-as 

  útnál letérve, Szekszárd felé haladva, az autópályától 
  kb. 800 méterre jobbra lekanyarodva – molinó és tábla jelzi 
  a helyszínt.

Versenyszervező: Magyar Lovasszövetség Western-Reining Szakág:  
 2017. IV. Western Reining Országos Bajnoki Kvalifikáció

Társ szervezetek:  AQHA, NBHA, NRHA
Kiíró szervezet: MLWRSZ

MLWRSZ OB egyszeri nevezési díj:
  Helyszíni nevezés esetén 9 000 Ft,  

 előnevezés esetén 5000 Ft/ ló–lovas páros
Online nevezés: nevezeswestern.hu

MLWRSZ OB startdíj versenyszámonként:
  4000 Ft/OB versenyszám/ló–lovas páros (felnőtt) 
  2000 Ft/OB versenyszám/ló–lovas páros (18 év alatt) 

 4000 Ft Reining paid warm up

Az AQHA/HQHA versenyen indulók egyszeri 5800 Ft bírói 
díjat fizetnek (akármennyi számban startolnak), de csak akkor, 
ha nem tagjai a HQHA-nak! HQHA éves tagsági díj váltásával 
az egyszeri bírói díj fizetése elkerülhető, éves tagsági díj 
felnőtteknek 12.000, 18 éves korig 6000 Ft.
Az AQHA és az MLWRSZ azonos kategóriájú versenyei  
(pl.: Reining Senior Open vagy Cutting Open, stb.) SHOW IN 
SHOW jelleggel kerülnek lebonyolításra. Azaz csak egyszer 
kell pályára lépni, de két startdíjat kell fizetni, s külön-külön 
kerülnek értékelésre az MLWRSZ és az AQHA számok.  
(Két eredményhirdetés lesz!)

Minden marhás versenyszámban induló ló/lovas párosnak  
egyszeri úgynevezett marhapénzt kell fizetni: 7000 Ft.



Díjazás:  Gyerek, ifi, novice kategóriában: 1, 2, 3. hely kupa,  
1–6 hely szalag

  Amateur, open kategóriában: 1. hely kupa, 1–6. hely szalag, 
  visszafizetés: befizetett startdíjak 30%-a a nyeremény.
Boxfoglalás: nevezeswestern.hu
Boksz díj: önitató nélkül: 16.000 Ft/verseny, önitatós boksz: 18.000 Ft
  A bokszok a beérkező foglalások sorrendjében kerülnek kiosztásra. 
  Az önitatós bokszok díja 18.000 Ft/verseny, a későn foglalók 

automatikusan önitató nélküli bokszot kapnak. 
Foglalási határidő: 2017. 08. 10. 24:00 
Boksz elfoglalható: 2017. 08. 17. 16:00-tól 2017. 08. 20. 19:00-ig
Kapcsolattartó: Jeszenszky Sebők Judit +36-30-303-4391
Versenyigazgató: Hommer Tibor, Horváth László
Versenyiroda vezető: Jeszenszky Sebők Judit
Versenyiroda írnok: Bujdosó Anikó
Versenyiroda nyitás: 2017. 08. 18. 17:00
Versenyiroda díja: 1500 Ft/ló-lovas páros
Bíró: James Hansen
Pályamester: Hommer Tibor
Mentőszolgálat: Hivatalos mentőszolgálat
Állatorvos: Dr. Drén Csaba +36-20-952-7687
Kovács: Lakatos Dávid (Bendegúz) +36-30-483-5374
Speaker: Danis István
Számítógépkezelő: Sárközy Győző
Gyorsasági felelős: Ladjánszki Roland
Marha felelős: Katona Szabolcs
Adminisztrátorok: Vidra Bernadett, Stier Adrienn
Pályaszolgálat: 4 fő
Versenypálya: 28×60-as, homokos, fedett reining pálya, 
  50×100-as textiles kültéri gyorsasági
Melegítő pálya: 20×40-es homokos, fedett reining pálya,
  20×40-es textiles kültéri pálya

Állategészségügyi követelmények: 
– Lóútlevél megléte;
–  365 napnál nem régebbi negatív eredménnyel zárult fertőző kevésvérűség felderítésére 

irányult vizsgálat. (Coggins-teszt);
–  6 hónap + 21 napnál nem régebbi, alapimmunizálást és 365 naponkénti éves oltást követő 

influenza elleni oltás megléte;
– Az utolsó influenza elleni védőoltás dátuma nem lehet 7 napnál korábbi.

A lakókocsival érkezőknek a versenyirodában 5000 Ft áramdíjat kell fizetniük.

A versenypályán csak kalapban illetve 18 éven aluliaknak csak kobakban lehet megjelenni. 
Melegítőpályán 18 év alatt kobak használata kötelező. Egyéb ruházat: Reining-Performance: 
melegítőpályán könnyed, szellős ruházat a jó ízlés határain belül megengedett, versenypályán 
adott versenyszámnak megfelelő öltözet. Marhás számoknál melegítő és versenypályán is 
kötelező a hosszú ujjú ing viselete.

Nevezni a helyszínen az adott versenyszám előtt egy órával lehet, lóútlevéllel, tagsági 
könyvvel, érvényes sportorvosi vizsgálattal.

A befizetendő díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
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NRHA HUNGARY

Summer Classic 2017

NRHA/NRHA Hungary – 500 $ összdíjazás
2. kvalifikációs verseny a 2018. évi NRHA EB-re

Nevezés módja, határideje: 
Startlisták zárása, a versenyszámot megelőző nap 18h. 

Nevezés, díjazás:
NRHA: start díjak, bírói díjak és a díjazás a fenti táblázatban. A költségek és a díjazás USD-ben 
kerültek megállapításra, de magyar állampolgárok részére a befizetés és a kifizetés is forintban 
történik.  
Nevezéshez szükséges:
NRHA: érvényes NRHA tagsági kártya lovas & ló tulajdonos részére / NRHA liszensz a 
lónak, amelyeknek másolatát a nevezésekhez csatolni kell. 
Versenyszabályzat:
– 2017. évi NRHA szabályzat 
– Azon lovasok/lótulajdonosok kvalifikációja érvényes a 2018. évi NRHA EB-re, akik 

a 2017-ben és 2018-ban is érvényes NRHA Hungary (rendes ill. ifjúsági) tagsággal 
rendelkeznek

– Nyeremények esetében a pénzvisszaosztás az NRHA 2017. évi Payback Schedule A 
táblázata alapján történik.

NRHA osztályok Pattern
Hozzá-
adott pénz-
nyeremény

Vissza-
osztás Nevezési díj Bírói díj

1100 Reining Open #1 $ 120,00 /36 000 Ft 50% $ 12,00 / 3 600 Ft $ 12,00 / 3 600 Ft
1200 Reining Intermediate Open #1 $ 100,00 /30 000 Ft 50% $ 10,00 / 3 000 Ft $ 10,00 / 3 000 Ft
1301 Reining Limited Open #6 $ 80,00 /24 000 Ft 50% $ 8,00 / 2 400 Ft $ 8,00 / 2 400 Ft
1350 Reining Rookie Professional #8 jackpot 50% $ 10,00 / 3 000 Ft $ 10,00 / 3 000 Ft
1400 Reining Non Pro #3 $ 100,00 /30 000 Ft 50% $ 10,00 / 3 000 Ft $ 10,00 / 3 000 Ft
1500 Reining Intermediate Non Pro #5 $ 50,00 /15 000 Ft 50% $ 5,00 / 1 500 Ft $ 5,00 / 1 500 Ft
1600 Reining Limited Non Pro #5 $ 50,00 /15 000 Ft 50% $ 5,00 / 1 500 Ft $ 5,00 / 1 500 Ft
5300 Reining Rookie Level1 #4 jackpot 50% $ 10,00 / 3 000 Ft $ 5,00 / 1 500 Ft
3200 Reining Youth 14-18 #5 jackpot 0% $ 5,00 / 1 500 Ft $ 0,00 / 0 Ft
3100 Reining Youth 13&Under #8 jackpot 0% $ 5,00 / 1 500 Ft $ 0,00 / 0 Ft
3400 Reining Youth Unrestricted #6 jackpot 0% $ 5,00 / 1 500 Ft $ 0,00 / 0 Ft
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500 eurós Szentkirályi Kupa  
az MLSZ WRSZ Országos Bajnokság keretein belül
A Senior Reiningben kiosztunk 500 eurót az MLSZ versenyében.

Versenyszabályzat és feltételek:
A hivatalos AQHA szabályzat érvényes az egész versenyen.
Ebben a kategóriában az AQHA Senior Open Reining szabályzatát használjuk.

A Senior Open Reining két részletben lesz megtartva.
Első futam: Szombat
Második futam: Vasárnap 
A végső eredményt a ló+lovas páros két futamának összpontszáma adja. A legmagasabb össz-
pontszámmal rendelkező ló-lovas páros nyer.
Pontegyenlőség esetén a kevesebb lovas hibaponttal (penalty) rendelkező lovas lesz előrébb so-
rolva.

Nyeremények
1.hely 250 euro
2. hely 150 euro
3. hely 100 euro
első helyezettnek kupa, 1-6 szalag
Kérjük a lovasok lovaikkal jelenjenek meg a díjkiosztón!

500 euro Szentkirályi Cup Senior Reining Open  
within the confines of the Hungarian Western Reining 
Assotiation s̓ Hungarian Championship
In Senior Reining, we divide 500 euro Hungarian Associacions show.

Competition rules and requirements: 
we use the official AQHA rules on the show
In this class we use the official Senior Open Reining cathegory rules

The Senior Open Reining will be held in 2 parts. 
First part: Saturday 
Second part: Sunday 
For the final result, we add the two scores of horse+rider team. The horse+rider team with the 
highest end score will win. 
When there is equality in the points, the rider with less penalties will be placed forward. 

Prizes: 
1. place 250 euro
2. place 150 euro
3. place 100 euro
first place cup, 1-6 ribbons
To the prize giving ceremony riders must take their horse with them.
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Kinti pálya / Outdoor
 Ranch Riding Open (#5) MLWRSZ

 100 eurós díjazás!

Fedeles / Indoor 
  Reining paid warm up II.

  Reining Limited Non Pro  
és Intermediate Non Pro (#5) NRHA 

 Limited Open (#6) NRHA 
 Reining Novice Youth (#6) MLWRSZ + AQHA

 Reining Novice Amateur (#8) MLWRSZ + AQHA

 Reining Amateur Snaffle bit (#7) MLWRSZ 
 Reining Open All Ages  

All Horses  (#2) MLWRSZ 
 Youth 13&Under (#8) NRHA 

  Cutting Open MLWRSZ + AQHA

 Cutting Start  MLWRSZ 
 Herd work  MLWRSZ 

 Working Cowhorse 
      Amateur (#6) MLWRSZ+AQHA 

 Working Cowhorse Scooling (#6) MLWRSZ 

 Working Cowhorse Youth (#13) MLWRSZ

  W. Pleasure Walk Trot MLWRSZ 
 W. Pleasure Gyerek  MLWRSZ 
 W. Pleasure Novice Youth  MLWRSZ + AQHA

 W. Pleasure Youth MLWRSZ + AQHA

 W. Pleasure  
      Novice Amateur  MLWRSZ + AQHA

 W. Pleasure Amateur MLWRSZ + AQHA

 W. Pleasure Open  MLWRSZ + AQHA

 W. Horsemanship Gyerek  MLWRSZ 

 W. Horsemanship  
      Novice Youth MLWRSZ + AQHA

 W. Horsemanship Youth MLWRSZ + AQHA

 W. Horsemanship Amateur  MLWRSZ + AQHA

 Cattle Penning Youth  MLWRSZ 

 Cattle Penning Open  MLWRSZ 

  Youth Unrestricted (#6) NRHA

 Non Pro (#3) NRHA

 
 500 eurós Szentkirályi Kupa  

I. futam 
 Reining Senior Open  (#1) MLWRSZ + AQHA 

  Team Penning Open  MLWRSZ+AQHA 

2017. augusztus 19., szombat

Fedeles / Indoor
18:30 Reining paid warm up I.

2017. augusztus 18., péntek

A versenyrendezőség a változtatás jogát fenntartja!

A Working Cowhorse Amateur és Youth 
versenyszámban snaffle bit és a marhás rész csak 

boxing!
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Kinti pálya / Outdoor
 Trail Open MLWRSZ + AQHA

 Trail Novice Amateur  MLWRSZ + AQHA

 Trail Amateur  MLWRSZ + AQHA

 Trail Novice Youth  MLWRSZ + AQHA

 Trail Youth  MLWRSZ + AQHA

 Trail Gyerek  MLWRSZ + AQHA

 

Fedeles / Indoor
  Rookie Level 1 (#4) NRHA

 Rookie Professional (#8) NRHA

 Reining Gyerek (#8) MLWRSZ 

 Reining Youth (#6) MLWRSZ + AQHA

 Reining Amateur (#8) MLWRSZ + AQHA

 Reining Green (#4) MLWRSZ 

 

Kinti pálya / Outdoor
 Barrel Racing Youth MLWRSZ + AQHA

 Barrel Racing Amateur  MLWRSZ + AQHA

 Barrel Racing Open  MLWRSZ + AQHA

 Pole Bending Youth  MLWRSZ + AQHA

 Pole Bending Amateur  MLWRSZ + AQHA

 Pole Bending Open  MLWRSZ + AQHA 

 

Fedeles / Indoor
 Reining Junior (#3) MLWRSZ + AQHA

 Working Cowhorse 
     Open  (#12) MLWRSz+AQHA

 

 500 eurós Szentkirályi Kupa  
II. futam 

 Reining Senior Open  (#5) MLWRSZ + AQHA

 

  Ranch Sorting Open  MLWRSZ+AQHA 

 Ranch Sorting Youth  MLWRSZ+AQHA 

 Ranch Roping Open  MLWRSZ 

 

 Youth 14–18 (#5) NRHA

 Reining Open  
és Intermediate Open (#1) NRHA

2017. augusztus 20., vasárnap

A versenyrendezőség a változtatás jogát fenntartja!

400 euro összdíjazású  
Barrel Racing és Pole Bending verseny!

Barrel Racing Open  – 300 euro
I hely: 150 euro 
II hely:100 euro 
III hely: 50 euro

Pole Bending Open 100 euro 
I hely: 50 euro 
II hely: 30 euro 
III hely: 20 euro 
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OB IV. – Trail Open
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OB IV. – Trail Novice Amateur
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OB IV. – Trail Novice Youth
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OB IV. – Trail Youth
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OB IV. – Trail Amateur
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OB IV. – Trail Gyerek
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OB IV. – Ranch Riding – #5
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RANCH RIDING – PATTERN 5

1. Walk
2. Trot
3. Extended lope-right lead
4.  Lope-right lead
5.  Change leads(simple or flying)
6. Lope left lead
7. Extended trot
8. Stop, side pass left, side pass right, 1/2 way
9.  Walk over logs
10. Walk
11. Trot square 
12. Stop, 360° turn left, back 

X
U

U
U

U
U

U
U

U

///////
26’’ - 30’’
(Space 
between
poles/logs)

36’’ space for the side pass
Poles

Stop & Back

Minimum of 26”
(space between 
poles/logs)

Start

Lead Change
Walk
Trot
Ext Trot
Lope
Ext Lope
Back

Stop

360 Left

1. Lépés.
2. Ügetés
3. Nyújtott vágta jobb lábra
4. Vágta jobb lábra
5. Ugrásváltás (egyszerű vagy lebegő)
6. Vágta bal lábra
7. Nyújtott ügetés
8. Stop, oladallépés balra,oldallépés jobbra,  fél 

útig
9. Lépés a rudakon át
10. Lépés
11. Ügetés négyzet alakban
12. Stop, 360 fokos fordulat balra, hátralépés
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OB IV. – Western Horsemanship Gyerek 
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OB IV. – Western Horsemanship Youth
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OB IV. –  Western Horsemanship  
Novice Youth
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OB IV. – Western Horsemanship Amateur
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OB IV. –  #1
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1.  Run at speed to the far end of the arena past the end marker and do a 
left rollback - no hesitation.

2.  Run to the opposite end of the arena past the end marker and do a right 
rollback - no hesitation.

3.  Run past the center marker and do a sliding stop. Back up to center of 
the arena or at least 10 feet (3 meters). Hesitate.

4.  Complete four spins to the right.
5.  Complete four and one-quarter spins to the left so that horse is facing 

left wall or fence. Hesitate.
6.  Beginning on the left lead, complete three circles to the left: the first cir-

cle large and fast; the second circle small and slow; the third circle large 
and fast. Change leads at the center of the arena.

7.  Complete three circles to the right: the first circle large and fast; the sec-
ond circle small and slow; the third circle large and fast. Change leads at 
the center of the arena.

8.  Begin a large fast circle to the left but do not close this circle. Run 
straight up the right side of the arena past the center marker and do a 
sliding stop at least 20 feet (6 meters) from wall or fence. Hesitate to 
demonstrate the completion of the pattern.

Rider may drop bridle to the designated judge.

REINING PATTERN 1 

1. Gyors vágta a pálya végéig az utolsó bólyát elhagyva bal rollback – 
várakozás nélkül.

2. Vágta a pálya másik végéig az utolsó bólyát elhagyva rollback jobbra 
– várakozás nélkül.

3. Vágta,  középső bólyát elhagyva csúszó megállás. Hátralépés a középső 
bólyáig vagy legalább 3 métert.  Nyugodt várakozás.

4. 4 spin jobbra.
5. 4 és 1\4 spin balra, így a ló a bal fallal vagy kerítéssel áll szemben – 

nyugodt várakozás.
6.  3 kör vágta bal lábra, az első kör nagy és gyors, a második kör kicsi 

és lassú, a harmadik kör nagy és gyors. Ugrásválta a pálya közepén
7. 3 kör vágta jobb lábra, az első kör nagy és gyors, a második, kicsi és 

lassú, a harmadik kör nagy és gyors. Ugrásváltás a pálya közepén.
8. Egy nagy és gyors kör vágta megkezdése bal lábra, de nem zárjuk 

be a kört. Vágta egyenes vonalon a pálya jobb oldalán, a közêpső 
bólyát elhagyva csúszó megállás legalább 6 méterre a faltól.Nyugodt 
várakozás, hogy bemutasd, hogy befejezted a pályát.

A lovas bemutatja a zablát a bírónak ellenőrzésre.
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OB IV. – #2

A feladat megkezdése előtt a lónak meg kell állnia vagy lépnie kell.
1. Kezdés középen. Három kör vágta jobb lábra: az első lassú kiskör, a következő kettő gyors 

nagykör. Középen ugrásváltás.
2. Három kör vágta bal lábra: az első lassú kiskör, a következő kettő gyors nagykör. Középen 

ugrásváltás.
3. Gyors nagykör megkezdése jobbra, de a rövidfal közepétől vágta a középvonalon a 

végjelzésen túl, sliding stop, rollback jobbra – várakozás nélkül.
4. Vágta a középvonalon a végjelzésen túl, sliding stop, rollback balra – várakozás nélkül.
5. Vágta a középvonalon a középjelzésen túl, sliding stop. Hátraléptetés a pálya közepéig. 

Nyugodt várakozás.
6. 4 spin jobbra.
7. 4 spin balra. Nyugodt várakozás a program befejezésének jelzésére.
Bíróhoz menni, fejzőt levenni és megmutatni.
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1.  Beginning, and staying at least 20 feet (6 meters) from the walls or fence, 
lope straight up the left side of the arena, circle the top end of the arena, 
run straight down the opposite or right side of the arena past the center 
marker and do a left rollback - no hesitation.

2.  Continue straight up the right side of the arena staying at least 20 feet (6 
meters) from the wall or fence, circle back around the top of the arena, 
run straight down the left side of the arena past the center marker and do 
a right rollback - no hesitation.

3.  Continue up the left side of the arena to the center marker. At the center 
marker, the horse should be on the right lead. Guide the horse to the cen-
ter of the arena on the right lead and complete three circles to the right: 
the first two circles large and fast; the third circle small and slow. Change 
leads at the center of the arena.

4.  Complete three circles to the left: the first two circles large and fast; the 
third circle small and slow. Change leads in the center of the arena.

5.  Begin a large circle to the right but do not close this circle. Continue up 
the left side of the arena staying at least 20 feet (6 meters) from the wall 
or fence, circle the top of the arena, run straight down the opposite or 
right side of the arena past the center marker and do a sliding stop. Back 
up at least 10 feet (3 meters). Hesitate.

6.  Complete four spins to the right.
7.  Complete four spins to the left. Hesitate to demonstrate completion of the 

pattern.
Rider may drop bridle to the designated judge.

REINING PATTERN 3

OB IV. – #3

1. Kezdés (6 méterre a faltól), vágta az aréna bal oldalán a kör tetejéig. Rundown az aréna bal 
oldalán, a középső bója után stop. Rollback balra – várakozás nélkül.

2. Vágta vissza (6 méterre a faltól) az aréna tetejéig. Rundown az aréna bal oldalán, a középső 
bója után stop. Rollback jobb kézre – várakozás nélkül.

3. Az aréna bal oldalán a vágta folytatása, bekanyarodás az aréna közepéhez (az aréna 
közepéig a ló jobb lábon vágtázik). Az első két kör nagy és gyors, a harmadik lassú és kicsi. 
Ugrásváltás középen.

4. Bal kézen az első két kör nagy és gyors, a harmadik kicsi és lassú. Középen ugrásváltás.
5. Nagy kör megkezdése jobb kézre, de a kört nem kell befejezni. 6 méterre a faltól az aréna 

tetejéig vágta, ráfordulás a rundownra, a középső bója után stop. Hátralépés az aréna 
közepéig (vagy min. 10 lépés). Várakozás.

6. 4 spin jobbra.
7. 4 spin balra. Várakozás a befejezés előtt.
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OB IV. – #4
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Horse must walk or stop prior to starting pattern.
Beginning at the center of the arena facing the left wall or fence.
1.  Beginning on the right lead, complete three circles to the right: the first 

two circles large and fast; the third circle small and slow. Stop at the cen-
ter of the arena.

2.  Complete four spins to the right. Hesitate.
3.  Beginning on the left lead, complete three circles to the left: the first two 

circles large and fast; the third circle small and slow. Stop at the center of 
the arena.

4.  Complete four spins to the left. Hesitate.
5.  Beginning on the right lead, run a large fast circle to the right, change 

leads at the center of the arena, run a large fast circle to the left, and 
change leads at the center of the arena.

6.  Continue around previous circle to the right. At the top of the circle, run 
down the middle to the far end of the arena past the end marker and do a 
right rollback - no hesitation.

7.  Run up the middle to the opposite end of the arena past the end marker and 
do a left rollback - no hesitation.

8.  Run past the center marker and do a sliding stop. Back up to the center of 
the arena or at least 10 feet (3 meters). Hesitate to demonstrate comple-
tion of the  pattern.

Rider may drop bridle to the designated judge.

REINING PATTERN 4

A feladat megkezdése előtt a lónak meg kell állnia vagy lépnie kell. 
Kezdés középről, a bal oldali hosszúfallal szemben.
1. Három kör vágta jobb lábra: az első kettő gyors nagykör, a harmadik lassú kiskör. Középen 

állj. 
2. 4 spin jobbra. Nyugodt várakozás.
3. Három kör vágta ballábra: az első kettő gyors nagykör, a harmadik lassú kiskör. Középen 

állj.
4. 4 spin balra. Nyugodt várakozás.
5. Vágta jobb lábra, egy gyors nagykör, középen ugrásváltás, egy gyors nagykör balra, 

középen ugrásváltás.
6. Gyors nagykör megkezdése jobbra, de a rövidfal közepétől vágta a középvonalon a 

végjelzésen túl, sliding stop, rollback jobbra – várakozás nélkül.
7. Vágta a középvonalon a végjelzésen túl, sliding stop, rollback balra – várakozás nélkül.
8. Vágta a középvonalon a középjelzésen túl, sliding stop. Hátraléptetés a pálya közepéig. 

Nyugodt várakozás a program befejezésének jelzésére.
Bíróhoz menni, fejzőt levenni és megmutatni.
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OB IV. – #5

A feladat megkezdése előtt a lónak meg kell állnia vagy lépnie kell.
Kezdés középről, a bal oldali hosszúfallal szemben.
1. Három kör vágta bal lábra: az első kettő gyors nagykör, a harmadik lassú kiskör. 
 Középen állj.
2. 4 spin balra. Nyugodt várakozás.
3. Három kör vágta jobb lábra: az első kettő gyors nagykör, a harmadik lassú kiskör. Középen 

állj.
4. 4 spin jobbra. Nyugodt várakozás.
5. Vágta bal lábra, egy gyors nagykör, középen ugrásváltás, egy gyors nagykör jobbra, 

középen ugrásváltás. (8-as alakzat)
6. Gyors nagykör megkezdése balra, de a kört nem kell bezárni. Vágta tovább a pálya jobb 

hosszúfalával párhuzamosan, minimum 6 méterre attól és a középjelzésen túl, sliding stop, 
rollback jobbra – várakozás nélkül.

7. Vágta a hosszúfallal párhuzamosan, minimum 6 méterre a faltól, majd vágta tovább 
a szemközti hosszúfallal párhuzamosan, min. 6 méterre attól, a középjelzésen túl, sliding 
stop, rollback balra – várakozás nélkül.

8. Vágta a hosszúfallal párhuzamosan, minimum 6 méterre a faltól, majd vágta tovább 
a szemközti hosszúfallal párhuzamosan, min. 6 méterre attól, a középjelzésen túl, sliding 
stop. Minimum 3 méter hátraléptetés. Nyugodt várakozás a program befejezésének 
jelzésére.

Bíróhoz menni, fejzőt levenni és megmutatni
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OB IV. – #6

A feladat megkezdése előtt a lónak meg kell állnia vagy lépnie kell.
Kezdés középről, a bal oldali hosszúfallal szemben.
1. 4 spin jobbra.
2. 4 spin balra. Nyugodt várakozás.
3. Három kör vágta bal lábra: az első kettő gyors nagykör, a harmadik lassú kiskör. Középen 

ugrásváltás.
4. Három kör vágta jobb lábra: az első kettő gyors nagykör, a harmadik lassú kiskör. Középen 

ugrásváltás.
5. Gyors nagykör megkezdése balra, de a kört nem kell bezárni. Vágta tovább a pálya jobb 

hosszúfalával párhuzamosan, minimum 6 méterre attól és a középjelzésen túl, sliding stop, 
rollback jobbra – várakozás nélkül.

6. Vágta a hosszúfallal párhuzamosan, minimum 6 méterre a faltól, majd vágta tovább a 
szemközti hosszúfallal párhuzamosan, min. 6 méterre attól, a középjelzésen túl, sliding 
stop, rollback balra – várakozás nélkül.

7. Vágta a hosszúfallal párhuzamosan, minimum 6 méterre a faltól, majd vágta tovább a 
szemközti hosszúfallal párhuzamosan, min. 6 méterre attól, a középjelzésen túl, sliding stop. 
Minimum 3 méter hátraléptetés. Nyugodt várakozás a program befejezésének jelzésére.

Bíróhoz menni, fejzőt levenni és megmutatni.
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OB IV. – #7

1. Vágta a középvonalon a végjelzésen túl, sliding stop, rollback balra – várakozás nélkül.
2. Vágta a középvonalon a végjelzésen túl, sliding stop, rollback jobbra – várakozás nélkül.
3. Vágta a középvonalon a középjelzésen túl, sliding stop. Hátraléptetés a pálya közepéig. 

Nyugodt várakozás.
4. 4 spin jobbra.
5. 4 és ¼ spin balra, nyugodt várakozás.
6. Három kör vágta jobb lábra: az első kettő gyors nagykör, a harmadik lassú kiskör. Középen 

ugrásváltás.
7. Három kör vágta bal lábra: az első kettő gyors nagykör, a harmadik lassú kiskör. Középen 

ugrásváltás.
8. Gyors nagykör megkezdése jobbra, de a kört nem kell bezárni. Vágta tovább a pálya jobb 

hosszúfalával párhuzamosan, minimum 6 méterre attól és a középjelzésen túl, sliding stop. 
Nyugodt várakozás a program befejezésének jelzésére.

Bíróhoz menni, fejzőt levenni és megmutatni.
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OB IV. – #8

A feladat megkezdése előtt a lónak meg kell állnia vagy lépnie kell.
Kezdés középről, a bal oldali hosszúfallal szemben.
1. 4 spin balra.
2. 4 spin jobbra. Nyugodt várakozás.
3. Három kör vágta jobb lábra: az első gyors nagykör, a második lassú kiskör, a harmadik 

ismét gyors nagykör. Középen ugrásváltás.
4. Három kör vágta bal lábra: az első gyors nagykör, a második lassú kiskör, a harmadik 

ismét gyors nagykör. Középen ugrásváltás.
5. Gyors nagykör megkezdése jobbra, de a kört nem kell bezárni. Vágta tovább a pálya jobb 

hosszúfalával párhuzamosan, minimum 6 méterre attól és a középjelzésen túl, sliding stop, 
rollback balra – várakozás nélkül.

6. Vágta a hosszúfallal párhuzamosan, minimum 6 méterre a faltól, majd vágta tovább 
a szemközti hosszúfallal párhuzamosan, min. 6 méterre attól, a középjelzésen túl, sliding 
stop, rollback jobbra – várakozás nélkül.

7. Vágta a hosszúfallal párhuzamosan, minimum 6 méterre a faltól, majd vágta tovább a 
szemközti hosszúfallal párhuzamosan, min. 6 méterre attól, a középjelzésen túl, sliding stop. 
Minimum 3 méter hátraléptetés. Nyugodt várakozás a program befejezésének jelzésére.

Bíróhoz menni, fejzőt levenni és megmutatni.
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OB IV. – Working Cowhorse Amateur, 
Schooling – NRCHA #6 

90 H 2017 NRCHA RULE BOOK

PATTERN 6

Trot to center of arena, stop. Start pattern facing towards judge 
1.  Beginning on the right lead lope one circle to the right. Change 

leads to the left.
2.  Complete one circle to the left. Change leads to the right and go 

to the top of the arena.
3.  Run down center of arena past the end marker and come to a 

sliding stop.
4.  Complete 2½ spins to the right.
5.  Run to the other end of the arena, past the end marker and come 

to a sliding stop.
6. Complete 2½ spins to the left.
7.   Run past the center marker, stop, back at least 10 feet.
*This pattern may be used as a lope in pattern, please refer to rule 20.6.

2½ SPINS RIGHT

2½ SPINS LEFT

 START

JU
D
G
E

Ügetés a pálya közepéig, stop a bíróval szemben.
1. 1 kör vágta jobb lábra, ugrásváltás bal lábra.
2. 1 kör vágta bal lábra, ugrásválta jobb lábra. Vágta a pálya végéig.
3. Vágta a pálya közepe felé, a középső bólyát elhagyva csúszó stop.
4. 2 1\2spin jobbra
5. Vágta a pálya másik végébe, az utolsó bólyát elhagyva csúszó stop.
6. 2 1\2 spin balra.
7. Vágta, a középső bólyát elhagyva csúszó stop, és 3 méter hátralépés.



28

OB IV. – Working Cowhorse Open –
NRCHA #12

108 H 2017 NRCHA RULE BOOK

PATTERN 12

Trot to center of arena, stop. Start pattern facing towards judge.
1.  Beginning on the right lead complete 2 circles to the right, the 

first circle large and fast, and the second circle small and slow. 
Change leads at the center of the arena.

2.  Complete 2 circles to the left, the first circle large and fast, and  
the second circle small and slow. Change leads at the center of 
the arena

3.  Continue around end of arena without breaking gait or changing 
leads, run down center of the arena past the end marker, execute 
a square sliding stop.

4. Complete 3½ spins to the left.
5.  Run down center of arena past end marker, execute a square 

sliding stop.
6. Complete 3½ spins to the right.
7.  Run down center of arena past center marker, execute a square 

sliding stop. Back at least 10 feet. Hesitate to complete pattern.
*This pattern may be used as a lope in pattern, please refer to rule 20.6

START

3½ SPINS LEFT

3½ SPINS RIGHT

JU
D
G
E

Ügetés a pálya közepéig, stop. Arccal a bíró felé kezdődik a pálya.
1. 2 kör vágta lovaglása  jobb lábra, az első kör nagy és gyors, a második kör kicsi és lassú. 

Ugrásváltás a pálya közepén.
2. 2 kör vágta bal lábra, az első kör nagy és gyors, a második kicsi és lassú. Ugrásváltás a 

pálya közepén.
3. Vágta tovább a pálya végéig, jármód váltás vagy ugrásváltás nélkül, vágta  lefelé a pálya 

közepén, az utolsó bólyát elhagyva derékszögben csúszó stop.
4. 3 1/4 spin balra
5. Vágta tovább a pálya közepén, az utolsó bólyát elhagyva, derékszögben egy csúszó stop.
6. 3 1/4 spin jobbra
7. Vágta tovább a pálya közepén, a középső bólyát elhagyva derékszögben egy csúszó stop. 

Hátralépés min. 3 métert. Nyugodt várakozás.
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OB IV. – Working Cowhorse Youth –
NRCHA #13

2017 NRCHA RULE BOOK H 111

PATTERN 13 (to be used for Introductory Events only)

Trot to center of arena, stop. Start pattern facing toward the judge.
1.  Beginning on the left lead complete 1 circle to the left. Stop at the 

center of the arena. 
2.  Beginning on the right lead complete 1 circle to the right. Stop at 

the center of the arena.
3.  Beginning on left lead go around to end of arena, run down 

arena past the end marker, execute a sliding stop.
4. Complete 1½ spins to the left.
5.  Run down center of arena past the end marker, execute a sliding 

stop.
6. Complete 1½ spins to the right.
7.  Run down past center marker, execute a sliding stop, and back up 

at least 10 feet. Hesitate to complete pattern.

START

1½ SPINS RIGHT

1½ SPINS LEFT

JU
D
G
E

Ügetés a pálya közepéig, stop. A bíróval szemben kezdődik a lovaglás.
1. 1 kör vágta lovaglása bal lábra, stop a pálya közepén
2. 1 kör lovaglása jobb kézre, stop a pálya közepén.
3. Vágta bal lábra a pálya végéig, vágta tovább az utolsó bólyáig, majd csúszó stop
4. 1 1\2 spin balra
5. Vágta a pálya végéig, majd csúszó stop
6. 1 1\2 spin jobbra
7. Vágta a pálya közepe felé a középső bólyát elhagyva csúszó stop, és hátralépés, legalább 

3 métert hátra.
A végén nyugodt várakozás.
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