VERSENYEN
A Magyar Póni Klub Szövetség tagjaiként magyar gyerekeknek is lehetőségük van olyan
vizsgák letételére, amelyek szintenként mérik fel a lovakkal, lovaglással kapcsolatos
ismereteiket, hasonló módon, mint a német kispatkó és nagypatkó vizsgák vagy a Póni Klub
által is használt angol vizsgaszintek. A vizsgák, mindamellett, hogy jó visszajelzést adnak
arról, hogy ki milyen szinten áll, azonos felkészítést és tudásszintet jelentenek Európa legtöbb
országában. A legalacsonyabb E és D szintű vizsga elméleti anyagától eljutottunk a D+ és C
szint anyagáig, amely megegyezik az Euro Rider Testtel és felkészít a magyar rajtengedélyvizsgára is.

Ha alaposan felkészültél és előkészültél a versenyre, akkor könnyebb dolgod lesz a nagy
napon, bár így is rengeteg dologra oda kell figyelned. Az első és legfontosabb feladatod, hogy
úgy helyezd el a lovat, hogy mások és a saját biztonságát ne veszélyeztesse, kényelmesen
érezze magát. Ha több napos versenyre, edzőtáborba mész, ez általában nem okoz gondot, box
bérlésével megoldható. Ha azonban egy napos versenyen veszel részt, gyakran nincs lószállás,
ilyenkor leggyakrabban a lószállító oldalához kötjük a lovat. Ha lepakoltál, keresd meg az
edződdel vagy a szüleiddel a versenyirodát. Itt megtalálhatod a startlistát, befizetheted a
nevezési díjat, választ kaphatsz a felmerülő kérdéseidre. A versenyirodán általában mindenki
nagyon elfoglalt, ezért a legjobb, ha egy-egy csapatot, lovasiskolát a saját edzőjük képviseli,
nem egyenként szállingózik be minden gyerek.
A versenyen legalább ugyan olyan rendesen kell viselkedni, mint a saját
lovasiskoládban: a legnagyobb illetlenség felesleges rohangálással és kiabálással megzavarni
mások produkcióját: gondolj arra, Téged mennyire zavarna, ha a lovad más gyerekek
figyelmetlen viselkedése miatt nem Rád koncentrálna. Idegen helyen így is épp elég szokatlan
körülménnyel, helyzettel kell megbirkóznotok. Persze vannak olyan versenyszámok, ahol
mindenki kiengedheti a hangját és levezetheti az energiáit: jó lehetőség erre a póni játékok
ügyességi versenyszám.
Ha végeztél díjlovagló, díjugrató vagy éppen futószáras feladattal, a lehető
leghamarabb hagyd el a pályát, hiszen a következő versenyző valószínűleg már épp a
bejáratnál izgul.

Persze nem csak az árul el sokat Rólad, hogy a pálya mellett hogyan viselkedsz:
hiszen pont azért mész a versenyre, hogy bemutasd a bíróknak, a közönségnek, mit tudsz a ló
hátán. Soha ne feledkezz meg arról, hogy a ló társad a versenyzésben: ha nem úgy viselkedik,
ahogy szeretnéd, ne légy vele durva. A durvaság – mindamellett, hogy rossz képet fest a
lovasról – akár a versenyből való kizárást is maga után vonhatja. Tisztában kell lenned az
érvényes versenyszabályokkal. Ha szabálytalan az öltözeted, a ló felszerelése vagy más
szabálytalanság történik, szintén kizárhatnak a versenyből.
Végül- de nem utolsó sorban – fontos, hogy gondoskodj a lovadról a nap folyamán.
Legyen előtte széna, itasd meg többször is, abrakot nem feltétlenül kell ilyenkor adni. Ha
végeztél a feladatoddal, ne ülj a hátán még órákig, hagyd pihenni.
Az eredményhirdetésen akár lóháton, akár gyalog mész be, verseny ruházatban,
rendesen jelenj meg. Akár hányadikként végeztél, illik gratulálni a többieknek, akikkel együtt
versenyeztél. És ne feledd: nem az a fontos, hogy milyen szalagot nyertél, hanem az, hogy
részt tudtál venni a versenyen, és hogy remélhetőleg jól érezted magad a lovaddal. Az
eredmények úgyis maguktól jönnek, ha szorgalmas vagy és jól akarsz szerepelni.

