Tajékozódási Lovaglás
A tájékozódási lovaglás nem más, mint a tájfutás lovas
megfelelője. Persze ez így nagyon egyszerűen hangzik...
Nekünk, tájfutóknak nem kell magyarázni, hogy bizony egy
“sima” tájfutó versenyen is nagyon ritka az olyan alkalom,
amikor úgy tudunk befutni a célba, hogy igen, most minden
összejött, hibátlan pályát futottam. Az esetek nagy
többségében a célban figyeljük a versenytársak eredményeit,
és a sportársakkal és csapattársakkal azt vitatjuk meg, hogy
hol is vesztettük el azokat az 1-2 ..10-20
másodperceket/perceket.
A tájékozódási lovaglásban sincs ez másképp, azzal az kis
különbséggel, hogy a versenyzőknek nem csak saját magukra
kell figyelni (természetesen a tájékozódási feladaton kívül),
hanem egy önálló akarattal rendelkező élőlényre, jelen esteben
egy lóra is. Nálunk a tájékozódási lovasverseny végén nem
csak olyan beszélgetések hangoznak el, hogy „ja, igen, itt és itt
elnavigáltam esetleg azt a dombot már nem bírtam kondival...”,
hanem ilyen vicces történetek is napvilágot látnak:
- „ a 4-es ponthoz menet kereszteztem a patakot, ahol a
lovam megállt a inni.. majd egyszrecsak minden előjel
nélkül lefeküdt hűsölni a patakba, én meg azóta csurom
vizes vagyok”
vagy:
- „nekem a rajt után közvetlenül akadt egy kis gondom,
mert a lovacskám nem szeretett volna abba az irányba
menni amerre én terveztem, így addig harcoltunk, míg
nyomtott a ló (a delikvenssel együtt) egy bunkfencet az
árpaföld szélén”
esetleg:
- „én kikötöttem e lovam a 8-as pont közelében egy fához,
mert lóval együtt nem tudtam volna felmenni arra a
meredekre, de túl gyenge ághoz kötöttem a lovam, és az
megijedt, letörte az ágat és elkezdett hazavégtázni..

szerencsére épp jött nem messze egy sporttársam aki
megfogta nekem a lovat!”
Viccet félretéve: a tájékozódási lovaglás egy nagy odafigyelést
igénylő vállfaja a tájékozódási sportoknak, legfőképpen azért,
mert egy másik élőlénnyel kell együtt „dolgozni” és a saját testi
épségünkön túl rá is figyelni kell. Ezért nem is szabad 18 év
alatti versenyzőnek egyedül kimenni pályára. Emiatt is van a
tájékozódási lovaglásban páros (esetlegesen csapat)
kategória is. Így a fiatalabb lovasoknak is lehetőségük van a
versenyzésre. Ezen kívül még egy nagyon fontos ok miatt van
lehetőség párosban teljesíteni a tájékozódási lovaglás pályáit:
ez pedig az, hogy amiatt hogy ez egy nagyon összetett sport,
sok lovas fél a dologtól:
- megfelelő szinten kell tudni lovagolni
- a lovaglásnak sok olyan ága van, ahol ki sem teszi a lovas
a lábát a természetbe, őket sajnos nehéz az ilyesfajta
tevékenységre elcsábítani, de ha mégis sikerül akkor
bizony esetleg nem megfelelően gyakorlott a terepen való
lovaglásban
- tudni kell egy közepes szinten tájékozódni is
A páros/csapat kategóriának viszont van még egy nagy
előnye: még jobb szórakozás egy kellemes társaságban
végiglovagolni a pályán:)
Van egy mondat, amit a lovasok életük sokán rendszeresen
hallanak a “nem lovas” ismerősöktől: “Dehát a lovaglás nem is
sport, ott nem is Te, hanem a ló fut… Te csak ülsz a lovon..”
Igen, tényleg úgy mondjuk, hogy lovon ülünk, de itt is
megerősíteném, hogy a lovaglás az sport. Komoly
állóképességet (és sok egyéb másmilyen képességet is) kíván,
főleg, ha versenyzésre adjuk a fejünket.
És itt jön a képbe még egy tényező: hiába megfelelő a lovas
kondíciója, felkészültsége, a lovát is megfelelő kondícióban kell
elhoznia a versenyre: minden versenyen állatorvosi ellenőrzés
is van (legtöbbször terepen kint az egyik pontnál), ahol egy
állatorvos szemrevételezéssel megnézi, hogy kompletten
milyen állapotban van a ló (ha nem megfelelő akár ki is
zárhatja), illetve pulzust is mér neki, aminek a 10 perces
pihenő végére le kell mennie 64 ütés/perc alá, mert csak
ebben az esetben engedik tovább. Ha még magasabb a ló
pulzusa 64-nél a kötelező pihenő végén, akkor ez nem von
kizárást maga után, de addig nem folytathatja a pályát (telik az

ideje), amíg nem áll vissza megfelelő tartományba a ló
pulzusa.
Idén már 10. alkalommal kerül megrendezésre a Tájékozódási
Tereplovas Bajnokság Veszprém Megyében. Az izgalmas
versenysorozatnak az idei évben 7 fordulója van. Ha kedvet
kaptál ehhez a különleges tájékozódási sporthoz:
https://www.facebook.com/Tájékozódási-lovasok171257459590295/
vagy
www.tajekozodasilovas.hu
info@tajekozodasilovas.hu
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