1. számú melléklet
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Bírálat tárgya

Kívánatos

Szín

fekete, pej és ezek színváltozatai

Összbenyomás

Erőteljes, szilárd
szervezetű, markáns
megjelenésű, tömeges,
de elegáns kocsiló

Fej

Nyak

Mar

Testtömeggel arányos
nagyságú, karakteres, de
nem túl durva félkosvagy kosfej
Magasan illesztett,
középhosszú, jól izmolt
és ívelt, elmosódott
baltavágás
Középmagas,
fokozatosan hátbanyúló,
izmos, telt

Elfogadható

Kissé durva, kevésbé
arányos, vagy a
kívánatosnál kissé
finomabb, kevésbé
markáns küllem
A kívánatosnál kissé
durvább, vagy nem
elég jellegzetes
egyenes fej
Középmagasan
illesztett, kevésbé
ívelt

Nem kívánatos
minden ettől eltérő szín
Durva, heterogén, laza
szervezetű, vagy túl
finom, nemi jelleg
hiánya
Durva, otromba, vagy túl
finom csuka- vagy ékfej

Rövid, terhelt, vagy
izomszegény, deszkavagy hegedűnyak

Kevésbé izmos, a
Izomszegény, púpos
kívánatosnál rövidebb vagy süppedt
A kívánatosnál kissé
hosszabb, kis fokban
előremélyedt

Hosszú, laza,
izomszegény, hajlott
vagy pontyhát

Hát

Középhosszú, széles, jól
izmolt

Ágyék

Középhosszú, széles,
elég feszes, jól izmolt

Far

Terjedelmes,
középhosszú, jól izmolt

Szügy

Széles, közepesen mély,
igen jól izmolt

Közepes szélességű
és izmoltságú

Izomszegény, keskeny
vagy túl széles
oroszlánszügy

Mellkas

Mély, dongás

Kevésbé mély,
közepesen dongázott

Lapos, sekély

Nemi szervek

Ép, mindennemű
sérüléstől és betegségtől
mentes

A kívánatosnál
hosszabb, ha elég
feszes és izmolt
Közepes terjedelmű, a
kívánatosnál
rövidebb, ha elég jól
izmolt, kis mértékben
csapott

Laza, izomszegény,
roskadt vagy púpos
Izomszegény, kis
terjedelmű, rövid
koporsófar,
részaránytalan

Bármiféle morfológiai
vagy egészségi
rendellenesség

Hosszú, dőlt, izmos,
A kívánatostól való
szabad mozgást lehetővé
kis mértékű eltérés
tevő

Rövid, izomszegény,
meredek

Lábtő, szár, boka,
csüd,
paták

Terjedelmes ízületek,
tiszta, száraz, jól
illesztett és inalt, rövid
szárak, szabályos
szögelésű, közepes
hosszúságú csüdök,
testtömeggel arányos
nagyságú, szabályos, ép
szaruanyagú paták

Kis fokban burkolt
ízületek, a
kívánatosnál kissé
hosszabb szárak,
rövidebb, enyhén
meredek csüdök,
korrigálható patarendellenességek

Kis terjedelmű vagy
deformált ízületek,
erősen fűzött, hosszú,
gyengén inalt vagy
erősen burkolt szárak,
hosszú, puha vagy rövid,
meredek csüdök, nem
korrigálható, nem
rendellenes használat
során szerzett patahibák
(bakpata, porhanyós
szaru, teletalpúság)

Csánk

Terjedelmes, tiszta,
száraz, torzulásmentes

A természetes
elhasználódásnak
megfelelő mértékű
deformációk

Rövid, keskeny vagy
kivágott csánk, nagy
fokú burkoltság, súlyos
deformációk

Lábszerkezet

Elöl, hátul szabályos

Elöl kis mértékű
franciásság, vagy
hegyfaltipró, az
elhasználódással
arányban álló
rokkantság, hátul kis
fokú kardosság,
tehenesség

Súlyos mértékű
lábszerkezeti hibák, a
használat által nem
indokolt mértékű
elhasználtság, hátul
dongásság

Mozgás

Lendületes, szabályos
vonalú, elég akciós, tért
nyerő lépés és ügetés, a
hátulsó lábak lépjék át
az elülsők patanyomát

A szabályos vonaltól
kis mértékben eltérő,
ha elég lendületes és
térnyerő

A szabályos vonaltól
erősen eltérő, lapátoló
vagy hadonászó, rövid,
kötött, nem kellően
lendületes és tértnyerő
mozgás

Lapocka, felkar

Méretek:
Marm./bottal/
Marm /szalag/
Övméret
Szárkörméret

155-165 cm
167-180 cm
180-210 cm
21-23 cm

A kívánatostól ±5 cm, A kívánatostól nagyobb
a szárkörméretnél 1
mértékű eltérés,
cm eltérés
fejletlenség
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Mozgásbírálat elővezetve és szabadon

Az elővezetés és szabad mozgás lépés és ügetés pontszáma átlagolódik és 1-1 pontszámot
ad, a vágta pedig csak szabadon kerül bírálatra.

Bírálati szempontok:
szabályosság
térnyerés
akció
dinamika
rugalmasság

0-6 pont
0-6 pont
0-6 pont
0-6 pont
0-6 pont

6

6. számú melléklet

Fogatolt lovak lépés- és ügetéshosszmérése
A bírálat egyes fogatolásban történik. A feladatok végrehajtása 50 méteres sima, szilárd
felületű útszakaszt kell kijelölni, melyen a ló élénken, egyenletesen mozoghat. A be- és
kilépést mérni kell.
Lépéshossz 

50 m  belépés cm  kilépés cm
lépésszám

A bíró felőli hátulsó láb ingahosszát kell mérni. A start és célbírónak a belépés és a
kilépés talajfogásának pillanatát kell jeleznie a bíráló felé, aki számolja a lépéseket és
stopperrel méri az időt.

Pontértéktáblázatok:
lépéshossz
(a)
cm
-145
146-150
151-155
156-160
161-165
166-170
171-175
176-180
181-185
186-190
191-195
196-200
201-205
206-210
211-215
216-220
221-225

ügetéshossz
(b)
pont
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

cm
-210
211-220
221-230
231-240
241-250
251-260
261-270
271-280
281-290
291-300
301-310
311-320
321-330
331-340
341-350
351-360
361-370
371-380
381-390
391-400
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A súlypont alá lépés képességének mérése lépés és ügetés jármódban

A túllépés mérése a lépéshossz és ügetéshossz mérés alkalmával történik.
Egy 5 méteres szakaszon el kell gereblyézni a talajt, és itt történik a mérés. Le kell mérni,
hogy az azonos oldali elülső pata éle és az azt követő hátulsó pata éle között hány cm a
távolság, vagyis hány cm-el képes a ló "túllépni az elejét".
A mérés alkalmával egy élénk és jellemző lépést kell kiválasztani, három lemért lépés
közül a legjobbat.

Túllépés:
cm
/-16/
-15-/-11/
-10-/-6/
-5-/-1 /
0- 5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-től

pont
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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STV I díjhajtó feladat
Bírálati szempontok:
száronlét
előremenés
iramfokozások, átmenetek

0-6 pont
0-6 pont
0-6 pont

állítások, hajlítások
0-6 pont
munkaképesség és -készség 0-6 pont
összbenyomás
0-6 pont
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A Mén STVI pontszámítási rendszere

S.sz.

Bírálati egység

%

pont

I.

Származásbírálat

15%

75

II.

Küllemi bírálat (“B” típ. bírálati lap küllemi része szerint)

30%

150

III.

Mozgásbírálat lépésben (elővezetve és szabadon)

7%

35

Mozgásbírálat ügetésben (elővezetve és szabadon)

7%

35

Mozgásbírálat vágtában (szabadon)

7%

35

Lépéshosszmérés lépésben

3,5%

17,5

Lépéshosszmérés ügetésben

3,5%

17,5

Súlypont alá lépés lépésben

3,5%

17,5

Súlypont alá lépés ügetésben

3,5%

17,5

Díjhajtófeladat

20%

100

100%

500

IV.

V.

VI.

Összesen:
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