
LOVAK
csikó foal s Fohlen
csődör stallion r Hengst
fedező mén stallion r Deckhengst
félvér half-bred s Halbblut
herélt gelding r Wallach
kanca mare e Stute
kanca csikó filly foal s Stutfohlen
ló horse s Pferd
mén stallion r Hengst
mén csikó colt foal s Hengstfohlen
ménes herd s Gestüt
ugróló jumper s Springpferd /Hindernispferd

LOVAK SZÍNEI
fakó dun coloured e Blasse/Falbe
fekete black schwarz
pej bay braun
sárga chestnut fuchs
szürke gray schimmel

LOVAS ESEMÉNYEK
akadályverseny steeplechase s Hindernisrennen/Jagdrennen
díjlovaglás dressage e Dressur
díjugratás showjumping s Springreiten
fogathajtás carriage race e Kutschfahrt
lovaspóló polo s Polo
lóverseny horse race s Pferderennen
rodeó rodeo s Rodeo

LOVAGLÁS
ágaskodik rear up steigen
egyenesre igazítás straighten s Geraderichten
iram tempo s Tempo/Pace
irányváltoztatás change of direction r Richtungswechsel

járás track r Hufschlag
lendület impulsion r Schwung/Beinen
lépés walk r Schritt
lovagolni ride a horse reiten
lovas rider r Reiter
megállás halt s Halten
nyeregtörés back sores r Satteldruck/Aufschlag
ugratás jump r Sprung
ügetés trot r Trab
vágta canter, galopp r Galopp
vágtaugrás stride ein Galoppsprung

LOVAS FELSZERELÉS
gerincvédő spine protector r Rückenprotektor
ing shirt s Hemd
kesztyű gloves e Handschuhe
kobak helmet s Helm
lábszárvédő leggings/chaps e Gamasche
lovaglócsizma riding boots e Reitstiefel
lovaglónadrág riding breeches e Reithose
ostor whip e Peitsche
sarkantyú spur r Sporn

LOVASSPORT ESZKÖZÖK
bokavédő footguards e Sprunggamasche
futószár lunge s Fahrwerksbein
hajtószár drive shaft e Antriebswelle
heveder belt r Sattelgurt
ínvédő sinew deffender r Sehnen-Schutz /Sehnenschoner
kantár bridle s Zaumzeug
kengyel stirrup r Steigbügel/Bügel
kengyelszíj stirrup leather r Steigbügelriemen
kötőfék halter r Halfter
nyereg saddle e Sattel
nyeregalátét saddle mat e Sattelunterlage
szügyhám collarsharness r Brustgurt
vezetőszár lunge r Führzügel
zabla kerb s Bit/Gebiss/Mundstück
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LÓTARTÁS
bélyegzés brand-marking e Brandmarkung /Brandzeichen
istálló stable r Stall
itató drinker e Tränke
karám paddock r Koppel
kerítés fence r Zaun
legelő pasture e Weide
lótakaró/lópokróc horse cloth Pferdedecken (Kreuzdecke)
lovarda arena s Reitschloss
lovász groom/stableman r Gestütswärter/Pferdewirt /

Stallmann
patkolás shoeing of a horse r Hufbeschlag
patkolókovács farrier r Hufschmied
ridegtartás grass-reading e Robusthaltung
szalma straw s Stroh
széna hay s Heu
takarmány/abrak forage s Futter
tenyésztés breeding e Zucht

EGYÉB HASZNOS SZAVAK
elülső lábak fore legs e Vorderbeine
fajta breed e Rasse
hátulsó lábak hind legs e Hinterbeine
marmagasság the height (at withers) e Widerristhöhe
pata hoof r Huf
patkó shoe s Hufeisen
sörény mane e Mähne
szügy collars e Brust/Unterbrust
természet character r Charakter
vérmérséklet temperament s Temperament

További nyelvi csemegékért látogasson el weboldalunkra: www.alternative.hu
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