MAGYAR GALOPPVERSENY SZABÁLYZAT
Az állattenyésztésről szóló, többször módosított 1993. évi CXIV. Tv., valamint a 20/1991. (XI. 5.) FM-PM
együttes rendelet felhatalmazása alapján, a Magyar Galoppverseny Szabályzat módosítását a következők
szerint rendeli el a Lóversenyzést Felügyelő Bizottság.

A VERSENYSZABÁLYZAT HATÁLYA
1. §
A Magyar Galoppverseny Szabályzat (továbbiakban G.V.Sz.) hatálya kiterjed minden Magyarországon
rendezett, elismert galoppversenyre, annak résztvevőire, valamint a versenyek szervezésével,
rendezésével, lebonyolításával, felügyeletével és ellenőrzésével kapcsolatban álló, vagy azokért felelős
természetes és jogi személyekre.
Minden engedéllyel rendelkező résztvevő az engedély átvételekor írásos elismerő nyilatkozatot köteles
tenni, melyben elismeri, hogy a G.V.Sz. és az Általános Szabályok valamennyi rendelkezését magára
nézve kötelező érvényűnek tartja.
A jelen G.V.Sz. módosítására, kiegészítésére, illetve teljesen új versenyszabályok alkotására a
Lóversenyzést Felügyelő Bizottság (továbbiakban: L.F.B.) az illetékes. Az ezzel kapcsolatos teendőket az
L.F.B. irányítja és fogja össze. A G.V.Sz. módosítására, kiegészítésére az elismert tenyésztő szervezet,
egyéb, szakmailag érdekelt érdekképviseleti szervezetek, és a Versenyszervező az L.F.B. felé írásban
javaslatot tehet. A G.V.Sz. a Galopp Versenynaptárban (továbbiakban: G.V.N.) történt megjelenésekor,
illetve az abban meghatározott időpontban lép hatályba.
A G.V.Sz. kiegészítése, aktualizálása az Általános Szabályok, melyet az L.F.B. jóváhagyásával a
Versenyszervező ad ki. Az Általános Szabályokat évente adják ki, ezek olyan rendelkezéseket
tartalmaznak, amelyek az év összes versenyére, vagy a versenysorozatra, az azokban érdekelt összes
személyre, lóra, intézkedésre, továbbá csak az adott pályára vonatkoznak. Az Általános Szabályok a
G.V.N.-ben történt megjelenésekor, és az abban meghatározott időpontban lép hatályba.

I. Fejezet
ÁLTALÁNOS FELADATOK ÉS HATÁSKÖRÖK
LÓVERSENYZÉST FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
A LÓVERSENYZÉST FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG FELADATA ÉS HATÁSKÖRE
2. §
A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. tv. 38. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Vidékfejlesztési Miniszter a lóversenyzés szakmai felügyeletéről a 20/1991. (XI. 5.) FM-PM
együttes rendeletben intézkedett. A Vidékfejlesztési Miniszter a versenyek tisztaságának ellenőrzésére, a
lóversenyzés felügyeletére létrehozza a Lóversenyzést Felügyelő Bizottságot.
A Lóversenyzést Felügyelő Bizottság 5-9 főből áll. Elnökét és tagjait a Miniszter bízza meg.
Az L.F.B. a Szervezeti és Működési Szabályzata szerint látja el munkáját.
Az L.F.B. tevékenységi köre:
1.
Engedélyezi Magyarországon a hivatalos galopp versenyek szervezését és rendezését.
2.
Kiadja a versenyek részvételi szabályzatát (G.V.Sz.) jóváhagyja az Általános Szabályokat.
3.
Felügyeletet gyakorol minden Magyarországon szervezett és rendezett hivatalos galopp verseny
felett.
4.
Átveszi és a hivatalos versenyek rendezésére alkalmas, elismert versenypályának minősíti azt a
versenypályát, amelyen az adott évben először kívánnak hivatalos galopp versenyeket tartani,
amennyiben az megfelel a G.V.Sz. elismert versenypályára vonatkozó rendelkezéseinek.
5.
Ellenőrzi a G.V.Sz.-ben és az Általános Szabályokban foglalt előírások betartását.
6.
Kinevezi a Versenyintézőség (továbbiakban: V.I.) tagjait.
7.
Ellenőrzi a V.I. munkáját.
8.
Ellenőrzi a versenyek szervezésében és rendezésében részt vevő versenyközegek szakmai és
etikai alkalmasságát, javaslatot tehet a versenyközegek felmentésére.

9.
Kiadja az idomári és lovas (hivatásos és amatőr) működési engedélyeket.
10.
Jogerősen dönt a V.I. és az Indító rendelkezései ellen hozzá benyújtott fellebbezési ügyekben, a
kiszabott büntetéseket helybenhagyhatja, mérsékelheti, eltörölheti, vagy súlyosbíthatja.
11.
Abban az esetben, ha a V.I. döntései ellen az érintett fellebbezést nyújt be, az L.F.B. a V.I.-t, a
fellebbezést benyújtót, valamint az ügyben a további érintetteket meghallgathatja.
12.
Közreműködik a versenyzési rendszer kidolgozásában. Ellenőrzi, hogy a versenyzési rendszer
megfelel-e a teljesítményvizsgálat követelményeinek és előmozdítja-e a hazai angol telivér fajta
fejlődését.
13.
Folyamatosan ellenőrzi a tiszta verseny feltételeinek megvalósulását, a lebonyolítással
kapcsolatos munka szakszerűségét.
14.
Versenynapon és versenynapon kívül doppingvizsgálatot rendelhet el.
Az L.F.B. tagjai és közeli hozzátartozói nem köthetnek és nem köttethetnek fogadásokat magyarországi
lóversenyekre, lovat nem futtathatnak.

VERSENYINTÉZŐSÉG
A VERSENYINTÉZŐSÉG FELADATA ÉS HATÁSKÖRE
3. §
A V.I. tagjait a Versenyszervező és a Magyar Lóverseny Szövetség javaslatára az L.F.B. nevezi ki és
bízza meg a következő év galopp versenyszezonjának a kezdetéig.
Új versenyintézőségi tagnak kinevezni olyan személyt lehet, aki
a) legalább szakirányú végzettséggel és/vagy érettségivel
b) és a lósport területén minimum 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik,
c) és minimum 15 versenynapos gyakorlatot eltöltött a galopp Versenyintézőségben
d) és a versenyszabályzatokból sikeres szóbeli és írásbeli vizsgát tett az L.F.B. által kijelölt bizottság előtt.

A V.I. tagjainak a kinevezését az L.F.B. a G.V.N.-ben nyilvánosságra hozza. A kinevezett V.I. mindig
páratlan számban, de legalább három fővel végzi a munkáját, az L.F.B. által jóváhagyott Szervezeti és
Működési Szabályzat szerint.
Az L.F.B. a kinevezett V.I. javaslatára a V.I. tagjai közül egy főt a V.I. vezetésével bíz meg és egy főt a
helyettesítésével. A V.I. munkáját a kinevezett vezető, vagy annak helyettese irányítja. A kinevezett
vezetőnek, vagy helyettesnek kötelessége gondoskodni arról, hogy a V.I. tagjai - azokat név szerint
megnevezve - kellő számban, legalább hárman, vegyenek részt a munkában. A V.I. vezetőjének és
helyettesének feladata a V.I. működési rendjének kidolgozása és annak betartása, betartatása.
A V.I. hivatalba lépése a versenynap kezdete előtt 1 órával úgy történik, hogy a V.I. a Versenyrendezőtől
jegyzőkönyvben átveszi a teljes versenypályát. (A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a teljes versenypálya
állapotát, különös tekintettel a futópálya állapotára, ebben a Pályaállatorvos véleményét is meghallgatja).
A V.I. az utolsó futam után jegyzőkönyvben átadja a Versenyszervezőnek a teljes versenypályát, feladatát
legkorábban 30 perccel az utolsó futam után fejezi be. A V.I. versenynapon kívül is vizsgálatot folytathat,
meghallgatásokat tarthat.
A V.I. a munkájáról a V.I. Sz.M.Sz.-ében foglaltak szerint folyamatosan jegyzőkönyvet készít.
A V.I. helyiségében csak olyan személyek tartózkodhatnak, akiknek a V.I. erre engedélyt adott. Ezt a
körülményt minden esetben az indok és az időpont megjelölésével a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
A V.I. tagjai és közeli hozzátartozói nem köthetnek és nem köttethetnek fogadásokat magyarországi
lóversenyekre, valamint lovat nem futtathatnak és erről írásbeli nyilatkozatot tesznek. A versenynap
időtartama alatt a V.I. tagjai nem használhatnak magán mobiltelefont.
A V.I. feladatai:
1.
Szigorúan őrködni a versenyek tisztasága felett.
2.
A lovat az indulástól eltiltani.
3.
A versenyt utólag érvénytelenné nyilvánítani.
4.
A verseny előtt és után tiltott szerek használatát kimutató vizsgálathoz mintavételt elrendelni.
5.
A versenypályán történt, balesettel együtt járó események kapcsán az abban résztvevő lovasokat
az esetleges alkoholos befolyásoltság, vagy tudatmódosító szerek felderítésére megszondáztatni, vagy a
szükséges vizsgálatot elvégeztetni.
6.
A hozzá benyújtott óvások elbírálása.
7.
A versenyek végeredményének (Célbírói ítélet) jóváhagyása.

4. §
A V.I. szigorúan őrködik a versenyek tisztasága felett. Azonnal kivizsgál minden feltűnő formaváltozást,

továbbá minden olyan körülményt, amely a verseny lefolyását, vagy eredményét bármely szempontból
gyanússá teszi, vagy olyan körülményre enged következtetni, amely a versenyek tisztasága
szempontjából kifogásolható.

5. §
A V.I. feladata a versenyeknek a G.V.Sz., valamint az Általános Szabályok rendelkezéseinek és
szellemének megfelelő szabályszerű és sportszerű lebonyolításának ellenőrzése, az említett szabályok
szigorú betartása és betartatása. A versenyekkel kapcsolatos minden felmerült ügyben intézkedik. Tagjai
a versenytéren bárhová beléphetnek, és felvilágosítást kérhetnek.

6. §
A V.I.-nek jogában áll minden olyan intézkedést megtenni, amelyet a versenyzés zavartalan rendje
érdekében szükségesnek tart abban az esetben is, ha a G.V.Sz.-ben arra kifejezett intézkedés nincs, de
intézkedései a G.V.Sz.-ben vagy az Általános Szabályokban foglaltakkal nem lehetnek ellentétben.

7. §
A V.I. gondoskodik arról, hogy a versenyek lebonyolításával kapcsolatban szolgálatot teljesítő
versenyközegek a rájuk bízott feladatokat kifogástalanul ellássák, a G.V.Sz. és az Általános Szabályok
rendelkezéseit pontosan betartsák és a versenyek zavartalan lebonyolítását biztosítsák. Felügyel arra,
hogy a futópálya területén illetéktelenek ne tartózkodjanak. A V.I. eltávolíttathatja a Versenyrendező
segítségével a versenytérről mindazokat a személyeket, akik viselkedésükkel a versenyzés rendjét, a
versenyek zavartalan lebonyolítását zavarják.

8. §
A V.I. feladata ellenőrizni, hogy az idomárok, a lovasok és a versenyistállók személyzete a G.V.Sz. és az
Általános Szabályok rendelkezéseit betartsák és minden esetben a sportszerűség követelményeinek
megfelelő magatartást tanúsítsanak.

9. §
A V.I. megbüntet minden olyan cselekményt, vagy mulasztást elkövető személyt, aki a G.V.Sz., az
Általános Szabályok, a sportszerűség, a versenyek tisztasága, vagy a galoppsport jó híre szempontjából
kifogásolható, vagy a versenyek lebonyolításában közreműködők tekintélyét sérti, vagy működésüket
akadályozza.

10. §
A V.I. a büntetés kiszabása előtt személyesen meghallgathatja az érdekelteket, védekezésük előadása
végett. A V.I. nyilvánvalóan szabályokat sértő magatartás esetén meghallgatás nélkül is dönthet, de a
meghozott döntésről legkésőbb a versenynap végéig (az utolsó futam után 30 percig) tájékoztatja az
érintettet.

11. §
A V.I. a szabálytalanságot elkövető idomárt, versenylovast, amatőrlovast:
1.
Figyelmeztetheti.
2.
Az Általános Szabályokban közzétett értékhatáron belül pénzbírsággal sújthatja.
3.
A lovaglási engedéllyel rendelkezőket - esetenként maximum három hónapra - eltilthatja a
versenyekben való lovaglástól.
4.
Jelzi az L.F.B.-nek, ha úgy ítéli meg, hogy a vétség súlyossága meghaladja a hatáskörét.
Javasolhatja működési engedélyek visszavonását határozott, vagy határozatlan időre.
5.
Érvényes lovaglási engedéllyel nem rendelkező amatőrlovasok, valamint az istállóalkalmazottak
esetében javaslatot tesz a Versenyszervezőnek, hogy a nevezettől vagy nevezettektől vonja vissza a
versenyistállók területére kiadott belépési engedélyét, és azokat onnan tiltsa ki.
6.
Intézkedéseit jegyzőkönyvben rögzíti.
Amennyiben valamely versenyközeg követ el szabálytalanságot vagy mulasztást, a V.I. figyelmezteti,
illetve súlyosabb vétség esetén javaslatot tesz a Versenyrendezőnek az érintett munkavégzésének
felfüggesztésére.
A V.I. a futtató által elkövetett szabálytalanságok esetén javaslatot tehet a Versenyszervezőnek a futtató
pályahasználati jogának és futtatási engedélyének a bevonására.

12. §
A V.I. a versenyek lebonyolításával kapcsolatban a Versenyrendező segítségével felügyeletet gyakorol az
egész versenytér (futópálya, istállók, nézőtér) felett.
A V.I.-nek jogában áll a versenynapon, a versenyek időtartama alatt a programon lévő lovasokon alkohol
és tudatmódosító szerekre vonatkozó vizsgálatot elvégeztetni.

13. §
A V.I. jogosult a Pályaállatorvost, a lovakon végzendő doppingvizsgálat elvégzésére utasítani. A
doppingvizsgálat pozitív eredménye esetén technikai óvást emel. A doppingolásért felelős személyek
működési engedélyének és pályahasználati jogának bevonására javaslatot tehet a L.F.B.-nek és a
Versenyszervezőnek.

14. §
A V.I. jogkörén belül függetlenül intézkedik. Határozataiért és intézkedéseiért, működéséért csak a
L.F.B.-nek felelős.

15. §
Abban az esetben, ha a L.F.B. a V.I. valamely határozatát fellebbezés alapján felülvizsgálja, döntése előtt
a V.I.-t és az érintetteket meghallgathatja.

16. §
A V.I. a Hivatalos Versenyeredmény útján értesíti határozatairól a Versenyszervezőt.

17. §
A V.I. által kiszabott pénzbírság, illetve az eltiltás ellen beadott fellebbezésnek nincs halasztó hatálya. Az
eltiltások a kiszabástól számított 17. napon lépnek hatályba. Amennyiben a V.I. lovast eltilt a
versenyekben való lovaglástól, akkor az eltiltás minden ország elismert versenypályájára vonatkozik.

18. §
A V.I. döntéseiről az érintetteket a Hivatalos Versenyeredményben köteles tájékoztatni. Az érintettek a
határozat közzétételétől, azaz a Hivatalos Versenyeredmény megjelenésétől számított öt napon belül a
L.F.B.-hez fellebbezhetnek, ha a G.V.Sz. a fellebbezés lehetőségét nem zárja ki.

19. §
A V.I.-hez a verseny után benyújtott - a fogadásokat érintő - óvási ügyekben hozott döntései jogerősek,
ellenük fellebbezésnek helye nincs.
A V.I. technikai óvással kapcsolatos döntése ellen a fellebbezést a versenytitkárságon keresztül, az
L.F.B.-hez kell benyújtani.
A V.I. közvetlenül az egyes futamok után készített jegyzőkönyvben rögzíti a versennyel és működésével
kapcsolatos észrevételeit és értékelését. A V.I. a Hivatalos Versenyeredmény, illetve a versenyekről
készített jegyzőkönyv útján értesíti a L.F.B.-t.

20. §
A V.I. tagjai döntéseit testületileg hozza, azokért testületileg felelős. A döntés előkészítés során
elhangzott egyéni vélemények nem nyilvánosak, azok nem rögzítendők. A V.I. tagjai a titoktartás
megszegése esetén az L.F.B.-nek tartoznak felelősséggel.

VERSENYSZERVEZŐ
A VERSENYSZERVEZŐ FELADATA ÉS HATÁSKÖRE
21. §
A Versenyszervező az a természetes, vagy jogi személy, aki (amely) az Állattenyésztési Törvénnyel
összhangban, a G.V.Sz.-ben foglaltak értelmében szervezi a felügyelete alatt álló elismert pályán, vagy
pályákon a hivatalos galoppversenyeket.
A Versenyszervező feladata:
1.
A szakmai érdekképviseleti szervezetek javaslatait figyelembe véve kidolgozza a
galoppversenyzés rendszerét, szerkeszti és kiadja hivatalos közlönyét, a Galopp Versenynaptárt (a
továbbiakban: G.V.N.) és gondoskodik arról, hogy az minden érdekelt számára hozzáférhető legyen.
2.
Javaslatot tehet az L.F.B.-nek írásban, a G.V.Sz. egyes pontjainak a módosítására.
3.
Kitűzi a magyarországi hivatalos galoppversenyek időpontját, s azt a G.V.N.-ben közzéteszi.
4.
Közzéteszi a G.V.N.-ben a kinevezett V.I. tagok névsorát.
5.
Véleményezi az L.F.B.-nek a beadott idomári és a lovas engedély kérelmeket. A működési
engedélyeket a G.V.N.-ben közzéteszi.
6.
Elkészíti a versenyfeltételeket és azokat a G.V.N.-ben közzéteszi.
7.
Elkészíti az idomításba vett lovak jegyzékét és azt a G.V.N.-ben közzéteszi.
8.
Elkészíti az Általános Szabályokat, s azt az L.F.B. jóváhagyása után az G.V.N.-ben közzéteszi.
9.
Közzéteszi a versenyekre vonatkozó nevezéseket és a teherközlést.
10.
Kinevezi a hatáskörébe tartozó versenyközegeket, a Versenytitkárt, a Hendikepper Bizottságot és

a Pályaállatorvost.
11.
Lebonyolítja a magyarországi hivatalos galoppversenyeket a G.V.Sz. előírásai szerint.
12.
A galopp versenyek eredményeit a tenyésztői, futtatói, tulajdonosi, idomári és a lovas, valamint a
versenyzéssel kapcsolatos valamennyi statisztikát, az apamének rangsorát a G.V.N.-ben nyilvánosságra
hozza.
13.
Kihirdeti a championátusokat.
14.
Gondoskodik a nemzetközi szakmai kapcsolatokról.
15.
Meghatározza azok körét, akik az istállók területére beléphetnek. Indokolt esetben onnan
személyeket kitilthat.
16.
Felügyeli a Versenyrendező tevékenységét.

VERSENYRENDEZŐ
A VERSENYRENDEZŐ FELADATA ÉS HATÁSKÖRE
22. §
A Versenyrendező az a természetes, vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság, aki (amely) a G.V.Sz.-ben foglaltak értelmében Magyarországon hivatalos galopp versenyek
rendezésére az L.F.B.-től jogot kapott és ezt a Versenyszervező a G.V.N.-ben nyilvánosságra hozta.
A Versenyrendező tevékenységi köre:
1.
Magyarországon a tulajdonában, vagy kezelésében álló versenypályán galoppversenyeket
rendez.
2.
Biztosítja a galoppverseny pályát a G.V.Sz. előírásainak megfelelően.
3.
Működteti a versenyrendezés biztonsági, valamint technikai és műszaki eszközeit.
4.
Gondoskodik a versenyek lebonyolításában résztvevő versenyközegekről, akik nem a
Versenyszervező kinevezési hatáskörébe tartoznak, és azokat megbízza a munkakörük ellátásával.
5.
A Versenyrendező hatáskörébe tartoznak az alábbi versenyközegek: Indító, Célbíró, Mázsáló,
Egyenesbíró Pályafelügyelő, Nyergelőbíró, Pályaorvos, Információs- és Biztonsági szolgálat.
6.
Felügyeletet gyakorol a V.I.-vel együttműködve az egész versenytér felett, meghatározza, hogy a
versenyek alatt ki léphet be a jártatóba és a mázsaházba.
7.
A versenypályát egy órával a versenyek kezdete előtt átadja a V.I.-nek és az utolsó futam után 30
perccel átveszi.
8.
A versenypálya területéről eltávolítja a versenypálya rendjét zavaró személyeket.

FOGADÁSSZERVEZŐ
23. §
A Fogadásszervező az a szervezet, amely a törvény alapján rendelkezik a fogadásszervezés jogával. A
Fogadásszervező szerződéses jogviszonyban áll a Versenyszervezővel és a Versenyrendezővel.

SZAKMAI SZERVEZETEK FELADATA ÉS HATÁSKÖRE
24. §
A magyarországi angol telivér futtatók érdekképviseleti szervezete(ke)t hozhatnak létre. Feladata a galoppversenyzés
érdekeinek képviselete, a futtatók összefogása, együttműködés a többi szakmai szervezettel. A Magyar Lóverseny
Szövetség (MALOSZ) az angol telivér és ügető futtatók, valamint tenyésztők szakmai egyesületeinek 2013. évben
megalapított szövetsége, amely a nyilvántartott tenyésztők és futtatók többségét magában tömörítő érdekképviseleti
szervezet. A MALOSZ konzultációs partnerei továbbá a lóversenyzés egyéb szereplőinek (lovasok, amatőr lovasok,
idomárok stb.) szervezetei, ilyen módon a magyar lóversenyzésben érintett csoportok összessége.

AZ ELISMERT TENYÉSZTŐ SZERVEZET FELADATA
ÉS HATÁSKÖRE
25. §
Az elismert tenyésztő szervezet az Állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV törvényben foglaltak alapján a
magyarországi angol telivér tenyésztők által létrehozott olyan társadalmi szervezet, amelyet a
Vidékfejlesztési Minisztérium, (továbbiakban: VM) tenyésztői szervezetként elismer.
Feladata a tagjai által jóváhagyott és a VM által elismert tenyésztési program végrehajtása a
magyarországi angol telivér fajtában.

ELISMERT VERSENYPÁLYA
26. §
Elismert versenypálya az, melyet az L.F.B. elfogadott. Ezt a tényt az L.F.B. jegyzőkönyvben rögzíti,
amelyhez csatolni kell a versenypályáról készített pályarajzot, a mérési eredményt és a műszaki leírást. A
futópálya mérését a Pályafelügyelő egy hivatalos mérési szervezettel együttműködve végzi. A
versenypálya hosszát a pálya belső oldalától 1 méternyi távolságban kell kimérni.

27. §
A pálya elismeréséhez alapkövetelmény, hogy rendelkezésre álljanak a következők:
1.
Futópálya
a)
Elismert versenypálya az, amelynek kerülete legalább 1200 méter, a befutó egyenes hossza
legalább 200 m, szélessége pedig legalább 12 méter.
b)
A versenypálya belső oldalát úgy kell kijelölni élő sövénnyel, minimum 1 méter magas fix vagy
mozgatható korláttal vagy legalább 2 méter magas póznákkal, hogy az érvényes versenypálya
tekintetében a versenyben résztvevőknek kétsége ne támadhasson.
c)
A futópálya talaja egyenletes, gyepes, homokos vagy egyéb összetételű kell, hogy legyen.
d)
Külön meg kell jelölni a célt, minden verseny távját. Sárga zászlót kell felállítani a startgéppel
rendelkező versenypályán minden egyes startoszloptól legalább 100 méternyire, a pálya belső oldalán jól
láthatóan.
e)
Távoszlopot kell felállítani a cél előtt 200 méterre, a versenypálya belső és külső oldalán, amely
egy 2 méter magas, vörösre festett oszlop.
f)
A céloszlop a versenypálya belső oldalán, a verseny távjának beérkezési pontján felállított 3
méter magas oszlop. A céloszloppal szemben a versenypálya külső oldalán is fel kell állítani egy 3 méter
magas oszlopot. A két oszlop közötti képzeletbeli egyenes, - amely a versenypályára merőleges - a
célvonal.
g)
A két oszlop együtt határozza meg a célvonalat. A céloszlopot akkor is fel kell állítani, ha
bármilyen célbírói berendezés áll rendelkezésre.
2.
Mázsaház
3.
V.I. helyiség
4.
Automatikus időmérő felszerelés
5.
Célfotó berendezés
6.
Startgép
7.
Totalizatőr helyiség
8.
A dopping mintavételhez szükséges körülmények biztosítása
9.
Eszközök a résztvevők és a közönség tájékoztatásához (hangosítás, jelzések)
10.
Az L.F.B. egyedi elbírálás esetén eltérhet néhány technikai paramétertől.

28. §
Célbírói építményt kell létesíteni a céloszloppal egyvonalban, a pálya külső oldalán. A célbírói épületben
megfelelő helyiséget kell biztosítani a Célbírónak, az engedéllyel bíró hivatalos személyeknek,
versenyközegeknek, a technikai berendezéseknek, a célfotó berendezésnek és a bemondónak.
A célbírói épület (helyiség) közönség felé eső oldalára, vagy az elektromos jelzőtáblára a közönség által
jól látható módon kell a Célbíró által helyezett lovak programszámát, a célba érkezésük sorrendjében
közzétenni.
A célbírói épület közönség felé eső oldalára kell azt a hirdetőtáblát felszerelni, amelyre a hivatalos
közleményeket (induló lovak jegyzéke, versenyek eredménye, célfotók, stb.) kifüggesztik. A célbírói
épületnek a közönség felé eső oldalára, vagy az elektromos jelzőtáblára jól látható helyen kell felállítani a
“rendben”, illetve az “óvás” kihirdetésére szolgáló jelzőrendszert.
A versenytéren a közönségtől elkülönítve ki kell alakítani a mázsáló helyiséget (mázsaházat). A lovasok
ki- és visszamázsálása a mázsáló helyiségben felállított, hitelesített mérlegen történik.
A mázsaház bejárata előtt elkerített lenyergelő helyet kell létesíteni, ahol a díjazott lovakat a verseny után
lenyergelik.
A mázsaházban a lovasok részére megfelelő férfi és női öltözőhelyiségeket és mellékhelyiségeket kell
biztosítani. Az öltözőket úgy kell kialakítani, hogy azt csak a mázsáló helyiségből lehessen megközelíteni.
A lenyergelő térre idegeneknek belépni tilos. Csak az L.F.B. tagjai, a V.I. tagjai, a versenyközegek, a
győztes ló tulajdonosa és hozzátartozói, az idomárok, az abrakmesterek, illetve az idomároknak
segédkező istállóalkalmazottak és engedéllyel rendelkező személyek tartózkodhatnak ott.

Kivételt képez a tiszteletdíjas versenyek utáni ünnepélyes tiszteletdíj átadás. Akkor az illetékes személyek
is ott tartózkodhatnak.
A mázsaházba csak az engedéllyel rendelkező személyek léphetnek be: az L.F.B. tagjai, a V.I. tagjai, a
versenyközegek, az idomárok, hivatásos és amatőr versenylovasok, abrakmesterek, illetve az
idomároknak segédkező istállóalkalmazottak.
Szigorúan tilos a versenyek alatt a mázsaházba belépni a tulajdonosoknak, vagy meghatalmazottaiknak
továbbá a belépési engedéllyel rendelkezők hozzátartozóinak, illetve idegeneknek.
Kivételt képez az a személy, akit a Versenyintézőség behívat.

29. §
A közönség és a sajtó mielőbbi és folyamatos tájékoztatására minden rendelkezésre álló technikát fel kell
használni.

ELISMERT VERSENY
30. §
Elismert verseny, az a verseny, amely megfelel a G.V.Sz. előírásainak, amelynek versenyfeltételeit a
nevezési zárlat előtt a Versenyszervező a G.V.N-ben közzétette, és amelyet elismert versenypályán, a
G.V.Sz. rendelkezéseinek megfelelően futnak le és eredményét hivatalosan közzéteszik.
A külföldön megtartott verseny akkor elismert verseny, ha az adott ország versenyüzemét felügyelő
legfelsőbb testület, vagy hatóság azt elismerte, a versenyek feltételeit a nevezési zárlat előtt, valamint az
eredményeket a versenyek lefutása után hivatalosan közzéteszik.

A GALOPPVERSENY, SÍKVERSENY
31. §
A Síkverseny a lovaknak lovasokkal síkversenypályán, kimázsált teher alatt, kiírt díjért történő nyilvános
futtatása. Célja a résztvevő lovak egymás közötti kipróbálása, versenyképességük megállapítása és
összehasonlítása három tényező: a vitt teher, a verseny távja és a gyorsaság alapján.

VERSENYSOROZAT (MEETING)
32. §
Versenysorozaton azokat a versenyeket kell érteni, amelyeket ugyanazon a versenytéren, legfeljebb két
hónapon belül egy, vagy több versenynapon futnak. Egy versenysorozaton a lefutásra kerülő versenyek
feltételeit legalább havonként kell a Versenyszervezőnek a G.V.N.-ben meghirdetni.

VERSENYEK, VERSENYNAPOK ELHALASZTÁSA
33. §
A Versenyszervező a kiírt versenyeket, vagy versenynapot a G.V.N.-ben történt közzététel után, bármikor
visszavonhatja vagy módosíthatja, és erről megfelelő időben tájékoztatja az érintetteket.

34. §
Abban az esetben, ha valamely versenynap zavartalan megtartását, a résztvevő személyek és lovak
épségét, a fogadások tisztaságát a Versenyszervező, vagy Versenyrendező megítélése szerint rendkívüli
körülmények veszélyeztetik, azt elhalaszthatja és a versenyre, illetve a versenynapra vonatkozó
versenyfeltételeket visszavonhatja.
Abban az esetben, ha a verseny napján a V.I. már hivatalba lépett, a futamot, illetve a versenynapot az
említett okok miatt csak a V.I. halaszthatja el vagy szakíthatja félbe.
Az elmaradt versenyek ügyében a Versenyszervező határoz.

VERSENYKÖZEGEK
35. §
Versenyközeg lehet az, aki a Versenyszervező által előírt szakmai követelményeknek megfelel, és erről
tanúsítvánnyal rendelkezik. A versenyközegeket a Versenyszervező/Versenyrendező (a Totalizatőr
vezetőt a Fogadásszervező) nevezi ki. A versenyközegek - kivéve a Totalizatőr vezetőt - a Versenyszervezővel/Versenyrendezővel állnak jogviszonyban.
A versenyközegek kinevezését, ami egy naptári évre szól a Versenyszervező a G.V.N.-ben közzéteszi. A
kinevezett versenyközegek helyettesítéséről a Versenyszervező/Versenyrendező köteles gondoskodni.
Ugyanaz a személy csak a V.I. engedélyével vállalhatja helyettesi minőségben más közeg teendőit (egy

versenynapon két feladatkör).
A V.I. jogosult, ha a versenynapon ez szükségessé válik, egy akadályoztatott versenyközeg
helyettesítésével más, szakmailag megfelelő személyt megbízni. Versenyközeg helyettesítésével a V.I.
nem bízhat meg olyan személyt, akitől, mint közegtől, ezt a megbízatást egyszer már visszavonták.
A versenyek lebonyolítására az alábbi versenyközegek állnak a V.I. rendelkezésére:
Versenytitkár,
irányítása alá tartozik a versenytitkárság valamennyi munkatársa, részidőmérő, tájékoztató szolgálat,
Hendikepper Bizottság,
Mázsáló,
Indító,
irányítása alá tartozik a segédindító, a fehér előzászlót kezelő, a startgépkezelők, és startnál segédkezők,
Célbíró,
irányítása alatt működik a segédbíró és a célfotó berendezés kezelője,
Pályafelügyelő,
irányítása alá tartozik a pályafenntartó személyzet, és a Biztonsági szolgálat,
Nyergelőbíró,
Egyenesbíró,
Pályaorvos,
Pályaállatorvos,
Totalizatőr Vezető,
irányítása alatt működik a totalizatőrfogadásokat lebonyolító személyzet.

36. §
A versenyközegek kötelesek a versenyek kezdete előtt egy órával a versenypályán megjelenni és a
versenynap utolsó futama után megadott „rendben" jelzésig a V.I. rendelkezésére állni.

37. §
A versenyközegek nem lehetnek anyagilag érdekeltek a hazai galoppversenyzésben, tulajdonukban és
bérleményükben nem állhat idomításban galopp versenyló, a magyarországi galopp versenyekben lovat
nem futtathatnak, fogadásokat a magyarországi lóversenyekre nem köthetnek és nem köttethetnek.

38. §
A versenyközeg, ha teendőit nem a G.V.Sz. előírásainak megfelelően végzi, vagy mulasztást követ el, a
V.I. felé felelősséggel tartozik. A V.I. felszólítására köteles magyarázatot adni.

39. §
A versenyközeg intézkedései ellen az érintett panasszal élhet a V.I.-nél. A panasz tárgyában a
bepanaszolt meghallgatása után a V.I. dönt. Ha a panasz alaptalannak bizonyulna, a V.I. a panaszt
emelőt büntetheti. A V.I., ha indokoltnak tartja a panaszt, a versenyközeggel szemben a 11. §. szerint jár
el.

VERSENYTITKÁR
40. §
A Versenytitkár feladata a versenynapok szakmai előkészítése és lebonyolítása. A Versenytitkár irányítja
a versenytitkárság munkáját, működteti a központi nyilvántartó és elszámoló informatikai rendszert.

41. §
A Versenytitkár gondoskodik arról, hogy a G.V.N., az Általános Szabályok, Tréninglista, és a
Versenyfeltételek, GHP, Versenyérték táblázat, változások, statisztika stb., továbbá a L.F.B. által kiadott
működési engedélyek és hivatalos közlemények határidőre megjelenjenek.

42. §
A Versenytitkár nyilvánosságra hozza a nevezéseket és a teherközléseket, elkészíti a hivatalos
versenyprogramot és a Hivatalos Versenyeredményt.
Gondoskodik a nemzetközi versenyzési kapcsolatokról, a külföldi országba versenyekre leadott
nevezéseket, törléseket, induló bejelentéseket és a lovak versenyteljesítményeit az adott ország
versenyeztetési központjába továbbítja.
A Versenytitkár vagy megbízottja, a Pályaállatorvossal és a Magyar Méneskönyv vezetőjével azonosítja
az idomítási jegyzékbe vétel előtt a lovakat.

A PÁLYAÁLLATORVOS
A PÁLYAÁLLATORVOS FELADATA ÉS HATÁSKÖRE
43. §
A Pályaállatorvos a versenypálya hivatalos állatorvosa, aki, Magyarországon szerzett, vagy honosított
állatorvosi diplomával rendelkező személy, akit a Versenyszervező foglalkoztat, vele szerződéses, vagy
alkalmazotti viszonyban áll. Helyettesítéséről köteles a Versenyszervezővel előre egyeztetett személyek
közül gondoskodni és esetenként a Versenytitkárt erről az esedékesség előtt 48 - 24 órával tájékoztatni.
A helyettesítés tényét a Versenytitkár köteles az érdekeltek tudomására hozni.
A versenyek megkezdése előtt legalább 1 órával köteles a versenypályán megjelenni, a futópálya
állapotát, versenyzésre való alkalmasságát a V.I.-vel közösen felmérni. Köteles a programon szereplő
lovak egészségi állapotáról meggyőződni, és a versenyek előtt a jártatóban, valamint a pályára lépő
lovakat a próbagaloppnál személyesen, vagy megbízott által ellenőrizni, rendellenesség esetén a V.I.-t
haladéktalanul tájékoztatni.

44. §
A Pályaállatorvos feladatkörébe tartozik a versenyzéshez és a lótartáshoz kapcsolódó állategészségügyi,
állatvédelmi jogszabályok betartatásának ellenőrzése, a rendellenességek jelentése a V.I., a
Versenyszervező és a hatósági állategészségügyi szolgálat felé.
A Pályaállatorvos tevékenységéről részletesen a G.V.Sz. III. fejezete és a versenyzéshez kapcsolódó
állategészségügyi szabályok rendelkeznek.

HENDIKEPPER BIZOTTSÁG
45. §
A hendikep versenyekben, a lovak nyeregben vitt terhét a Hendikepper Bizottság állapítja meg.
A Hendikepper Bizottság a lovakat a nyilvános versenyekben nyújtott teljesítményük, azaz
versenyformájuk alapján értékeli és az egymáshoz viszonyított versenyképességüket ún.
hendikepszámmal fejezi ki. A hendikepszám egész és törtszámú lehet.
A Hendikepper Bizottság a versenyévadban csak annak a lónak hozza nyilvánosságra a megállapított
terhét és a versenyévad végén csak annak a lónak ad generálhendikep számot, amely ló a tárgyévben
legalább három belföldi versenyben érvényesen futott, vagy két versenyben futott érvényesen és ebből
legalább egy versenyben 1.-3. helyezést ért el.
A generálhendikep skálában a kétéves, a hároméves és a négyéves és idősebb lovakat, külön-külön
csoportokban kell rangsorolni, képességszámuk csökkenő sorrendjében.
A Hendikepper Bizottság állapítja meg a hendikepre nevezett lovak terheit nyerési esélyüknek a
kiegyenlítése céljából, és ezt a teherközlésben nyilvánosságra hozza. Egy lónak a hivatalos
hendikepszáma, azaz a hendikepskálában történt beállítása mindaddig nem változik, amíg a ló
versenyben újból nem futott.
A Hendikepper Bizottság csak akkor változtathat egy lónak a már kiadott teherközlésben közzétett
hendikepszámán, ha azt követően a ló versenyben már futott, vagy ha a korábbi hendikep beállítása
nyilvánvaló tévedés volt.
Lovak egymás közötti viszonylatát a verseny teherközlésének megjelenése után megváltoztatni nem
lehet, hacsak nem nyilvánvaló tévedésről van szó. Ha egy érvényesen benevezett ló neve, vagy terhe,
vagy mind a kettő a teherközlésből kimaradt, ezt utólag pótolni kell. Ilyen esetekben a Hendikepper
Bizottság a teherközlés közzétételére kitűzött időponttól legfeljebb 24 órán belül, azonban legkésőbb a
törlésre kitűzött időpontig a hiányt pótolni, illetve a teherközlést helyesbíteni köteles.
Síkverseny hendikepben a Hendikepper Bizottság a kiróható legmagasabb és legalacsonyabb terheket az
Általános Szabályok vonatkozó rendelkezése szerint állapíthatja meg.

MÁZSÁLÓ
46. §
A Mázsáló végzi a versenylovasok versenyre való kimázsálását, és a verseny után azok
visszamázsálását.
A mázsálással kapcsolatos előírások pontos betartásáért és betartatásáért a mázsáló felelős a
Versenyintézőségnek.

47. §
A Mázsáló feladata minden versenynapon az első futam lovasainak kimázsálása előtt meggyőződni a
mérleg pontos működéséről. Ezt a mázsakönyvbe (mázsalapra) feljegyezteti.

Mázsálásra csak hitelesített mérleg alkalmazható. A mérleg hivatalos hitelesítését a Versenyszervező
évente, a versenyévad megkezdése előtt köteles elvégeztetni. Rendhagyó esetben (a mérleg
meghibásodása, áthelyezése stb.) ezt újból meg kell ismételni.

48. §
A Mázsáló csak azt a külföldi lovast mázsálhatja ki, aki a Versenyintézőségnek bemutatta az érvényes
működési engedélyét vagy annak hivatalos igazolását és írásban nyilatkozott arról, hogy nincs a
versenylovaglástól eltiltva. A Mázsáló nem mázsálhatja ki azt a lovast, akinek a versenyben való
lovaglását a Versenyintézőség nem engedélyezi.

49. §
A ki- és visszamázsálás a Mázsáló szóbeli rendelkezései és utasításai alapján és ellenőrzése mellett
történik.

50. §
A Mázsáló feladata a mázsakönyvbe (mázsalapra) bejegyeztetni az alábbiakat:
a versenyekben induló lovak programszámát és nevét,
a lovasok család- és utónevét,
a versenyprogram szerint a kirótt terheket,
a túlsúlyok és lovas engedmények figyelembe vételével a tényleges terheket,
a startszámokat,
a versenyprogramban közölt versenyszínektől eltérő versenyszínváltozásokat,
a kimázsált kiegészítő felszereléseket, amelyeket a ló versenyben visz.
A Mázsáló elkészítteti a mázsakönyvvel azonos adatokat tartalmazó jegyzékeket. A jegyzék egy-egy aláírt
példányát átadja a Versenyintézőségnek, az Indítónak a Célbírónak és a versenytéren közzéteszi.

51. §
A Mázsáló a verseny lefutása után a versenyben indult valamennyi ló lovasát visszamázsálja s a verseny
végérvényes helyezési sorrendjét a célbírói ítélettel együtt a mázsakönyvbe, vagy a mázsalapra bejegyzi.
A Mázsáló csak a Versenyintézőség utasítására tekinthet el a helyezetlen lovak visszamázsálásától.

52. §
A Mázsáló feladata a “rendben”, illetve az “óvás” jelzést a G.V.Sz. rendelkezései szerint megadni és ezt a
Versenyintézőség felé azonnal jelezni.

53. §
A Mázsáló köteles a Versenyintézőségnek minden mázsálással kapcsolatos szabálytalanságot
bejelenteni és mindazokat a személyeket feljelenteni, akik a ki- és visszamázsálásra előírt
rendelkezéseket nem tartották be.
A Mázsáló minden versenynapon az utolsó futam után a mázsakönyvet (mázsalapot) aláírja és azt átadja
a Versenytitkárnak.

INDÍTÓ (STARTER)
54. §
Az Indító felelőssége, hogy a versenyben induló lovakat a G.V.Sz. előírása és a versenyfeltételek szerint
startboxból, vagy zászlóval indítsa el.
Kötelessége a lovak próbagaloppjával egy időben a starthoz kimenni és mindent elkövetni, hogy a
startboxból történő indításnál a versenyben résztvevő lovak mindegyike elfoglalja a kisorsolt
startszámának megfelelő helyét. A boxos startgép meghibásodása esetén, vagy ha nincs startgép, a V.I.
engedélyével a lovakat zászlóval indítja el, erről a Versenytitkárt előzetesen tájékoztatja. Zászlóval történő
indításnál a lovak egyszerre és egyvonalban, lehetőleg lépésben induljanak el a startoszloptól a részükre
kisorsolt helyükről.

55. §
Az Indító a Büntetési Táblázatban évente közzétett összeghatáron belül bünteti, vagy feljelenti a
Versenyintézőségnek azt a lovast:
aki utasításait nem tartja be, vagy azoknak ellenszegül,
aki a startboxból történő indításnál felszólítása ellenére szándékosan hátráltatja, hogy lova
elfoglalja helyét,
aki a startboxban, nem a kisorsolt helyét szándékozik lovával elfoglalni,
aki a startbox ajtajának kinyílásakor lova elugratását nem kísérli meg,
aki a start után a kötelező egyenes irányt a kitűzött sárga zászlóig nem tartja be, vagy kanyarban

indulásánál a starthelyi pozícióját a forduló ívének követésével a forduló végéig nem tartja be, illetve aki
startzászlóval történő indításnál lova elugratását megkísérli még mielőtt a startjelet megadta volna,
aki felszólítása után lovát szándékosan hátrafordítja, vagy szándékosan a háttérben tartózkodik,
hogy ezzel az indítást késleltesse, vagy meghiúsítsa,
aki felszólítása ellenére nem a lova részére kisorsolt starthelyről indul.

56. §
Az Indító köteles minden start előtt a startgépet kipróbálni és gondoskodni arról, hogy az indítóhelyen
piros színű startzászló, megfelelő nagyságú fehér színű elő zászló és egy kék zászló álljon rendelkezésre.

57. §
Az Indító kötelessége feljegyezni a start óra és perc szerinti időpontját, a zászlós startot - ha az indítás
nem startboxból történt - ,az egyes lovaknak a startnál való megkésését, vagy állva maradását, azt, hogy
ha valamely lovat “nem indult”-nak kell tekinteni, ha egy ló az indításra való felszólítás előtt, vagy után,
lovasával vagy anélkül elszáguldott. Közvetlenül a futam után a V.I.-nek jelentést tesz a starttal
kapcsolatos megfigyeléseiről.

CÉLBÍRÓ
58. §
A Célbíró állapítja meg a befutási sorrendet.
A célfotóképről (videofelvételről) meg kell állapítania és a célbírói ítéletben fel kell tüntetnie azokat a
távolságokat is, amelyek a közvetlenül egymás után célba érkezett lovakat a célba érkezésükkor
egymástól elválasztották.
A megnevezhető távolságok: orrhossz, rövidfejhossz, fejhossz, rövidnyakhossz, nyakhossz, fél hossz, egy
hossz. Két hosszig bezárólag negyedhossz is ítélhető. A két hossztól öt hosszig terjedő távolságot
félhosszonként, a tíz hosszig terjedőt egyhosszonként, a harminc hosszig terjedőt kéthosszonként kell
megállapítani, a harminc hossznál nagyobb távolság megjelölésére a “számtalan hossz” kifejezést kell
alkalmazni.
Az a ló, amely a győztes célba érésekor nem érte el a távoszlopot, távolozottnak kell tekinteni. A bírói
ítélet lapra a Célbíró azt külön rávezeti.

59. §
A verseny lefutása után elsőnek helyezett az a ló, amely lovasával nyergében az orrával elsőként éri el a
célvonalat, azaz a versenypálya belső és külső oldalán elhelyezett céloszlopokat összekötő képzeletbeli
egyenes vonalat.
Második az a ló, amely a győztes után a legközelebb éri el a célvonalat. A Célbíró ugyanígy helyezi a
harmadik, illetve a többi lovat is.

60. §
Holtversenyt állapít meg a Célbíró, ha két vagy több ló egyvonalban éri el a célvonalat.

61. §
A Célbíró köteles a versenyszíneket, és a lovak programszámát ellenőrizni, vagy a jártatóban, vagy a
célbírói helyiségből. A Célbírónak a célbírói helyiségben kell tartózkodnia legkésőbb azt követően, amikor
elhangzik: a „lovak rövidesen starthoz állnak” bemondás, addig, amíg a lovak a célba nem érnek, a
helyezési sorrendet és a teljes bírói ítéletet meg nem állapította, és amíg annak kihirdetése a rendben
jelzéssel meg nem történt.

62. §
Célbírói ítéletet egyszemélyi felelősséggel csak a Célbíró hozhat. A célfotó kiértékelésénél egy
versenyintézőségi tag köteles jelen lenni. A célfotóképet a versenytéren közzé kell tenni, valamint
esetleges hiányának okáról a közönséget tájékoztatni kell.

63. §
Amint a lovak a célvonalon áthaladtak, és a Célbíró a helyezési sorrendet a célfotókép igénybevétele
nélkül állapítja meg, az első, a második és a harmadik helyezett lovak hivatalos programszámát
beérkezésük sorrendjében, a hangosbemondó útján kihirdeti, majd az eredményjelzőn közzéteszik.

64. §
Célfotó felvételt minden futamban kell készíteni, ahol van célfotó berendezés.

65. §
A Célbíró, ha megítélése szerint a nyerő és a második vagy a második és harmadik, vagy a harmadik és a
mögötte lévő lovak között a távolság nyakhossz vagy annál rövidebb, köteles célfotóképet kérni, ezt

hangosbemondó útján a közönség tudomására hozza, majd a helyezési sorrendet a célfotókép alapján
állapítja meg és azt kihirdettetni.

66. §
Abban az esetben, ha egy futamban a Célbíró két vagy több ló helyezésének megállapítására
célfotóképet kér, azt, valamint a megállapítható helyezést, vagy helyezéseket a lehető leghamarabb ki kell
hirdetnie.

67. §
Ha a célfotógép nem működött, vagy a célfotókép nem elég éles, hogy annak alapján a Célbíró a
befutási sorrendet meg tudja állapítani, akkor a Célbíró által még a célfotókép elkészülése előtt
megállapított és a Versenytitkárral írásban közölt helyezési sorrend a hivatalos.

68. §
A célbírói ítéletet írásba kell foglalnia, feltüntetve a lovak célba érkezésének sorrendjét és egymástól
való távolságát, a start pillanatától a célba érkezésig a versenyben előfordult, rendkívüli eseményeket
(pályaelhagyás, kitörés, lóról esés, felbukás, távolozás stb.), ha a célbírói ítéletet célfotó alapján hozta, és
a verseny lefutási idejét. Az írásba foglalt és a Célbíró által aláírt célbírói ítéletet a mázsaházban kell
kifüggeszteni.

69. §
A célbírói ítélet ellen óvásnak nincs helye. Nyilvánvaló tévedés esetén a Célbíró a téves ítéletét a
“rendben” jelzés megadása előtt a Versenyintézőség tudtával helyesbítheti. A rendben jelzés után csak
technikai óvás emelhető.

NYERGELŐBÍRÓ
70. §
A Nyergelőbíró ellenőrzi a versenyben induló lovak azonosságát. Versenyben csak a Nyergelőbíró által
azonosított lovak vehetnek részt. A nyergelőbíró a lovakat felnyergelésük előtt a nyergelőben a lóútlevél
alapján azonosítja.
Az istállóban nyergelt lovakat, felnyergelésük előtt az istállóban azonosítja, mielőtt a lovat a jártatóba
bevezetik. Amennyiben valamelyik ló azonossága tekintetében kétely merülne fel, azt a
Versenyintézőségnek azonnal jelenti. A jártatóba kizárólag azonosított lovakat szabad bevezetni.

EGYENESBÍRÓ
71. §
Az Egyenesbíró feladata annak az ellenőrzése, hogy a versenyben a befutóegyenesbe fordult
mezőnyben, különös tekintettel a távoszlopot elérve, a lovasok betartják-e az egyenes irányt és nem
akadályozzák-e egymást.
A Versenyintézőségnek köteles minden futam után a rendben jelzésig jelentést tenni.

PÁLYAFELÜGYELŐ
72. §
A Pályafelügyelő kötelessége a versenytéren a versenyeknek a G.V.Sz. vonatkozó rendelkezései által
előírt zavartalan megtartását biztosító mindennemű intézkedés megtétele. Köteles továbbá a megfelelő
technikai, informatikai és biztonsági berendezésekről és azok karbantartásáról gondoskodni.

PÁLYAORVOS
73. §
Az ügyeletes orvos a versenyek egész időtartama alatt a V.I. rendelkezésére áll. A V.I. saját
kezdeményezéséből, vagy illetékes megkeresésére elrendelheti, hogy az ügyeletes orvos a versenyekkel
kapcsolatban bármely közreműködőnél általános egészségvizsgálatot tartson, annak testi, szellemi, vagy
erőállapotáról jelentést tegyen, illetve jelentse, hogy ha az illető feladata ellátására képtelen.
A lóról leesett, felbukott lovast minden esetben meg kell vizsgálnia, a lovas aznapi további lovaglásáról a
pályaorvos javaslata alapján dönt a V.I.
A Pályaorvos teendőinek ellátását a versenyekre kirendelt mentőorvos is elláthatja.
A Pályaorvos szükség esetén orvosi ellátásban részesítheti a versenylátogató közönséget is.

TOTALIZATŐR VEZETŐ
74. §
A Totalizatőr Vezető felel a V.I.-nek az érvényben lévő fogadási szabályzat pontos betartásáért, a

fogadások időbeni lebonyolításáért, valamint a totalizatőrnél alkalmazott személyzet működéséért.
A Totalizatőr Vezető köteles a V.I. felhívására a fogadásokról és a fogadások kísérő körülményeiről
adatszerű felvilágosítással szolgálni. A Totalizatőr Vezető a Fogadásszervezővel áll jogviszonyban.

II. Fejezet
RÉSZLETES VERSENYSZABÁLYOK
VERSENYFELTÉTELEK
75. §
A versenyfeltételek mindazon rendelkezések, követelmények és előírások összessége, amelyek
előfeltételei egy verseny szabályszerű kiírásának és megtartásának. A versenyfeltételeket a
Versenyszervező írja ki és a G.V.N.-ben teszi közzé.
A Versenyszervezőnek jogában áll, az egyes versenyek feltételeit akár még az induló bejelentéskor is
visszavonni vagy módosítani.
A versenyekre vonatkozóan a versenyfeltételek az irányadóak.
A versenyfeltételeket a Versenyszervező az alábbiak szerint írhatja ki:
a)
belföldön tenyésztett lovak részére,
b)
belföldön tenyésztett és belföldinek minősülő lovak részére,
c)
bel- és külföldinek minősülő lovak részére.
d)
belföldi idomítású lovak részére
A versenyfeltételeknek tartalmazniuk kell:
a)
a verseny lefutásának helyét és időpontját,
b)
a verseny nevét és azt, hogy a verseny korteherverseny, vagy hendikep,
c)
a verseny távját, összdíjazását, az első díjat és a helydíjakat, a tiszteletdíjakat, emléktárgyakat, az
adományozó megjelölésével,
d)
meghatározását, hogy az adott verseny mely lovak részére nyitott,
e)
a nevezés, a törlés, és az induló bejelentés időpontját,
f)
a korteher versenyek kiírásában az alapterheket évjáratonként, a tehertöbbletek és
teherengedmények feltételeit,
g)
a hendikepek kiírásában a skálát évjáratonként és a teherközlés időpontját,
h)
a nevezési, beíratási, állvamaradási, és az indulóadási díjakat,
i)
a belföldi tenyésztésű lovak tenyésztési prémiumát, ha van,
j)
a belföldi tenyésztésű lovak különdíját, tulajdonosi prémiumot abban az esetben, ha van,
k)
azokban a versenyekben, amelyekre a versenyfeltételek parádét rendelnek el, annak
közzétételét,
l)
a Versenyszervezőnek lehetősége van, hogy nevezés nélkül, kizárólag induló bejelentéssel írjon
ki versenyt.
A fenti pontokban foglaltakon kívül a versenyfeltételek tartalmazhatnak még egyéb, a versenyre
vonatkozó rendelkezéseket is, mint pl. GHP számokra utalást, lovasokra, tenyésztőkre, bel- és külföldi
lovakra vonatkozó rendelkezéseket stb.
A versenyfeltételeknek meg kell felelniük a G.V.Sz.-ben és az Általános Szabályokban megjelent
rendelkezéseknek.

76. §
Több részre osztott versenyekben a nevezett lovak az egyes részekbe való besorolását a Versenytitkár
végzi, a hendikep több részre osztása esetén az osztott részek hendikep skálája változhat.
Versenyek több részre osztása esetén minden rész díjazása azonos.

77. §
Egyéves, valamint ismeretlen származású lovak versenyben nem futhatnak.
Kétévesek versenyben május 1. előtt nem futhatnak.

78. §
Verseny távja 900 méternél rövidebb nem lehet.

79. §
A terhek megállapításánál a súlyegység mindig a „kg”, amely legfeljebb „fél kg”-ra osztható.

VERSENYÉRTÉK ÉS ÖSSZNYEREMÉNY

80. §
Versenyérték az, amelyet a ló bel- és külföldön elismert versenyben első díjként nyert.
Korteher versenyekben a tehertöbbletek, és a teherengedmények szempontjából csak az első díjként
nyert nyereményeket lehet tekintetbe venni. Külföldi pénznemben nyert nyereményt az Általános
Szabályokban évente közzétett átszámítási kulcs szerint kell hazai pénznemre átszámítani.
A hazai pénznemre átszámított külföldi nyereményt a korteher versenyekben a kizárások, a
tehertöbbletek, illetve a teherengedmények szempontjából figyelembe kell venni.

81. §
A holtversenyben nyert nyereményeket, a versenyérték szempontjából a 85. § szerint kell számításba
venni.

82. §
Össznyeremény az első díjként nyert nyeremények összege.

83. §
Azt, hogy egy ló a kiírt korteher versenyben indulhat-e, és abban milyen terhet visz, a versenyfeltételek
állapítják meg.

84. §
A versenyérték szempontjából azt a nyereményt kell figyelembe venni, amelyet a ló a versenyre való
kimázsálásáig nyert.

85. §
A holtverseny különböző eseteiben a versenyértékek a következőképpen alakulnak:
ha két ló győz holtversenyben, akkor az első és második díj összegét két egyenlő részre kell
osztani,
ha három, vagy több ló győz holtversenyben, az első, a második, illetve a további díjak összegét
kell annyi egyenlő részre osztani, ahány ló holtversenyben győzött,
ha nem az első, hanem a második, a harmadik, vagy további díjazott helyre volt holtverseny,
akkor is ugyanilyen elv szerint kell a helydíjakat megosztani.

86. §
A holtversenyben győztes lovak mindegyikét győztesnek kell tekinteni.

TEHERTÖBBLETEK ÉS TEHERENGEDMÉNYEK
87. §
Korteher versenyekben a versenyfeltételek a nyert versenyek első díja, illetve össznyeremény, vagy a
nyert versenyek száma alapján tehertöbbletet írnak elő. Korteher versenyekben a ló terhe megváltozik - a
versenyfeltételek szerint - ha a ló a nevezési zárlat után versenyt nyert. A nevezési zárlat utáni
nyereményt a kizárás szempontjából figyelembe kell venni.
A különdíjat, a tenyésztési prémiumot a tehertöbblet és a teherengedmények, valamint a versenyből való
kizárás szempontjából nem kell tekintetbe venni.
Korteherversenyekben a kizárások, a tehertöbbletek szempontjából a folyó és múlt évi nyereményeket kell
tekintetbe venni, hacsak a versenyfeltételek másként nem rendelkeznek.
A teherengedmények szempontjából, minden korábbi év nyereménye számít, hacsak a versenyfeltételek
másként nem rendelkeznek.

88. §
Korteherversenyekben a Versenytitkár az alapterheket az induló bejelentéskor az Általános Szabályokban
közzétett mértékben módosíthatja.

89. §
Nyeretlen ló, amely a verseny előtti kimázsálásig nem nyert elismert versenyt.

90. §
Ha a versenyfeltételek szerint egy lóra több tehertöbblet, illetve több teherengedmény vonatkozik, akkor a
tehertöbbletek közül a legmagasabbat, a teherengedmények közül a legkedvezőbbet kell tekintetbe venni.
A tehertöbbleteket és a teherengedményeket csak abban az esetben számítják halmozottan, ha azt a
versenyfeltételek előírják.
Azt a lovat, amelyet technikai óvás után elütöttek a korábbi versenyében nyert első díjtól, azt a díjat
versenyérték szempontjából sem kell figyelembe venni. (visszamenőleg a szabály nem alkalmazható)

91. §
Korteherversenyekben a helydíjként nyert nyereményeket a tehertöbblet és a teherengedmény

szempontjából nem lehet tekintetbe venni.
A versenyfeltételekben kiírt helydíjak száma csökkenthető amennyiben hét vagy kevesebb lovat adnak
indulónak egy futamban. (kivéve az előnevezéses versenyek)

DÍJ ÉS TISZTELETDÍJ
92. §
Minden elismert versenyben díjat kell kiírni. A díjazott lovak számát és a versenydíjak elosztását a
versenyfeltételek állapítják meg. A díjon kívül a versenyfeltételek tiszteletdíjat is kiírhatnak. Tiszteletdíjat a
versenyfeltételek szerint a győztes, esetleg a helyezett, emléktárgyat a versenyben futott valamennyi ló
tenyésztője, tulajdonosa, futtatója, idomárja, lovasa és lovásza kaphat.

93. §
Holtverseny esetén a jogosultak mindegyikének kell tiszteletdíjat adni. Abban az esetben, ha az eredeti
tiszteletdíj hasonmását beszerezni nem lehet és az érdekelt felek a tiszteletdíj sorsáról egymás közt
megegyezni nem tudnak, a Versenyszervező sorshúzással dönti el, hogy a tiszteletdíj közülük kinek
jusson. Ilyen esetben azonban a többi jogosultnak is kell tiszteletdíjat adni.

94. §
A tiszteletdíjat a „rendben” jelzés megadása előtt átadni nem lehet. Technikai óvás esetén, amennyiben a
V.I. annak helyt adott, és az jogerőre emelkedett, a már kiadott tiszteletdíjakat a Versenyszervező
visszavonja és az arra jogosultaknak adja át.

GALOPPVERSENYEK - SÍKVERSENYEK
95. §
A galoppversenyek két csoportba oszthatók:
a)
korteherversenyekre
b)
hendikepekre

KORTEHERVERSENY
96. §
Korteherversenyek azok a versenyek, amelyekben a lovak terhét a versenyfeltételek a koruk, nemük és
az addigi nyereményeik alapján határozza meg.

97. §
A korteherversenyek:
a)
klasszikus versenyek
b)
tiszta korteherversenyek
c)
tehertöbbletekkel, teherengedményekkel kiírt korteher versenyek
Klasszikus versenyekben a lovak azonos terhet visznek. A kancák kancaengedményt kapnak.
Tiszta korteherversenyekben a lovak terhét - a versenyfeltételek addigi nyereményeiktől függetlenül a
korteher táblázat szerint - állapítják meg.
A tehertöbbletekkel kiirt korteherversenyekben a lovak terhét a versenyfeltételek úgy határozzák meg,
hogy az alapterhek tekintetében a korteher táblázat az irányadó, a lovak addigi nyereményeik alapján
tehertöbbletet visznek, illetve ha a versenyfeltételek elrendelik, addigi eredményeik alapján teherengedményben részesülhetnek.

KORTEHERTÁBLÁZAT SÍKVERSENYEKRE
98. §
A korteher, a különböző korú lovak eltérő fejlettségéből adódó képesség különbséget hivatott
kiegyenlíteni. A képesség különbségének rendszerét a kortehertáblázat tartalmazza, amely meghatározza
az egész versenyévadra havonként, versenytávonként az évjáratok közötti teherkülönbözetet. Azokban a
korteher síkversenyekben, amelyekben kancák ménekkel vagy heréltekkel futnak együtt, a kancák 1 1/2
kg engedményben részesülnek. Kizárólag kancák részére kiírt korteherversenyekben kancaengedmény
nem adható.

Hivatalos kortehertáblázat síkversenyekre
(az évjáratok közötti teherkülönbözet kg-ban feltüntetve)

Táv

Kor

9001000 m
11001200 m
13001400 m

2-3
3 idb.
2-3
3 idb.
2-3
3-4
4 idb.
2-3
3-4
4 idb.
3-4
4 idb.
3-4
4 idb.
3-4
4 idb.

6
6 1/2
7
1/2
7 1/2
1
8
1 1/2
8 1/2
2
9
21

3-4
4 idb.
3-4
4 idb.
3-4
4 idb.

2
9 1/2
2 1/2
10
3
10 1/2
3

15001600 m
17001800 m
19002000 m
21002200 m

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

Nov.
Dec.

5 1/2
6
6 1/2
7
1/2
7 1/2
1
8
1 1/2
8 1/2
2

5
5 1/2
6
6 1/2
7
1/2
7 1/2
1
8
1 1/2

14 1/2
4
4 1/2
5
5 1/2
6
6 1/2
1/2
7
1

13
3
13 1/2
3 1/2
4
4 1/2
5
5 1/2
6 1/2
1/2

11 1/2
2
12
2 1/2
12 1/2
3
3 1/2
4
4 1/2
5 1/2
-

10
1 1/2
10 1/2
2
11
2 1/2
12
3
3 1/2
4
4 1/2
-

8 1/2
1
9
1 1/2
10
2
11
2 1/2
3
3 1/2
4
-

7
1/2
8
1
9
1 1/2
10
2
2 1/2
3
3 1/2
-

9
2
9 1/2
2 1/2
10
3

8 1/2
1 1/2
9
2
9 1/2
2 1/2

7 1/2
1
8
1 1/2
8 1/2
2

7
1/2
7 1/2
1
8
1 1/2

6
1/2
6 1/2
1/2
7
1

5
5 1/2
6
1/2

4 1/2
5
5 1/2
-

4
4 1/2
-

/
2400 m
2800 m
3200 m

5
-

99. §
A kortehertáblázatban az egyes évjáratok között megadott teherkülönbségek - havonként és távonként - a
korteherversenyekben az alapterhek tekintetében irányadóak, de nem kötelezőek. Azoktól a
versenyfeltételekben a Versenytitkárnak jogában áll eltérni.

HENDIKEP
100. §
A kortehertáblázatban az egyes évjáratok között megadott teherkülönbségeket havonként és távonként a
hendikepekben kötelező a kirótt terhek megállapításakor figyelembe venni.

101 §
A hendikepre a nevezett lovak kirótt terhét esélyük kiegyenlítése céljából, korábbi versenyekben nyújtott
teljesítményük alapján, versenyképességüknek megfelelően a Hendikepper Bizottság állapítja meg.
Hendikepekben a kancák nemi engedményben nem részesíthetők.
A kortehertáblázat előírásai a hendikep versenyekben kötelező érvényűek.

102. §
Síkversenyben a Hendikepper Bizottság kizárólag annak a lónak a terhét állapíthatja meg, amely a
teherközlésig belföldi síkversenyben legalább két érvényes futásból egyszer 1.-3. helyezést ért el, vagy
háromszor érvényesen futott.
Érvényes futásnak az számit, amikor a ló a startoszloptól megkésés nélkül indult, s célig lovasával a
nyergében részt vett a versenyben, áthalad a célon anélkül, hogy távolozva lett volna.

103. §
Külföldi idomításban álló versenyló Magyarországon hendikepben akkor futhat, ha a G.V.Sz.-ben, illetve
az Általános Szabályokban foglalt - a hendikepre való minősítés előírásainak - eleget tett.

104. §
Annak a lónak a hendikepben kirótt terhét, amely a teherközlés megjelenése után versenyt nyert, 6 kg-mal
meg kell emelni.
A technikai óvással diszkvalifikált ló hendikep beállítása nem változik, ha a ló a nyeréséért megemelt
számáról már futott.

105. §
Hendikepben a törlés után a Versenytitkár az állva maradt lovak terheit - amennyiben a program
összeállítása azt indokolttá teszi - arányosan felemelheti vagy csökkentheti.
Az állva maradt lovak terheinek emelésénél a ki nem hendikeppelt lovak terhe a teherközlésben
zárójelben közölt súllyal csökkentve emelkedik.

106. §
Abban az esetben, ha az induló bejelentéskor a Versenytitkár az állva maradt lovak terheit arányosan
felemeli, vagy csökkenti, annak a lónak, amelynek a terhe a 104. § szerint változik, a 6 kg-t, a terhek
arányos megváltoztatása után kell a nevezett ló kirótt terhéhez hozzáadni.

ELADÓ LOVAK VERSENYE
107. §
Az eladó lovak versenye, olyan verseny, amelyben a győztes lovat nyilvános árverésre bocsátják. A többi
futott ló megvétel céljából követelhető.
Az eladó lovak versenye lehet:
a)
korteherverseny
b)
hendikep
A futtató az eladók korteher versenyére a leadott nevezéssel egyidejűleg közli a ló eladási árát.
Az eladó lovak versenyének szabályai:
a)
Az eladó lovak versenyének győztesét azonnal a rendben jelzés után, a kikiáltási árért árverésre
bocsátják.
b)
Az eladó lovak versenyének kiírása tartalmazza a kikiáltási árat. A tulajdonos kötelezettséget
vállal, hogy a nevezéskor bejelentett árért lovát eladja.
c)
Az idomár nevezéskor igazolja, hogy a tulajdonos beleegyezésével nevezte a lovat az eladók
versenyébe. Bérelt ló esetében a tulajdonos írásban tett hozzájárulása szükséges.
d)
Holtverseny esetén a holtversenyben célba ért összes ló árverésre kerül.
e)
Az eladó lovak versenyében indult összes ló, a győztest kivéve, az első díjjal megemelt kikiáltási
árért a “rendben” jelzés után 15 percen belül a Versenytitkárnál írásban követelhető. Ha többen követelik
ugyanazt a lovak, sorshúzás dönt, hogy kinek a tulajdonába kerülhet. A követeléseket a megszabott 15
perc lejártáig nem hozzák nyilvánosságra.
f)
A licit rendjét az Általános Szabályok határozzák meg.
g)
Az eladó lovak versenyében vásárolt lóval kapcsolatos mindennemű kötelezettség (vám, illeték
tartozás stb.) az eladót terhelik.
h)
Az árverés lebonyolításáért a Versenyszervező a felelős.
i)
Teherengedménnyel bejelentett és nyert ló eladása esetén a betéti ár és a tényleges eladási ár
közötti különbség a Versenyszervezőt illet meg.

NEVEZÉS
108. §
Versenyben csak az a ló futhat, amelyet a G.V.Sz. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően a
Versenyszervező által előírt formában a nevezési határidőig az adott versenyre neveztek. Nevezésen
értjük azt, amikor az idomár a lovát a versenyfeltételek szerint a megjelölt futamra megfelelő helyen és
időben írásban nevezi.
Hivatalos versenyben még nem futott kétéves valamint hároméves és idősebb ló csak kvalifikációs,
startgéppel indított futamban történő sikeres kvalifikálás után adható indulónak hazai versenybe.
Kvalifikációs futamban a teher 60 kg és a futamban csak érvényes lovaglási engedéllyel rendelkező
lovasok lovagolhatnak.
A külföldi tréningben álló ló esetében a kvalifikációt az adott ország hivatalos Versenyszervezőjének kell
igazolnia.
A kvalifikációs szintidőkről az Általános Szabályok rendelkezik.

109. §
Érvényesen nevezni minden esetben a Versenyszervező által rendszeresített nyomtatványon írásban,
faxon, e-mailben vagy elektronikusan kialakított rendszerben lehet. A Versenytitkár telefonon leadott
nevezést is elfogad, de az így leadott nevezést az induló bejelentésig írásban is meg kell erősíteni.

110. §
Aki egy kiírt versenyre nevezést ad le, aláveti magát a G.V.Sz.-nek és a Versenyszervező által kiadott
rendelkezéseknek.

111. §
A nevezésnek tartalmaznia kell:
1.
a versenynap időpontját,
2.
a verseny számát és pontos nevét,
3.
abban az esetben, ha már egy futott ló nevét megváltoztatták, a régi nevet is fel kell tüntetni
mindaddig, amíg a névváltozás a G.V.N.-ben meg nem jelenik,
4.
a nevezésre jogosult személy nevét és aláírását,
5.
a futtató nevét, illetve istállónevét, az idomár nevét,
6.
a ló nevét, korát, színét, nemét, származását,
7.
a bejelentett versenyszíneket,
8.
külföldről nevezett ló esetében a ló versenyteljesítményét.
A 5.) -8.) pontig felsorolt részletes adatokat csak akkor kell megadni, ha külföldről neveznek.
A nevezés átvételére csak a versenytitkárság jogosult, nevezni csak a tréninglistán szereplő lovat lehet.

112. §
Külföldi versenyekre nevezni csak a versenytitkárságon keresztül lehet.

113. §
Érvénytelennek kell tekinteni azt a nevezést, amely:
1.
pontatlan,
2.
valótlan adatokat tartalmaz,
3.
olyan lóra vonatkozik, amelyet a V.I. eltiltott a versenyzéstől,
4.
amelyet a versenyfeltételekben kiírt nevezési zárlat lejárta után adtak le,
5.
az idomár nem látott el kézjegyével.
Nevezést a nevezési zárlat után elfogadni tilos, kivéve, ha a Versenytitkár megállapította, hogy a nevezést
a megfelelő helyen és időben leadták, de valamilyen okból nem érkezett meg a nevezési zárlatig.
Tévesnek kell tekinteni azt a nevezést:
1.
amelyet olyan versenyre adtak le, amelyekre a nevezett ló nincs minősítve,
2.
olyan versenyre adtak le, amelyből a nevezett ló a versenyfeltételek alapján ki van zárva.

114. §
A Versenyszervező a nevezési határidőket módosíthatja, de arról az idomárokat köteles tájékoztatni.
Az állvamaradással egybekötött előre nevezéses versenyekben az induló bejelentésig elfogadható
utónevezés is. Az utónevezésért fizetni kell, amellyel a futtató versenyszámláját megterheli a
Versenyszervező. Az utónevezés összegét az Általános Szabályokban évente közzéteszik.

115. §
A korteherversenyre történő nevezés esetén a nevezett ló versenyfeltételek szerinti terhét az idomárnak a
nevezésen fel kell tüntetni.

116. §
A leadott nevezéseket a Versenytitkár jegyzékbe foglalja és a zárlat után nyilvánosságra hozza. A
Versenyszervező a verseny összdíjazásának az Általános Szabályokban meghirdetett %-át, nevezési és
indulóadási díjként írja ki.

TEHERKÖZLÉS
117. §
Teherközlés, amikor a Hendikepper Bizottság a hendikepre nevezett lovak versenyben kirótt terheit
közzéteszi.
A versenyfeltételekben közölt teherközlési időpontig a Hendikepper Bizottság a teherközlést átadja a
Versenytitkárnak. A teherközlésre megállapított időpontig sem a teherközlést, sem az abban szereplő
bármely ló terhét közölni tilos.

INDULÁSI JOGOSULTSÁG
118. §
A ló versenyben akkor indulhat:
a)
ha a Magyar Méneskönyvbe bejegyzésre került, vagy egy külföldi ország elismert ménes
könyvében a neve szerepel,
b)
ha idomításban áll és a neve belföldön, vagy külföldön tréninglistán szerepel,
c)
ha a nevezése érvényes és az adott versenyben az indulási jogosultságát bármely okból nem
veszítette el,
d)
ha a futtatójának futtatói engedélye van,

e)
ha az idomárjának idomári engedélye van,
f)
ha a lovasának lovaglási engedélye van, nem áll eltiltás alatt és az adott versenyben a G.V.Sz.
előírásai szerint lovagolhat,
g)
ha az azonossága a lóútlevél alapján megállapítható,
h)
ha a versenyre a versenyfeltételekben közzétett időpontig indulónak jelentették,
i)
ha nincs eltiltva a versenyzéstől,
j)
ha a versenyre lovasa szabályosan kimázsált,
k)
ha sem a futtatója, sem a ló nem szerepel a hátralékos listán,
l)
ha tulajdonviszonya tisztázott.

119. §
Kétéves lovak idősebbekkel július 1. előtt együtt nem futhatnak.

120. §
Egy ló ugyanazon a versenynapon csak egyszer indulhat.

121. §
Versenyben nem indulhat az a ló:
1.
amely mindkét szemére megvakult, sánta vagy beteg,
2.
amely indulási tilalom alatt áll,
3.
amely ló útlevéllel nem rendelkezik,
4.
amely tulajdonviszonya nem egyértelmű,
5.
amelynek futtatója vagy idomárja a „Hátralékos listán” szerepel,
6.
amelyet szájkosárral felszerelnek.

122. §
A már indulónak jelentett ló a versenyben köteles részt venni, de az idomár kellő indokkal alátámasztott
kérésére a V.I. eltekinthet a ló indításától. Abban az esetben, ha a V.I. úgy véli, hogy szándékos
cselekmény vagy vétkes mulasztás okozta a ló a versenyből való távolmaradását, a felelőst megbünteti.
A változási kérelmet az első futam előtt egy órával kell a Versenyintézőségnek bejelenteni, kivéve, ha
versenynap alatt történt esemény befolyásolja a ló futását.

123. §
Minden, a bejelentettől eltérő versenyszínt a versenynap előtt az idomár jelenteni köteles a
Versenytitkárnak, a versenynap megkezdése előtti egy órától pedig a V.I.-nek, amely az Általános
Szabályok szerint rendelkezik.

TÖRLÉS
124. §
A versenyfeltételekben meghatározott időpontig a versenyből bármely lovat írásban törölni lehet.
Hivatalból törölni kell az időközben kimúlt, vagy a versenyzéstől eltiltott lovat, továbbá azt, amely a
versenyre való minősítését időközben elvesztette. Utóbbi ugyanannak a versenynapnak egy olyan
futamára beíratható, amelyre minősített.

INDULÓBEJELENTÉS
125. §
Az induló bejelentéskor az idomár, vagy meghatalmazottja a lovat a 109. §-ban megfogalmazott
nevezéshez hasonlóan az adott versenybe indulónak jelenti be.

126. §
Az induló bejelentéskor az idomár vagy meghatalmazottja bejelenti a versenytitkárságnak az induló lovat,
annak lovasát, a túlsúlyt, a teherengedményt, a szemellenzőt, a külső startszámra vonatkozó kérelmet,
valamint ha egy lovat ostor nélkül lovagolnak.

127. §
Az induló bejelentések lezárása után a Versenytitkár kisorsolja az indulónak adott lovak startszámát a
lovak idomárjai, vagy megbízottai jelenlétében.

VERSENYPROGRAM
128. §
A Hivatalos Versenyprogram alapját képező indulójegyzéket a Versenytitkár állítja össze.

129. §
A versenyprogramnak tartalmaznia kell:
a) a futamok helyét, napját, nevét, sorszámát, távját, díjazását, hogy a versenyt gyepen vagy homokon
futják,
b) a futamok startidejét,
c) a futam előtti parádét,
d) a futamok feltételeit a 75. §-ban foglaltak szerint,
e) az indulónak jelentett lovak programszámát, nevét, korát, színét, nemét, apját, anyját, a futtatója nevét,
vagy álnevét és versenyszínét, idomárja és lovasa nevét, a versenyben vitt terhét és startszámát. A
programszámot a terhek csökkenő sorrendjében és azon belül a lovak nevének kezdő betűje szerinti
sorrendben kell megadni. A program feltünteti a lovas engedményeket, a túlsúlyokat, ha ostorhasználatra
jogosult lovas a versenyben ostor nélkül lovagol, a szemellenzőt.
f) tiszteletdíjakat, ha a versenyfeltételek kiírták,
g) a totalizatőr fogadásokkal kapcsolatos rendkívüli tudnivalókat (pl. jackpot)

130.§
Síkversenyekben a ló 69 1/2 kg-nál nagyobb teherrel nem futhat, kivéve az amatőrversenyeket.

KIMÁZSÁLÁS
131. §
A kimázsáláskor a Mázsáló megállapítja, hogy a lovasok és nyeregfelszerelésük együttes súlya
megegyezik-e a ló versenyprogramban megjelentetett terhével. A Mázsáló figyelembe veszi a lovas
engedményeket és a bejelentett túlsúlyokat.

132. §
A kimázsáláskor kötelező a gerincvédő mellény viselése, a gerincvédő mellény miatt a lovas 1 kg-mal
többet mázsál ki, a programban feltüntetett kirótt tehernél.

133 .§
A Mázsaházban, a mázsáló helyiségben, a mázsaház előtti elkerített helyen és a jártatóban a L.F.B. tagjain, a V.I.
tagjain, a versenyközegeken és munkatársaikon kívül csak a futtatók, azok meghatalmazottjai, a lovak idomárjai vagy
ezek helyettesei, a versenylovasok és a kijelölt istálló alkalmazottak tartózkodhatnak. Más személy csak a
Versenyintézőség engedélyével tartózkodhat a fenti helyeken. A mázsáló helyiségben óvás bejelentésére az idomár
akadályoztatása, vagy ellenérdekeltsége esetén a ló futtatója is jogosult tartózkodni.

134. §
A Mázsáló 60 perccel a verseny lefutására megállapított időpont előtt jelt ad a kimázsálás megkezdésére,
amikor a versenyben induló lovak lovasai kimázsálásra a mérlegnél megjelennek.
Ha egy lovas a kimázsálásra nem jelenik meg, vagy a lovas a vállalt terhet nem tudja lovagolni, a Mázsáló
a Versenyintézőségnek jelenti az esetet.

135 §
Ha egy lovas az adott versenyre nem a helyes versenyszínben mázsált ki, mielőtt lóra ül a helyes verseny
színben jelentkeznie kell a Mázsálónál.

136. §
A Mázsáló a kimázsáláskor a versenyben vitt terhen felül mutatkozó 1/2 kg tört részét nem veszi
figyelembe.

137. §
A Mázsáló a lovasok kimázsálásának lényeges mozzanatait, fennhangon is bemondja. A lovasok
kimázsálásának megtörténtét, valamint az illető versenyre történt kimázsálás befejezését és lezárását
félreérthetetlenül jelzi.
Az lovasok kimázsálása után a Mázsáló a kimázsálást lezárja.
A kimázsálás lezárása után lovast kimázsálni csak a Versenyintézőség külön engedélyével lehet. A
Versenyintézőség az engedélyt csak lovascsere és más indokolt esetben adja meg.

138. §
Az a ló, amelynek lovasát kimázsálták, a versenyben nemcsak indulási jogosultsággal, de indulási
kötelezettséggel is bír, kivéve, ha a ló a Pályaállatorvos javaslatára, a Versenyintézőség engedélyével,
illetve az Indító rendelkezésére a versenyben nem vesz részt.
A kimázsálás után, de még az indításnál a fehér zászló felemelése előtt a Versenyintézőség
elrendelheti, hogy a ló a versenyben ne vegyen részt. Kizárólag a Versenytitkár és az idomár terjeszthet
elő a Versenyintézőségnek indokkal alátámasztott kérelmet, hogy a ló a versenyben ne induljon. E

kérdésben a Versenyintézőség dönt. Ha a Versenyintézőség a lovat mulasztás miatt lejelenti, meg kell
büntetnie a felelőst.

139. §
A versenylovas köteles mázsára vinni a biztonsági mellényt, a felszerelt nyerget és annak tartozékait, az
ólomtakarót, az izzasztót. Mindezek a ló versenyben vitt terhébe beszámítanak. A versenylovas köteles a
versenyprogramban megjelent súllyal kimázsáltatni magát, beleértve a lovas változások esetén a
versenyprogramban előzetesen bejelentett túlsúlyt is.
Lovasváltozást a versenyprogram megjelenése után indokolt esetben (baleset, betegség) már csak a
Versenyintézőség engedélyezhet belátása szerint, elsősorban hasonló képességű lovassal. Zsokét
zsokéval, teherengedményes lovast teherengedményes lovassal lovasít át. Amatőr lovas helyett csak
amatőr lovas lovasítható át. Hivatásos lovas helyett amatőr lovas nem lovasítható át, azokban a
versenyekben sem, amelyben az amatőr lovasok hivatásos lovasokkal együtt lovagolhatnak.
Teherengedményes lovasok cseréje esetén elsősorban az azonos engedménnyel rendelkező lovasok
közül jelöl ki cserelovast. A teherengedmény névre szól. A lónak versenyben a programban megjelent
terhet az esetleg megjelölt túlsúllyal együtt kell vinnie. Lovasváltozás esetén a cserelovas a neki járó
teherengedményt a megjelent teherből, illetve a túlsúllyal megjelölt teherből veszi le.
Amennyiben a fenti rendelkezések betartása a Versenyintézőségnek nem áll módjában, a lovat a
versenyből hivatalból le kell jelentenie.

140. §
Mérlegre nem kell vinni:
A bukósisakot, a sapkát, a számtakarót, az ostort, a kesztyűt, a nyakszíjat, a hámot, martingált a
szemellenzőt, a szemüveget, a kantárt és ami a ló lábaira van felszerelve. A fent felsoroltak a ló
versenybe vitt terhébe nem számítanak be.

141. §
Versenyben kötelező az állhoz rögzített, nemzetközi szabvány szerinti bukósisakban és nemzetközi
szabvány szerinti gerincvédő mellényben lovagolni. A Versenyszervező az aktuális nemzetközi
szabványokat minden évben az Általános Szabályokban teszi közzé.

142. §
Ha egy versenyben ugyanazon név, álnév alatt egy futtatónak két, vagy több lova indul, a kisebb
programszámú ló lovasának kell viselnie az eredeti versenyszínét. A nagyobb programszámú ló
lovasának kell viselnie a futtató hivatalosan bejelentett második versenyszínét. Harmadik, vagy további ló
ugyanazon név alatt történő futása esetében a további versenyszíneket az idomár vagy meghatalmazottja
a Versenyintézőséggel egyetértésben határozza meg.

NYERGELÉS, PARÁDÉ, PRÓBAGALOPP
143. §
A versenyben induló lovaknak legalább 45 perccel a verseny kitűzött időpontja előtt a nyergelőben kell
lenniük. Itt történik az azonosítás és a felnyergelés. Az idomár írásbeli kérésére a Versenyintézőség
engedélyezheti a ló istállóban való nyergelését, de a lovat a Nyergelőbírónak az istállóban kell
azonosítani. Az engedélyért az Általános Szabályokban évente közzétett összeget kell fizetni, amellyel
Versenyszervező megterheli a futtató versenyszámláját.
A felnyergelt lovakat a lovasok felüléséig a jártatóban programszámuk emelkedő sorrendjében kell
felvezetni. E rendelkezések betartásáért a Versenyintézőség a ló idomárját teszi felelőssé.
Az idomár felel a lovat vezető személy kulturált öltözékéért, a közönség előtti fegyelmezett viselkedésért.
A lovaknak a jártatóban történt felvezetése a közönség előtti bemutatást is szolgálja, ez alól felmentést a
Versenyintézőség nem adhat. Aki ezt megszegi, annak az Általános Szabályokban évente közzétett
összeget kell fizetni, amellyel a futtató versenyszámláját megterhelik.

144. §
A jártatóba hívó csengőjelzésre a versenyre kimázsált lovasok a Versenytitkár, vagy megbízottjának
felhívására a jártatóba mennek, ahol meghallgatják a lovaglási utasítást. Majd a Versenytitkár
felszólítására lovaikra felülnek, a célbírói páholy előtt kikentréznek és a starthelyhez lovagolnak.
A versenyben induló lovakat lovasaik kötelesek a jártatóban a közönség előtt legalább egyszer körbe
lovagolni. A Versenyintézőség ez alól felmentést nem adhat.

A Versenyszervező a verseny előtt parádét rendelhet el. A parádén minden lónak, lovasával nyergében
részt kell venni. A parádén való részvétel alól a Versenyintézőség felmentést nem adhat
Aki ezt megszegi, annak az Általános Szabályokban évente közzétett összeget kell fizetni, amellyel a
futtató versenyszámláját megterhelik.

145. §
Ha a ló lovasa mindent elkövetett, hogy a lova a próbagaloppon részt vegyen, de a ló ennek ellenére a
próbagaloppon nem vesz részt, a Versenyintézőség engedélyt adhat, hogy a lovat közvetlenül a starthoz
lovagolják. Aki ennek nem tett eleget, az Általános Szabályokban évente közzétett összeget kell fizetni,
amellyel a futtató versenyszámláját megterhelik.

INDÍTÁS
146. §
Versenyben a ló csak a kisorsolt és a versenyprogramban közzétett startszámának megfelelő
starthelyéről indulhat. Ez alól az Indító kivételt nem tehet, de rendkívüli esetben (balesetveszély, technikai
probléma) a starthely megváltoztatását, kizárólag külső boxba állítást az Indító elrendelheti. Erről az Indító
a Versenyintézőséget azonnal köteles tájékoztatni.
Az Indító által engedélyezett starthely megváltoztatását a Versenytitkár a hangosbemondó útján köteles
közzétenni.

147. §
A startboxokat a startoszlop magasságában, a pálya oldalára merőlegesen kell felállítani. A startoszloptól
legalább 50-100 m-re, a pálya belső oldalán jól látható sárga színű jelzőtáblát kell kitűzni.
A sárga tábláig a lovasoknak az egyenes irányt be kell tartani. Ezt a rendelkezést az Indító, vagy
Segédindító ellenőrizi és az ellene vétőket a Versenyintézőségnek feljelenti.
Startboxból történő indításnál, a starthelyek fordulóba kerülése esetén, a lovasok és a lovak testi
épségének védelme érdekében a forduló végéig, a starthelyi pozíció megtartása mellett a forduló ívének
követésével kötelező lovagolni.
Zászlós indításnál a lovakat lehetőleg lépésből kell indítani.
A zászlós indításnál a Indító piros színű startzászlóval indítja el a mezőnyt. Az Indító a lovakat belátása
szerint megfelelő távolságra állítja fel a starthely mögött.

148. §
A starthelynek mindig a versenypálya ellenkező oldalán kell lenni, mint amelyik oldalon a célbírói páholy
van.
Az Indító a lovasok felszólítása után a starthely előtt 200 m-re egy fehér színű zászlót felemeltet. Ezt a
zászlót, kezelője érvényes start esetén lecsapja és mindaddig, amíg a lovak mellette el nem galoppoznak,
így tartja.

149. §
Az indítás akkor veszi kezdetét, amikor az Indító felszólítja a lovasokat, hogy a starthelyüket foglalják el.
Ekkor kerülnek a starthelyen lévő lovak az Indító „keze alá”.

150. §
A starthelyhez a startra megadott idő után megkésve érkező lovast, vagy a késést okozó személyt az
Indító megbírságolja.

151. §
Érvényes az indítás, ha a megadott jelre valamennyi startbox ajtaja kinyílt.
Ha a startgép meghibásodott, az ajtók nem mindegyike nyílt ki, az indítás érvénytelen. Ebben az esetben
az Indító hangjellel (sziréna) és a Versenytitkár hangosbemondó útján jelzi, hogy az indítás érvénytelen. A
fehér zászlót kezelő a zászló lengetésével jelzi a lovasoknak, hogy az indítás érvénytelen volt. A lovasok
kötelesek feltartani és újból a starthoz lovagolni.

152. §
Az érvényes indítás további feltétele, hogy az Indító a piros startzászlót lecsapja, és ezzel jelzi az indítás
szabályszerűségét.

153. §
Az érvényes startjelzésekkel az indítás befejeződött. Kétes esetben kizárólag az Indító dönti el, hogy az
indítás érvényes volt-e, vagy sem. Az érvényes indítást hangjelzéssel a közönség tudtára kell adni,

érvénytelen indítás esetén a Versenytitkár hangos bemondó útján köteles tájékoztatni a közönséget.

154. §
Hivatalosan (ténylegesen) indultnak az a ló tekinthető, amely az érvényes indításkor starthelyét, illetve
startboxát elfoglalta.

155. §
Az Indító keze alatt lévő lónak a versenyben részt kell venni, kivéve:
a)
ha sérülése miatt az állatorvos lejelentette,
b)
ha érvénytelen indítás után a verseny távját lefutotta és a Versenyintézőség az idomár kérésére
engedélyezi, hogy a ló a versenyben ne vegyen részt,
c)
ha a Versenyintézőség a lónak a versenyben való részvételét letiltotta,
d)
ha a lovas a start előtt megsérült, vagy rosszul lett és nem tud eleget tenni a lovaglási
kötelezettségének.

156. §
A fenti esetekben, bár a ló az Indító keze alatt volt, indultnak mégsem tekinthető.

157. §
Startboxból való indításnál a lovasoknak a sorsolás útján kihúzott startszámoknak megfelelő, emelkedő
sorrendben kell a megfelelő boxba lovagolni lovaikat.

158. §
Amennyiben valamelyik startbox üressé válik, mert lovat lejelentették, vagy nem jelent meg a startnál, az
Indító utasítására a következő startszámú ló foglalja el az üresen maradt boxot és a többi ló felzárkózik
mellé.

159. §
A startboxból való indításnál a starthelyen kizárólag az Indító mellett közreműködő beosztottak
tartózkodhatnak, akik szükség esetén a startboxba segítik a lovakat. Kivételes esetben az Indító
engedélyezheti, hogy valamely lovat istállójának alkalmazottja vezessen startboxhoz, aki köteles
bukósisakot viselni és az Indító utasításait betartani. A startboxba vezetéshez szükség szerint vezetőszárat, hevedert, csuklyát és orrféket lehet alkalmazni.
Zászlós indításnál a lovaknak a sorsolás útján kihúzott startszámoknak megfelelő emelkedő sorrendben
kell a startoszlop mögött felállniuk. A legkisebb startszámú lovas lovának kell az Indítóhoz a legközelebb
állnia, éspedig úgy, hogy a belső pályakorlát és közötte 2 m-nél nagyobb távolság ne legyen. Abban az
esetben, ha a lovat kísérő vezeti a starthelyhez, a lovat a mezőny külső szélére, vagy a második sorba
kell állítani.

160. §
Startboxos indulásnál az Indító a startból kizárja azt a lovat, amely a felszólításától számított négy percen
belül nem foglalja el helyét a startboxban.
Zászlós indításnál, ha a startra való felszólítás után a ló ellenszegül s késlelteti az indítást, az Indító
figyelmeztetésül kék zászlót emel fel és a zászló felemelésétől számított 3 perc eltelte után a lóra tekintet
nélkül startot ad. Ez az eljárás a mezőny valamennyi lovára alkalmazható.
Az Indító által a startból kizárt ló lovasa, köteles a lóról leszállni, lovát legalább 20 méterre az indítóhely
mögé vezetni és a verseny lefutását lóról leszállva megvárni. Tilos a mezőny után lovagolni. A startból
kizárt ló lovasa csak a verseny lefutása és a feltartás után lovagolhat vissza a lenyergeléshez.

161. §
Az indításnál ismételten ellenszegülő vagy balesetveszélyesen viselkedő lovat a Versenyintézőség
eltilthatja a síkversenyekben való indulástól.
Az eltiltás lehet végleges, vagy időleges. Ez utóbbi esetben az eltiltott ló csak akkor állhat síkversenyben
újra starthoz, ha előzetesen a kijelölt bizottság előtt eredményes startpróbát tett. Magyar tréninglistán álló
ló, startpróbát kizárólag hivatalos versenynapon, versenykörülmények között tehet. A külföldi idomításban
álló, startpróbára kötelezett ló, az illetékes Versenyszervezőtől hozott a sikeres startpróbáról szóló
igazolás után futhat síkversenyben.

A VERSENY LEFOLYÁSA
162. §
Versenyben ló csak azzal a szándékkal indítható, hogy a versenyt megnyerje, vagy ha erre nem képes a
lehető legjobb helyezést érje el.

Hanyag lovaglás különösen:
-a lovas, a verseny lefolyását figyelembe véve indokolatlanul sokáig vár a támadással, aminek
eredményeképpen gyengébb helyezést ér el.
-a lovas könnyelműsége miatt, a ló gyengébb helyezést ér el, mint ami a verseny összképe alapján
elvárható lenne.
Erélytelen lovaglás különösen:
-a verseny indokolatlan feladása
-a lovas, nyerőnek vagy helyezettnek tűnő lovát a cél előtt indokolatlanul feltartja, minek
eredményeképpen gyengébb helyezést ér el.

163. §
A lovas köteles az idomár által adott lovaglási utasítást betartani, lovát győzelemre, és ha arra nem képes,
a legjobb helyezésre kilovagolni.
A Versenyintézőség a kilovaglási kötelezettség ellen vétő lovast megbünteti.
A kilovaglás kötelezettség nem jelentheti azt, hogy a lovas az ostort szabálytalanul használja. Tilos a ló
fejét ütni.
Lovas versenynapon alkoholt és tudatmódosító szert nem fogyaszthat, ha alkoholt vagy tudatmódosító
szert fogyasztott és azt vizsgálat kimutatta, versenyben nem lovagolhat. Ellene ebben az esetben a
Versenyintézőség eljár.

164. §
Az idomár minden esetben köteles a lovast a Versenyintézőségnek bejelenteni, ha a lovas a lovaglási
utasítást nem tartotta be.

165. §
A verseny teljes távján összesen 3 ostorütés engedélyezett, amiből a távoszlopon belül pedig csak 1 ostorütés
engedélyezett. A szabálytalan ostorozást, a szár ostorként való használatát és a ló kézzel való ütlegelését a
Versenyintézőség szigorúan bünteti. Az ostort váll fölé emelni szigorúan tilos, de mutogatni a lónak az ostort
szabályos.
Az ostort nem lehet azelőtt használni, mielőtt a lónak lehetősége lenne a korábbi biztatásra reagálni, illetve nem lehet
használni olyan ló esetében, melynek pozíciója nyilvánvalóan már nem javítható.
Az ostorhasználati szabályok meghatározott mértékű megsértése esetén, a Versenyintézőség vizsgálatot rendel el és
a szabálytalankodót hátrahelyezi vagy diszkvalifikálja.
A szabálytalan használat büntetése pénzbírság (a megnyert versenydíj 5 %-a, minimum 5.000 Ft) és az
ostorhasználat megvonása a büntetési táblázatban meghatározott mértékben.
Amennyiben a lovas a verseny során 5-9 alkalommal, illetve a távoszlopon belül 3 vagy 4 alkalommal használja
ostorát (ostorütés) és célfotóban van egy vagy több szabályosan versenyző lóval, a Versenyintézőség hátrahelyezi a
vele célfotóban lévő szabályosan versenyző ló, vagy lovak mögé.
Diszkvalifikálja a Versenyintézőség azt a lovat, amelynek lovasa a verseny során 10 vagy több alkalommal, illetve a
távoszlopon belül 5 vagy több alkalommal használja ostorát (ostorütés), még akkor is, ha a ló nincs a célfotóban.
A kétéves lovakat egész évben ostor nélkül szabad lovagolni. A kísérleti versenyekben a mezőny idősebb lovait is
ostor nélkül szabad lovagolni. E rendelkezések betartását az Indító köteles ellenőrizni, aki ezért a Versenyintézőség
felé felelős.
A kizárólag amatőrlovasok részére kiírt síkversenyekben tilos az ostor használata.
Nemzetközi amatőrversenyben (kivéve a több versenysorozatból állókat, EB, FEGENTRI stb.) az amatőrlovas csak
akkor vihet magával ostort, ha az ostorhasználatra (5 győzelem) jogosult.
Ha az amatőrlovas hivatásos lovasoknak kiírt versenyben lovagol, reá is a hivatásos lovasokra vonatkozó
ostorhasználati szabály (10 győzelem) érvényes.

166. §
A távoszlop és a céloszlop között a lovas köteles az egyenes irányt betartani, abban az esetben is, ha az
irányváltoztatással nem akadályozza ellenfeleit. A távoszlop után az egyenes irány be nem tartását a
Versenyintézőség szigorúbban bírálja el.

A VERSENY EREDMÉNYE
167. §
A verseny eredménye a célbírói helyezéssel dől el. Azt a lovat, amely a győztes ló célba érkezésekor nem
érte még el a távoszlopot, távolozottnak kell tekinteni.
Távolozott ló díjban nem részesül, versenytechnikai szempontból helyezetlenek kell tekinteni, futása nem
érvényes.

168. §
A verseny eredménye alatt a Célbíró által megállapított helyezési sorrendet, illetve hivatalos intézkedés
(diszkvalifikálás, hátrahelyezés) alapján hozott végleges helyezési sorrendet kell érteni, amelyet a
“rendben” jelzéssel egyidejűleg a közönség tudomására hoznak.

169. §
A Célbíró ítélete akkor válik véglegessé, ha arra a Mázsáló, a Versenyintézőség egyik tagjának
engedélyével a “rendben” jelzést megadta.

VISSZAMÁZSÁLÁS
170. §
A Mázsáló közvetlenül a verseny lefutása után a visszamázsálással ellenőrzi, hogy a visszamázsált teher
egyezik-e a kimázsált teherrel. A versenylovas köteles a visszamázsáláskor mindazokat a felszereléseket
mérlegre vinni, és azokkal együtt visszamázsálni, amelyekkel a versenyre kimázsált.

171. §
A visszamázsálásra a győztes ló célba érkezésétől számított legfeljebb 10 perc áll rendelkezésre.

172. §
A győztes és a helyezettek, ill. a célfotóba kért lovak lovasai kötelesek a feltartás után a Mázsaház előtti
elkerített helyre visszalovagolni. Ott lóról leszállni, lenyergelni és visszamázsálni. Ez vonatkozik a
célfotóba bemondott lovakra is.

173. §
Csak a ló lovasa nyergelheti le a lovat verseny után a visszamázsáláshoz.

174. §
A lovak lovasai kötelesek a célba érkezés után feltartani és kizárólag lépésben vagy ügetésben
megfordulni, majd lenyergeléshez a kijelölt helyre lassú kentrében, ill. ügetésben lovagolni, ott lenyergelni
és valamennyien visszamázsálni.

175. §
A lovas visszamázsálása alól a Versenyintézőség rendkívüli esetben - ha a lovas leesett és az
elszáguldott lovat 10 percen belül nem tudták megfogni, hiányzik, vagy megsérült az elszabadult lóról a
nyereg, illetve tartozékai, a lovas megsérült és orvosi kezelésre szorul, - felmentést adhat.

176. §
Abban az esetben, ha a lovasnak a visszamázsáláskor a visszamázsált súlya, több mint 1/2 kg-mal
nehezebb, mint a kimázsáláskor volt, annak okát a Versenyintézőségnek ki kell vizsgálni.

177. §
Abban az esetben, ha a visszamázsáláskor a visszamázsált súly több mint 1/2 kg-mal kevesebb, mint a
kimázsáláskor volt, a Versenyintézőség a győztes, vagy helyezett ló ellen hivatalból óvást emel, a lovat
diszkvalifikálja és a lovast megbünteti.

178. §
Amennyiben a nyerő és a helyezettek lovasa nem az arra kijelölt helyen száll le lováról és nem ott
nyergeli le vagy késedelmesen jelenik meg a visszamázsálásra, a Versenyintézőség a szabálysértőt
megbünteti.

179. §
Azt a lovast, aki a Mázsálót félrevezeti, vagy erre kísérletet tesz, a Versenyintézőség megbünteti.

180. §
A futam után a lovat csak a lovas nyergelheti le és a felszereléséhez más nem nyúlhat hozzá a
visszamázsálásig.

181. §
A visszamázsálási szabályok megsértését a Mázsáló köteles a Versenyintézőségnek azonnal jelenteni.

182. §
A Versenyintézőség a Mázsáló feljelentése alapján a szabálytalanságot kivizsgálja. A lovast és az idomárt
meghallgatja és a felelőst megbüntetni. Amennyiben a Versenyintézőség az esetet oly súlyosnak ítéli,
hogy a büntetés mértéke hatáskörét meghaladja, feljelenti az L.F.B.-nek.

183. §
A Mázsáló akkor ad rendben jelzést, ha a visszamázsálás befejezéséig nem adnak be óvást, a Célbíró
megállapította a befutási sorrendet, és a Versenyintézőség nem emelt hivatalból óvást.

184. §
Ha az óvás emelésére meghatározott határidőig a Versenyintézőség, vagy az arra jogosult óvást jelentett,
akkor a Mázsáló az óvást nyilvánosságra hozatja és a nála szabályszerűen írásban benyújtott óvást a
Versenyintézőséghez továbbítja.

ÓVÁS
185. §
Az óvás illetékes személy tiltakozása valamely személynek vagy lónak versenyben való futása, győzelme,
illetve helyezése ellen.
Az óvás lehet:
a)
a fogadásokat érintő óvás (továbbiakban: óvás )
b)
a fogadásokat nem érintő óvás, azaz a technikai óvás

186. §
A Versenyintézőség hivatalból óvást emelhet a versenyben elkövetett, vagy egyéb szabálytalanság miatt.

187. §
A Célbíró ítélete ellen óvás nem, csak technikai óvás emelhető.

188. §
Óvás akkor emelhető, ha az által az óvást emelő lova győzelemhez, jobb helyezéshez, illetve pénzdíjhoz
juthat.

189. §
Óvás emelhető:
a) verseny közben elkövetett bármilyen szabálytalanság miatt,
b) a versennyel összefüggő egyéb cselekmény, mulasztás, a G.V.Sz. rendelkezéseinek megsértése miatt.
Óvás nem emelhető a Versenyintézőség és az Indító döntése ellen.

190. §
Óvást a lovas a visszamázsálása előtt emelhet, ha a lovas a mérlegre ült, már nem emelhet óvást, ha
más, óvásra jogosult személy kíván óvni a visszamázsálás lezárásáig jelentheti be. A rendben jelzés
megadása után óvást emelni nem lehet. A rendben jelzés után csak technikai óvás emelhető.

191. §
Óvás emelésére jogosult: a Versenyintézőség, a versenyben futott bármely ló idomárja és lovasa, valamint az idomár
akadályoztatása, vagy ellenérdekeltsége esetén a ló futtatója.

192. §
Az óvást a Mázsáló útján írásban a Versenyintézőséghez haladéktalanul kell benyújtani.

193. §
Technikai óvást írásban a Versenyintézőség címére a Versenytitkárhoz kell benyújtani.

194. §
Az óvást csak a győztes és a díjazott helyezett lovak ellen lehet benyújtani.

195. §
Verseny közben elkövetett szabálytalanság (keresztezés, rálovaglás, szorítás, nekilovaglás, jogtalan
előnyszerzés vagy egyéb szabálytalanság) miatt a ló lovasa közvetlenül a verseny után a
visszamázsálásig emelhet óvást. Abban az esetben, ha más, az óvásra jogosult személy kíván a verseny
közben elkövetett szabálytalanság miatt óvást emelni, az óvást a visszamázsálás lezárásáig jelentheti be.

196. §

A Versenyintézőség az óvást csak akkor fogadja el, ha az óvást emelő az óvás benyújtásakor írásban
nyilatkozik, hogy az Általános Szabályokban közzétett óvadékot magára nézve kötelezőnek ismeri el.

197. §
Az óvadék mértékét az Általános Szabályokban teszik közzé.

198. §
Az óvás elbírálása után a Versenyintézőség eldönti, hogy az óvadékot visszatartja, vagy visszaadja az
óvást emelőnek.

199. §
Ha a Versenyintézőség az óvást megalapozottnak ítéli meg, az óvadékot az óvást emelőnek visszaadja.

200. §
Alaptalan óvás esetén az óvást emelőt a Versenyintézőség megbírságolhatja, és az óvadékot
visszatarthatja.

201. §
Az óvást a V.I. azonnal a közönség tudomására hozza, a technikai óvást a Versenyszervező a Hivatalos
Versenyeredményben, illetve a G.V.N.-ben közzé teszi. A közzététel a Versenytitkár feladata.

202. §
Óvás a verseny közben elkövetett alábbi és minden egyéb szabálytalanság miatt emelhető.
A verseny közben elkövetett szabálytalanságok:
a)
keresztezés, rálovaglás, szorítás, nekilovaglás, lovast vagy lovat akadályozó egyéb cselekmény,
b)
a kijelölt versenypálya elhagyása,
c)
a versenyt nem a kijelölt távon futották le,
d)
az indítás nem a startvonalról történt,
e)
bármilyen elkövetett szabálytalanság miatt,
f)
balesetveszélyes helyzet előidézése miatt,
g)
a lovas a távoszlop után nem tartotta be a kötelező egyenes irányt.
h)
jogtalan előnyszerzés

203. §
Ha a célfotó kiértékelése után az óvás tárgytalanná válik, a Versenyintézőség az óvást a továbbiakban
feljelentésnek tekinti, s a szerint jár el.

204. §
Az óvást a Versenyintézőség közzéteszi az óvás indokának megjelölésével.

205. §
A már benyújtott óvást csak az óvást emelő vonhatja vissza. A benyújtott óvás visszavonására az
engedélyt az óvást emelő személy kérelmére csak a Versenyintézőség adhatja meg, mégpedig az óvás
eldöntése előtt.

206. §
Az óvást a Versenyintézőség dönti el, amely döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. Technikai óvás
esetében első fokon a Versenyintézőség dönt, a Versenyintézőség döntése ellen fellebbezésnek van
helye, másodfokon az L.F.B. hozza meg a döntést.

207. §
Óvás elutasítása esetén a Célbíró által eredetileg megállapított helyezési sorrendet, vagy a
Versenyintézőség döntése alapján megváltoztatott helyezési sorrendet a V.I.-nek kell nyilvánosságra
hozatni és a rendben jelzést is megadatni.

208. §
Az óvás tárgyában hozott Versenyintézőség döntésnek tartalmazni kell:
a)
ki óvott, ki ellen, milyen jogcímen,
b)
a Versenyintézőség az óvásnak helyt adott vagy elutasította,
c)
ha az óvásnak helyt adott, milyen döntést hozott (diszkvalifikálást vagy hátrahelyezést),
d)
a végleges helyezési sorrendet,
e)
a Versenyintézőség az óvadékot visszatartotta vagy visszaadta,
f)
a kiszabott büntetést vagy kirótt pénzbírságot.

209.§
Amikor a versennyel kapcsolatos szabálytalanságok nem érintik a fogadásokat, de azok óvásra adnak
okot, technikai óvás emelhető.

210. §

Technikai óvás az alábbi esetekben emelhető:
a)
ha a futott ló a versenyre nem volt minősítve,
b)
ha a lovat a versenyzéstől korábban eltiltották,
c)
ha a ló vitt terhe a verseny feltételeiben előírt tehernél kevesebb volt,
d)
ha a ló nem volt azonos a versenyre nevezett lóval,
e)
ha a ló lovasa a versenyre minősítve nem volt, vagy az igénybevett lovasengedményre nem volt
jogosult,
f)
ha a “rendben” jelzés után olyan körülmény derült ki, amelynek alapján a lovat diszkvalifikálni
kellett volna,
g)
ha a versenyt nem a kijelölt pályán, illetve nem a kiírt versenytávon futották le,
h)
ha a versenyben futott lovat doppingolták,
i)
a célbíró ítélete ellen.
A felsorolt eseteken kívül technikai óvás emelhető minden olyan szabálytalanság miatt, ami a G.V.Sz.
illetve az Általános Szabályok rendelkezéseivel ellentétes, valamint a kérdéses verseny feltételei által
előírt rendelkezések be nem tartása vagy tilalmak megszegése miatt.

211. §
Nem emelhető technikai óvás a Versenyintézőség valamint a Indító döntése és a meghozott döntés
indoka ellen.

212. §
Technikai óvást emelhet a Versenyintézőség, a Versenyszervező és az idomár valamint a futtató.

213. §
Technikai óvás a „rendben” jelzés után, legkésőbb a versenyt követő 90 napig emelhető.

214. §
A versenyközegek a Versenyintézőségnek feljelentést tehetnek, amely alapján a Versenyintézőség
vizsgálatot tarthat, hivatalból óvást, illetve technikai óvást emelhet.

215. §
A technikai óvás ügyében a Versenyintézőség az óvás benyújtásától számított 14 munkanapon belül
vizsgálatot kezd. A Versenyintézőség döntése ellen a döntés közzétételét követő 14 napon belül az
L.F.B.-hez fellebbezés nyújtható be. Másodfokon az L.F.B. a fellebbezés benyújtását követő ülésén
vizsgálatot kezd.

216. §
Amíg a technikai óvásban jogerős döntés nem született, az a ló, amely ellen az óvást emelték belföldön
és külföldön versenyben egyaránt futhat. Alaptalan technikai óvás esetén, - amennyiben az óvást az
L.F.B. elutasította – a felelősség az óvást emelőt terheli, és ellene a Versenyintézőség szigorúan eljár.
A technikai óvás után a verseny eredményben és a lovak nyereményében bekövetkezett változás a
technikai óvás jogerőre emelkedésével lép életbe.

DISZKVALIFIKÁLÁS, HÁTRAHELYEZÉS
217. §
A diszkvalifikálás a lónak versenyből való kizárását, illetve a versenyben elért eredményének
megsemmisítését jelenti.

218. §
A Versenyintézőség a verseny közben elkövetett szabálytalanságok miatt a diszkvalifikálás kapcsán az
érintett lovat:
a)
elütheti a győzelemtől vagy a helyezéstől - teljes diszkvalifikálás,
b)
az akadályozott ló, vagy az akadályozott lovak mögé hátrahelyezheti - részleges diszkvalifikálás.

219. §
A teljes diszkvalifikálással diszkvalifikált ló nyerőnek vagy helyezettnek nem tekinthető és versenydíjban
nem részesülhet.

220. §
Diszkvalifikált ló futása a hendikepre való minősítés szempontjából nem számít.

221. §
Ha a Versenyintézőség a lovat hátrahelyezi, úgy az akadályozott ló vagy lovak mögé helyezi, ha viszont a
Versenyintézőség egy vagy több ló teljes diszkvalifikálását rendeli el, azok helyére a Célbíró által
helyezett többi lovat a célba érkezésük sorrendjében kell helyezni.

222. §

A V.I.-nek diszkvalifikálni kell a lovat hivatalból indított eljárás, óvás, technikai óvás vagy
feljelentés esetén:
a)
ha a lovas a visszamázsáláskor több, mint 1/2 kg-mal kevesebb súllyal mázsált vissza, mint
amennyivel kimázsált,
b)
versenyfeltételekben megállapított versenytávot nem futotta le, vagy a kijelölt pályáról letért
anélkül, hogy a versenyt a pálya elhagyásának helyétől folytatta volna,
c)
amelynek szereplése a G.V.Sz. 210.§-ban felsorolt okokba ütközött.

223. §
A Versenyintézőség hivatalból indított eljárás, óvás vagy feljelentés esetén diszkvalifikálhatja vagy
hátrahelyezheti azt a lovat, amely megítélése szerint szabálytalanul versenyzett. Ilyen szabálytalanságok:
keresztezés, rálovaglás, szorítás, nekilovaglás, vagy a versenyben részvett másik lónak, vagy lovasnak
megütése, vagy bármilyen akadályozása illetve a jogtalan előnyszerzés.
Jogtalan előnyszerzésnek minősül a lovasnak a G,V.Sz.-ben (165.§) és a Büntetési Táblázatban
meghatározott mértékű szabálytalan ostorhasználata.

224. §
Keresztezésnek minősül, ha a ló verseny közben a mellette, vagy két lóhosszon belül a mögötte lévő ló,
vagy lovak elé verseny során átvágott, s ezzel azokat verseny közben akadályozta. A Versenyintézőség a
keresztező lovat diszkvalifikálja, illetve hátrahelyezi, ha megítélése szerint a keresztezés a verseny
eredményét befolyásolta.

225. §
Rálovagolt az a lovas, aki verseny közben lovával közvetlenül egy másik ló mellett, azt egy lóhossznál
kisebb távolságra megelőzve, vagy azzal egyvonalban mellette haladva a másik lóhoz oly szorosan
húzott, hogy ezzel hozzáérve azt az egyenes irányú futásából kiszorította.
A Versenyintézőség az akadályozó lovas lovát diszkvalifikálja, illetve hátrahelyezi, ha megítélése szerint
az akadályozás a verseny eredményét befolyásolta. Nincs helye a diszkvalifikálásnak, ha a rálovaglás
kölcsönös volt.
Ha a rálovaglást egy harmadik ló okozta, akkor az ellen kell eljárni. Ez esetben a közvetlenül akadályozó
nem vétkes lovát nem kell diszkvalifikálni, vagy hátrahelyezni.

226. §
Szorított az a ló, amely verseny közben fokozatosan előre haladva két ló közé, vagy a versenypálya
korlátja és egy másik ló közé befurakodott anélkül, hogy kellő helye lett volna, vagy egy másik lovat, vagy
lovakat a versenypálya korlátjához szorított és ezzel egy vagy több lovat futásának irányából kiszorított.
Ha a szorítást elkövető ló egy vagy több lovat úgy akadályozott, hogy ezzel a Versenyintézőség
megítélése szerint a verseny eredményét befolyásolta, a szorító lovat a Versenyintézőség diszkvalifikálja,
vagy hátrahelyezi. Ha a szorítás kölcsönös volt és azzal más lovat nem akadályoztak, diszkvalifikálásnak
vagy hátrahelyezésnek helye nincs.

227. §
Nekilovagolt az a lovas, aki lovával verseny közben egy másik lovat meglökött. Ha a Versenyintézőség
megítélése szerint a verseny eredményét a nekilovaglás befolyásolta, a meglökést elkövető lovat
diszkvalifikálja vagy hátrahelyezi. Ha a nekilovaglás kölcsönös volt és ezzel más lovat nem akadályoztak,
a diszkvalifikálásnak vagy hátrahelyezésnek helye nincs.

228. §
Azt a lovat, amelynek lovasa verseny közben másik lovast, vagy annak lovát ostorával vagy kézzel
megütött, vagy úgy érintett, hogy ezzel a másik lovast a lovaglásban, vagy a lovat futásában megzavarta
és a Versenyintézőség megítélése szerint ez a körülmény a verseny eredményét befolyásolta, a
Versenyintézőség diszkvalifikálja, vagy hátrahelyezi. Ha ez kölcsönös volt, a diszkvalifikálásnak, illetve a
hátrahelyezésnek helye nincs.

229. §
Függetlenül attól, hogy az előbbi paragrafusokban felsoroltak miatt a Versenyintézőség diszkvalifikál vagy
hátrahelyez, a szabályt sértő lovast vagy lovasokat meg kell büntetni.

230. §
Ha egy ló verseny közben a futópályáról letért, vagy a futópályát meghatározó póznák, vagy egyéb
jelzések valamelyikét elkerülte, a lovasnak a lovat vissza kell fordítania és a versenyt arról a helyről

folytatnia, ahol a versenypályát elhagyta, mert különben a lovat a Versenyintézőség diszkvalifikálja és a
lovast megbünteti.

HIVATALOS VERSENYEREDMÉNY
231. §
A versenytitkár minden belföldi versenyről versenyeredményt állít össze és jelentet meg.
A Hivatalos versenyeredménynek tartalmazni kell:
a)
a versenyek megtartásának helyét és napját,
b)
a versenyév első versenynapjának eredményén fel kell tüntetni a kinevezett Versenyintézőségi
tagok és a közegek nevét. A többi versenynapokról kiadott eredményekben már csak a Versenyintézőségi
tagok, valamint a közegeket helyettesítők nevét kell feltüntetni,
c)
a versenypálya állapotának rövid megjelölését (jó, kemény, száraz, ragadós, puha, mély) és a
versenyek alatti időjárási viszonyokat, a léghőmérsékletet, a futófelület mért állapotát,
d)
a versenyeket a lefutás sorrendjében a futamszám megjelölésével,
e)
versenyek számát, nevét, jellegének megjelölését, osztályozását, és azt, hogy a lovak milyen
feltételek szerint futhatnak benne, a hendikepekben évjáratonként a skálát,
f)
a start időpontját,
g)
a versenyek eredményét, a befutás sorrendjében, a lovak nevét, a győztes korát, színét, nemét, a
vitt terhet, a győztes tenyésztőjét, országát, futtatóját, idomárját. A többi ló nevét, terhét, lovasát,
h)
az Indító által jelentett minden eseményt (állva maradást, megkésést, ha egy ló a startnál megvált
lovasától, vagy a start után kitört), amely a ló akadálytalan és zavartalan indulását befolyásolta. A zászlós
indítást fel kell tüntetni.
i)
ha a lovat, amely a versenyben nem vett részt, indultnak nem kell tekinteni,
j)
ha egy ló az indításra való felhívás előtt, vagy után, lovasával, vagy anélkül elszáguldott és ezután
vett részt a versenyben,
k)
a V.I. döntését, hogy elrendeli egy ló lejelentését, amely lóra lovasát már kimázsálták,
l)
a célbírói ítéletet a teljes befutási sorrendre hosszokban megadva, a nyerési stílust, a verseny
közben előfordult eseményekkel (kitörés, elbukás, feltartás, lovastól való megválás, pályatévesztés,
távolozás, a célbírói ítéletnek célfotó kép alapján történő meghozatala) együtt,
m)
a verseny lefutási idejét és a részidőket,
n)
a Versenyintézőség döntéseit, intézkedéseit (figyelmeztetés, bírságolás, eltiltás, doppingvizsgálat
elrendelése stb.), a ló diszkvalifikálását,
o)
a Versenyintézőség és az Indító által kirótt büntetéseket és azok indokát,
p)
holtverseny esetén a győztesek versenyértékét és a helyezett lovak által nyert versenydíjakat,
q)
a díjazott lovak tenyésztőinek nevét és a tenyésztési prémiumot, tulajdonosi prémiumot,
r)
a totalizatőr osztalékokat és az esetleges tétosztalékokat,
s)
az állatorvos bejelentését,
t)
a futam totalizatőr forgalmát.

232. §
A Versenytitkár minden hivatalos külföldi verseny eredményét, amelyben Magyarországon idomításban
álló ló futott közzéteszi.

PÉNZBÍRSÁGOK
233. §
A versenyekben elkövetett szabálytalanságért, valamint a galoppversenyzéssel kapcsolatos minden
vétségért a V.I.-nek jogában áll pénzbírságot kiróni.

234. §
Az indításnál elkövetett szabálytalanságért az Indítónak jogában áll a lovast pénzbírsággal büntetni.
Súlyosabb esetben feljelenti a V.I.-nél.

235. §
A V.I. a feljelentést kivizsgálja és a feljelentett lovasokat megbírságolja, vagy eltiltja a versenyekben való

lovaglástól.

236. §
A pénzbírságok felső határát évente az Általános Szabályokban a Versenyszervező közzéteszi.

237. §
A kirótt pénzbírságot az érintett versenyszámlájáról a Versenyszervező levonja. Amennyiben a
megbírságolt (idomár, hivatásos lovas) versenyszámláján nincs a bírságnak fedezete, a következő hónap
15-ig köteles kiegyenlíteni.
Amennyiben a fenti határidőig a megbírságolt nem tesz eleget a bírság befizetési kötelezettségének a
Versenyszervező nem fogadja el az induló bejelentést valamint a lovasítást.

FELLEBBEZÉS ÉS A FELLEBBEZÉS ELDÖNTÉSE
238. §
Fellebbezés az, amikor a V.I. által kiszabott büntetés, illetve a versenyközeg által kiszabott pénzbírság
miatt az érintett a L.F.B.-hez fordul. Személyt érintő esetben a fellebbezést csak az érintett nyújthatja be.

239. §
Az L.F.B.-hez nem adható be fellebbezés a “rendben” jelzéssel jóváhagyott célbírói ítélet és a V.I. óvás
ügyében hozott döntése ellen.

240. §
Fellebbezést az annak tárgyát képező döntés nyilvánosságra hozatalát követő 5 napon belül az
L.F.B.-nek címezve lehet beadni.

241. §
Az L.F.B. fellebbezéssel kapcsolatos döntése a hivatalos programban és a G.V.N.-ben kerül közzétételre.

242. §
Az L.F.B. határozatait a saját Sz.M.Sz.-ben foglaltak szerint hozza meg.

TULAJDONOS, FUTTATÓ, BÉRLŐ,
MEGHATALMAZOTT, FUTTATÁSI ENGEDÉLY
243. §
Tulajdonos az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság illetve az a
tulajdonosközösség, akinek/amelynek a Magyar Méneskönyv Tulajdonosi Regiszterében a neve alatt
szerepel az angol telivér vagy versenyfélvér. Tulajdonos nem lehet kiskorú, vagy cselekvőképtelen
nagykorú személy.

244. §
Közös tulajdon esetén a Versenyszervezővel valamennyi tulajdonos nevét írásban kell közölni, továbbá
közölni kell annak a természetes, vagy jogi személynek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak a
megnevezését, aki/amely a tulajdonosok nevében kizárólag gyakorolja a tulajdonosi kötelezettségeket és
jogokat.

245. §
Abban az esetben, ha a tulajdonos nem él futtatói jogával, úgy a futtatói jogok átruházásával megbízott
természetes vagy jogi személynek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak megnevezését, a
tulajdonos köteles írásban bejelenteni a Versenyszervezőnek.
Futtató az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság aki/ami saját
neve, vagy istállónév alatt galopp versenyekben lovat futtat, mely saját, vagy idegen tulajdont képez és
ehhez a szükséges Futtatási Engedéllyel rendelkezik.
A Futtatói Kör, a Futtató, továbbá a Futtatóval egy érdekközösséget alkotó természetes és jogi
személyek összessége. Az érdekközösség fennáll, és ezáltal a Futtatói Körbe tartozik az a
személy, aki a Futtatónak közeli hozzátartozója (a házastárs/élettárs, az egyeneságbeli rokon, az
örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő
és a testvér), hozzátartozója (a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon
házastársa/élettársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér
házastársa/élettársa), az a jogi személy, amelyben akár a Futtató, akár a Futtató hozzátartozója,

közeli hozzátartozója vezető tisztségviselő vagy tagi részesedéssel rendelkezik, illetve ezek
kapcsolt vállalkozása, továbbá amennyiben a ló (lovak) nem a Futtató tulajdonát képezi(k), úgy a ló
(lovak) valamennyi tulajdonosa.

246. §
A Futtatási Engedélyt a Versenyszervező adja ki.

247. §
A Futtatási Engedély kérelem alapján a Versenyszervező a futtatóval Futtatási Szerződést köt, amely
kiterjed a futtatással kapcsolatos valamennyi jogra és kötelezettségre.

248. §
A Versenyszervező a futtatótól a futtatási engedélyt – indokolt esetben - megtagadhatja, a már
kiadott futtatási engedélyt indokolt esetben visszavonhatja. Erről az indokolással együtt
tájékoztatja a ló futtatóját és az L.F.B.-t.
A futtatási engedély kiadásának megtagadására, illetve annak visszavonására különösen, de
nem kizárólagosan akkor kerülhet sor, ha a futtató:
a) a Versenyszervező vagy a Versenyrendező vagy a Fogadásszervező jogos érdekét sértő
magatartást tanúsít (pl. a versenyüzem működését vagy rendjét megzavarja, ellehetetleníti, a
fogadásszervezés, a fogadások tisztasága ellen vét, tiltott szerencsejátékot folytat, stb.),
b) a futtatóhoz méltatlan magatartást tanúsít, a lóversenyzés jó hírét veszélyezteti, ilyen
magatartásnak minősül többek között, ha nagy nyilvánosság előtt (különös tekintettel
Facebook-on, illetve egyéb közösségi médiafelületeken, internetes fórumokon, lóversenyzéssel
foglalkozó oldalakon) a Versenyszervezőre, illetve Versenyrendezőre vagy bármely
versenyközegre a tevékenységét becsmérlő, rágalmazó, sértő, személyeskedő, valótlan tartalmú
nyilatkozatokat tesz közzé, ilyen tartalmú véleményt hoz nyilvánosságra, illetve a lóversenyzés
hagyományaihoz méltatlan magatartást tanúsít,
c) egy szóbeli és egy írásbeli figyelmeztetést követően is megsérti a G.V.Sz.-t, vagy az
Általános Szabályokat,
d) jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetében, amennyiben törlési
eljárás vagy felszámolási eljárás indult ellene.

249. §
A Futtatási Szerződés feljogosítja a futtatót arra, hogy lovai az idomítási jegyzékbe kerüljenek és az
abban feltüntetett lovait engedéllyel rendelkező idomár neve alatt versenyekben futtathassa.

250. §
A futtató, a Futtatási Szerződés megkötése után a Versenyszervezőnél versenyszámlát köteles nyitni. A
futtató versenyszámláján kerülnek elszámolásra a futtató lovainak nyereményei és az esetleges
járandóságok, amelyek a Futtatási Szerződésben szereplő határidőn belül azon jóváírásra kerülnek,
valamint a futtatót terhelő költségek (boxbérleti díj, nevezési díj, állvamaradási díj, pályahasználati díj, a
pályaállatorvos által nyújtott szolgáltatás, elsősegély stb.).

251. §
A versenyszámlához mellékelni kell egy általános engedményezési nyilatkozatot, amelyben hozzájárul a
futtató ahhoz, hogy a Versenyszervező a futtató versenyszámlájáról levonja a boxbérleti díjat, a
pályahasználati díjat, és minden - a futtatási szerződésben rögzített - a futtatót terhelő költséget, továbbá
az idomárt és a lovast megillető versenydíj százalékokat, és az arra jogosultaknak azt átutalja, a
Versenyszervező és a futtató között megkötött Futtatási Szerződésben foglaltak alapján.

252. §
A Versenyszervező jogosult felfüggeszteni annak a futtatónak a Futtatási Engedélyét és pályahasználati
jogát, aki vagy amely a versenyszámlán lévő tartozását a következő hó 15-ig nem egyenlíti ki. A nevezett
futtató versenylovai ugyanekkor hátralékos listára kerülnek. Ez a fentiekben meghatározott határidő
azonban nem lehet rövidebb a Futtatási Szerződésben, a Versenyszervezőre vonatkozó fizetési
kötelezettség határidejénél. Hátralékos listára került lovak tulajdonosváltozás esetében is csak akkor
futhatnak versenyben, ha a korábbi tartozást kiegyenlítették.

BÉRLŐ
253. §
Bérlő az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság aki/ami a
tulajdonostól írásbeli szerződés alapján bérli a versenylovat és futtatóként szerepel a versenyüzemben. A
bérleti jogviszonyban történt minden változást három munkanapon belül a bérlő a Versenyszervezőnek
írásban jelenteni köteles. A bérlőre minden futtatóra vonatkozó előírás érvényes. A Versenyszervező a
bérlővel van kapcsolatban.

254. §
A futtató csak az idomárnak adhat utasítást.

MEGHATALMAZOTT
255. §
A futtató futtatással kapcsolatos jogait és kötelezettségeit, vagy azok egy részét, meghatalmazás alapján
más személy is gyakorolhatja. A teljes bizonyító erejű magánokirat, mint meghatalmazás írásban történik,
annak fénymásolt példányát a Versenyszervezőnek át kell adni. A meghatalmazásnak ki kell terjedni arra,
hogy a meghatalmazott milyen intézkedésekre jogosult. Meghatalmazott csak olyan személy lehet, aki
Futtatói Engedéllyel rendelkezik. Ellenkező esetben a Versenyszervező a meghatalmazás
tudomásulvételét elutasítja.

256. §
A meghatalmazott nem lehet versenyközeg a versenyek szervezésében és rendezésében érdekelt
személy.

257. §
A meghatalmazás hatálya megszűnik, ha meghatározott időre szólt és határideje lejárt, a futtató a
meghatalmazást írásban visszavonja, vagy a meghatalmazott írásban lemond a meghatalmazásban
rögzített jogairól. A meghatalmazás megszűnéséről a Versenyszervezőt három munkanapon belül
értesíteni kell.

TULAJDONOSVÁLTOZÁS
258. §
Tréninglistán szereplő versenyló tulajdonviszonyában, résztulajdonában történt változást három napon
belül a tulajdonos köteles a Versenyszervezőnek jelenteni, a lóútlevél kiadására illetékes szervezet, vagy
annak megbízottja „tulajdonosváltozási-jelentő” másolatának egyidejű benyújtásával.
A tulajdonosváltozás bejelentését a régi és az új tulajdonos köteles aláírásával ellátni.

259. §
Tulajdonosváltozás esetén a lóútlevet az előző tulajdonos az új tulajdonosnak adja át, az előírt
bejegyzésekkel naprakész állapotban. A tulajdonosváltozást a lóútlevélbe a lóútlevél kiadására illetékes
szervezetnél vagy annak megbízottjánál a tulajdonosváltozást követő három munkanapon belül kell
bejegyeztetni. A tulajdonosváltozást a Versenyszervező az G.V.N.-ben nyilvánosságra hozza. A
Versenyszervező csak a bejegyzés után írja át új tulajdonba a lovat a tréninglistán. Ettől abban az
esetben eltekinthet, ha az új tulajdonos hivatalosan igazolni tudja, hogy a tulajdonos váltás regisztrációja
folyamatban van a lóútlevél kiadására illetékes szervezetnél.

ISTÁLLÓNÉV
260. §
A futtató csak akkor futtathat, ha az istállónév használatát a Versenyszervező engedélyezte s azt az
G.V.N.-ben közzétette. Az istállónév max. 20 karakterből állhat.
Azt, hogy az istállónév mögött ki áll, a Versenyszervezőnél be kell jelenteni.
Az istállónév törlését, vagy megváltoztatását a Versenyszervezőtől a futtató bármikor írásban kérheti.
Az istállónév bejegyzését, törlését, vagy módosítását a Versenyszervező térítés ellenében végzi, melynek
mértéke évente az Általános Szabályokban jelenik meg.

261. §
Már engedélyezett istállónevet, vagy valamely más futtató valódi nevét, továbbá olyan nevet, ami a jó
ízlést sérti, mint istállónevet engedélyezni nem lehet.

262. §
A “ménes” kifejezés csak annak a helynek a nevéhez kapcsolva használható, ahol a futtató, vagy a
tenyésztő ténylegesen legalább öt telivér kancából az ivadékoknak versenyben való kipróbálása céljából
tenyészt.

VERSENYSZÍNEK
263. §
Versenyben, a lovasnak a futtató versenyszíneiben kell lovagolni. A versenyszín alatt a futtató által
bejelentett dressz és sapka színösszeállítását értjük. Ha a futtatónak több versenylova van, akkor ugyanazon versenyben több lova indulása esetén - több versenyszínt kell bejelentenie.
Abban az esetben, ha egy futtatónak, egy versenyben több lova indul, akkor az eredeti versenyszint
mindig az alacsonyabb programszámú ló lovasa viszi.

264. §
A versenyszínt a Versenytitkár útján írásban kell kérni (Futtatási Szerződés melléklete) a
Versenyszervezőtől, mely változtatásig érvényes.

265. §
A versenyszínt a Versenyszervező engedélyezi és azt az G.V.N.-ben hozza nyilvánosságra. A
Versenytitkár összetéveszthető versenyszínek bejegyzését nem javasolja. Tilos a versenyszínen olyan
ábrák alkalmazása, melyek félreérthetőek, vagy a jó ízlést sértik.

266. §
A versenyszín megváltoztatását alapos indokkal alátámasztva a Versenyszervezőtől írásban kell
kérelmezni (Futtatási Szerződés melléklete), mely a változtatást megtagadhatja. Reklámfeliratok
elhelyezése, vagy eltávolítása a versenyszín megváltoztatásának számít.

267. §
A versenyszín visszavonását amit a futtató is kérvényezhet az G.V.N.-ben nyilvánosságra kell hozni.
A versenyszín bejegyzéséért, illetve annak megváltoztatásáért, ami mindig magasabb összeg, mint a
bejegyzés összege az Általános Szabályokban évente meghatározott mértékű térítést kell fizetni a
Versenyszervezőnek.

268. §
Ha egy lóval a versenyben nem a Futtatási Szerződés mellékletében bejelentett versenyszínben kívánnak
futni, a versenyló idomárjának a hamis szín használatát alapos indokkal, térítés ellenében a V.I.-től kell
kérnie, legkésőbb az első futam kezdete előtt egy órával. A V.I. az Általános Szabályokban meghatározott
összegért engedélyezheti a hamis szín használatát, amellyel a Versenyszervező megterheli a futtató
számláját. A hamis szín nem lehet azonos egy már engedélyezett aktuális versenyszínnel.

IDOMÁR
269. §
Idomár az a személy, aki az L.F.B.-től galopplovak idomítására és versenyeztetésére működési engedélyt
kap. Az idomári engedélyt az L.F.B.-től írásban kell kérni.
Az idomári engedélyt kérheti saját maga részére az egyéni vállalkozó, vagy ha az alkalmazott, akkor az őt
alkalmazó futtató, vagy annak meghatalmazottja a kérelmező.
Az idomári engedély a következő évi magyar galopp versenyszezon kezdetéig érvényes. A következő
évre szóló idomári engedélyt a hirdetményben közzétett időpontig írásban kell kérni az L.F.B.-től.
A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:
1.
legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat,
2.
a Versenyszervező által megállapított, az Általános Szabályokban évente közzétett mértékű
térítés befizetéséről szóló igazolást,
3.
a Versenyszervező írásbeli javaslatát.
4.
szakmai önéletrajzot és futtatóval igazolt idomítási jegyzéket (Futtatási Szerződés melléklet).
5.
előző évi Kezelési Napló bemutatása
6.
Magyar Galopp Idomárok és Lovasok Egyesületének ajánlása
A működési engedéllyel rendelkező idomár lehet:
1.
nyilvános idomár
2.
tulajdonos idomár
Nyilvános idomári engedéllyel rendelkező idomárnak jogában áll bármely futtató lovait idomítani.
Tulajdonos idomár csak a saját tulajdonában illetve igazoltan bérleményében lévő lovakat idomíthatja.

270. §
A következő évre szóló idomári engedélyt hirdetményben közzétett időpontig írásban kell kérni az
L.F.B.-től.
Nyilvános idomár, vagy tulajdonos idomár az idomári engedélyt kizárólag saját maga részére kérheti.

271. §
Nyilvános idomári engedélyt az a személy kaphat, aki:
a)
a 23. életévét betöltötte,
b)
szakmai képzettségét igazolja azzal, hogy galopp versenyistállóban 5 év igazolt
munkaviszonyban vagy más, munkavégzésre irányuló más jogviszonyban szakmai gyakorlatot szerzett,
c)
benyújtotta az idomári engedélykérelem mellékleteként előírt dokumentumokat,
d)
az L.F.B. által létrehozott bizottság előtt eredményes vizsgát tett elméleti és gyakorlati
alkalmasságáról.

272. §
Tulajdonos idomári engedélyt az a személy kaphat, aki:
a)
maximum 5 saját tulajdonú, vagy igazoltan a bérleményében lévő galopp versenylóval
rendelkezik,
b)
galopp versenyistállóban 3 évi igazolt munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló más
jogviszonyban szakmai gyakorlatot szerzett, vagy legalább három év regisztrált futtatói múlttal
rendelkezik,
c)
benyújtotta az idomári engedélykérelem mellékleteként előírt dokumentumokat,
d)
az L.F.B. által létrehozott bizottság előtt eredményes vizsgát tett elméleti és gyakorlati
alkalmasságáról.
Tulajdonos idomári engedéllyel rendelkező személy egy év működés és három verseny nyerés után
kérelmezheti a nyilvános idomári engedélyt.

273. §
Az engedélyt kapott idomár köteles a Versenyszervezőnél versenyszámlát nyitni. A versenyszámlán a
Versenyszervező jóváírja a versenydíj idomárt megillető %-át.
Egyidejűleg az idomár az engedély átvételekor nyilatkozik arról, hogy a versenyszámlájáról a
Versenyszervezőt megillető követeléseket, illetve a V.I., valamint a versenyközegek által kirótt
pénzbírságot a Versenyszervező levonhassa.
Abban az esetben, ha az idomár versenyszámláján nincs arra fedezet, hogy a V.I., illetve a
versenyközegek által kirótt pénzbírságot a Versenyszervező levonhassa, az idomár a bírság közzétételét
követő hónap 15-ig köteles azt befizetni a versenyszámlájára. Amennyiben a befizetés a megadott
határideig nem történt meg az idomár versenyben nem adhat indulót mindaddig, amíg tartozását a
Versenyszervező felé nem rendezte.

274. §
Az L.F.B. az idomári engedély kiadását - indokolt esetben - megtagadhatja és a már kiadott
engedélyt bármikor visszavonhatja.
Az idomári engedély kiadásának megtagadására, illetve az idomári engedély visszavonására
különösen, de nem kizárólagosan akkor kerülhet sor, ha az idomár:
a) a Versenyszervező vagy a Versenyrendező vagy a Fogadásszervező jogos érdekét sértő
magatartást tanúsít (pl. a versenyüzem működését vagy rendjét megzavarja, ellehetetleníti, a
fogadásszervezés, a fogadások tisztasága ellen vét, tiltott szerencsejátékot folytat, stb.),
b) idomárhoz méltatlan magatartást tanúsít. Ilyen magatartásnak minősül többek között, ha
nagy nyilvánosság előtt (különös tekintettel Facebook-on, illetve egyéb közösségi
médiafelületeken,
internetes
fórumokon,
lóversenyzéssel
foglalkozó
oldalakon)
a
Versenyszervezőre, illetve Versenyrendezőre vagy bármely versenyközegre a tevékenységét
becsmérlő, rágalmazó, sértő, személyeskedő, valótlan tartalmú nyilatkozatokat tesz közzé, ilyen
tartalmú véleményt hoz nyilvánosságra, illetve a lóversenyzés hagyományaihoz méltatlan
magatartást tanúsít.
c) a lóversenyzés jó hírét veszélyezteti,

d) egy szóbeli és egy írásbeli figyelmeztetést követően is megsérti a G.V.Sz.-t, vagy az
Általános Szabályokat.

275. §
Felelős az idomár azért, hogy az általa használt boxokba, illetéktelen személy ne lépjen be.

276. §
Az idomár a gondjaira bízott lovak versenyeztetésével kapcsolatos kérdésekben kizárólag csak a
futtatótól, vagy annak meghatalmazottjától fogadhat el utasítást. A versenyeztetéssel kapcsolatban
bennfentes információt senkinek, felvilágosítást csak a futtatónak, a V.I.-nek és a sajtónak adhat.
Bennfentes információadásnak minősül különösen a ló teljesítményét előnyösen vagy hátrányosan
befolyásoló körülmény közlése, amely alkalmas a fogadások befolyásolására.

277. §
Versenyben a ló idomárja az, aki a lovat indulónak bejelentette. Idomár változás az induló bejelentés után
nem lehetséges.
Az idomár felelős az idomításában álló versenylovak azonosságáért, azért, hogy a versenyben csak azt a
lovat futtassa, amelyet indulónak bejelentett.

278. §
Az idomár felelős az állategészségügyi és állatvédelmi jogszabályok betartásáért, valamint általában a
lótartásra vonatkozó minden rendelkezés betartásáért. Felelős a gondozására bízott lovak tartásáért,
takarmányozásáért, istállózásáért, egészségi állapotáért, továbbá azok idomításáért, a versenyekre
történő szakszerű előkészítéséért, a startkészségéért és egyenletes formájú futásaiért. Az idomár köteles
a rá bízott lovak folyamatos állatorvosi ellátását szerződéses keretek formájában biztosítani és az ellátó
állatorvos személyéről, elérhetőségéről a Pályaállatorvost írásban tájékoztatni. Az idomár köteles az
istállóban, vagy a telepen észlelt, a lovakra nézve balesetveszélyt jelentő körülményt jelezni a
Versenyszervező felé.
Azon idomárok, akiknek az idomításában több idomítóhelyen is állnak lovai, minimum három alkalommal
hetente személyesen kell felügyelniük a lovak versenyekre történő szakszerű felkészítését. A
Versenyszervező idomítóhelyein csak a regisztrált Futtatási Szerződésben szereplő, az L.F.B.-től
érvényes idomári engedélyt kapott személy készíthet fel lovakat versenyekre.
Az L.F.B. kinevezett tagjainak és a Versenyszervező képviselőjének jogában áll az általa kiadott
érvényes idomári engedéllyel rendelkező egyén idomítóhelyének, ill. az azzal összefüggő tevékenységi
kör körülményeinek ellenőrzése. Az ellenőrzés kiterjed a hatályos jogszabályok, a G.V.Sz. és az Általános
Szabályok előírásainak betartására.
Az idomár köteles a Versenyszervezőt tájékoztatni, hogy az idomítási jegyzékben szereplő lova mennyi
ideig tartózkodott külföldön.
Köteles továbbá a Versenyszervező illetve az idomítótelep vezetője felé 24 órán belül jelenteni a
saját tréningistállójában lévő lóállományban bekövetkezett bármilyen változást.

279. §
Az idomár köteles az istállóban évente külön megnyitott nyilvántartást vezetni az istállójában
alkalmazottakról, a nyilvántartás másolatát a Versenyszervezőnek köteles benyújtani, változások esetén
az új, illetve változott adatokat írásban kell bejelenteni, legkésőbb a következő munkanapon. Ez
vonatkozik az istálló amatőrlovasainak az adataira is. Az idomár felelős az istállójában dolgozó
istállóalkalmazottak munkájáért és magatartásáért, a versenyeken az alkalomnak megfelelő
öltözködéséért és viselkedéséért. Ez vonatkozik az amatőrlovasokra is.
Az istálló személyzetét és a nyilvántartást a Versenyszervező és a V.I. bármikor ellenőrizheti.

280. §
Az idomár köteles az istállóban a Versenyszervező által évente kiadott és hitelesített Kezelési Naplót
tartani és vezetni, amelybe az állatorvos minden kezelést és alkalmazott gyógyszert bevezet. A Kezelési
Naplóban a kötelező vérvizsgálat (EIA, Malleus) és a kötelező vakcinázás (lóinfluenza) időpontját
nyilván kell tartani. A Versenyszervező, az L.F.B., a V.I. és a Pályaállatorvos a Kezelési Naplót bármikor
ellenőrizheti. Az idomár a Kezelési Naplót minden év végén köteles a Versenyszervezőnek leadni.

281. §
Az idomári engedélyek hivatalos közzététele után az idomár köteles az idomítási jegyzékét a
Versenytitkárnak az Általános Szabályokban meghatározott határidőre írásban benyújtani.
Az idomítási jegyzéknek tartalmaznia kell:

1.
az idomár nevét,
2.
a hivatásos lovasok és az utánpótlás lovasok nevét,
3.
az istállóalkalmazottak nevét,
4.
az alkalmazottak munkaszerződésének másolatát mellékletként,
5.
a futtató(k) nevét,
6.
az idomításban álló lovak tulajdonosok szerinti felsorolását, a lovak nevének, korának, színének,
nemének és apjának, anyjának megjelölésével.
Az idomítási jegyzékbe került lovak mielőbbi azonosításáért a Versenytitkár a felelős, amelyet a
Magyar Méneskönyv vezetője és az idomár együttesen végez.

282. §
Az idomár köteles az idomítási jegyzékben történt minden változást egy munkanapon belül a
Versenytitkárnak írásban bejelenteni.
1. Az idomítótelepen és a versenyistállóban történő lólétszám tekintetében, illetve lovak
tréninglistás státuszával kapcsolatban történt bármilyen változást (érkezés, távozás, pihenő,
tréningből kivéve) az idomárnak 24 órán belül jelentenie kell a tréningtelep vezetője felé, aki erről
szintén 24 órán belül tájékoztatni köteles a Versenyszervezőt azzal, hogy a bejelentést követően a
futtató 8 napon belül benyújtja a Versenyszervező felé a megkötött Futtatási Szerződést. A
Versenyszervező ennek megfelelően a lovat tréninglistára veszi (aktív ló lista vagy pihenő ló lista)
vagy tréninglistáról leveszi.
2. Az idomár az idomítótelepére érkező minden versenylovat köteles 24 órán belül írásban
bejelenteni. A bejelentési kötelezettség vonatkozik a versenykarrier előtt álló, még nem futott
lovakra, a pihenőre küldött és a pihenőről visszaérkezett versenylovakra, valamint a tréningből
kivett lovakra is.
3. A bejelentések alapján a Versenytitkár gondoskodik az idomítási jegyzékben (tréninglista)
történő változások vezetéséről. A tréninglistán szereplő lovakat „Aktív lovak listája” vagy „Pihenő
lovak listája” státuszba sorolja, a bejelentések alapján.
4. Az „Aktív lovak listáján” szereplő lovak idomárjuk felügyelete alatt állnak, azok idomítótelepén
vagy istállójában. A pihenőre küldött lovakról a Versenytitkár külön nyilvántartást vezet „Pihenő
lovak listája” címmel.„Pihenő lovak listájára” kerül az ló, amely fölött bármilyen okból adódóan
megszűnik az idomári felügyelet telephely váltással vagy akár telephely váltás nélkül.
5. Amennyiben egy lovat pihenőre küldenek, oly módon, hogy ez ezen idő alatt nincs közvetlenül
idomári felügyelet alatt, akkor ez bejelentés köteles és az idomártól távol eltöltött pihenő idő alatt a
ló futtatója a felelős a lóval kapcsolatban a Versenyszervező felé.
6. A „Pihenő lovak listájáról” az „Aktív lovak listájára” visszakerült ló legkorábban a bejelentéstől
számított 30 nap után adható ismét indulónak versenyben.
7. Amennyiben egy ló távozik a versenyistállójából, és az idomárja a tréninglistáról kijelenti azzal a
szándékkal, hogy a ló versenypályafutását befejezte, akkor az idomításból kivett lónak tekintendő.
Ezután csak 1 év elteltével kerülhet vissza a tréninglistára, majd 3 hónapos tréninget és az
Általános Szabályokban meghatározott feltételek mellett teljesített próbafutamot követően adható
indulónak versenyben.

283. §
Az idomárt az idomításában lévő versenylovak által nyert versenydíjakból %-os juttatás illeti meg. A
juttatás minimális mértékét a Versenyszervező az Általános Szabályokban közzéteszi. A juttatás
elszámolása tekintetében az arra jogosultak a Versenyszervezővel állnak jogviszonyban.

284. §
Magyarországon idomári engedélyt kérő külföldi állampolgár a belföldi idomárokra vonatkozó feltételeknek

és az érvényes munkajogi előírásoknak kell megfeleljen.
Magyar tréninglistára regisztrált ló csak magyar működési engedéllyel rendelkező idomárnál állhat
tréningben.

285. §
A lovak startkészségéért az idomár felelős.
Az idomár köteles mindent elkövetni annak érdekében, hogy az általa versenyben indított ló a legjobb
eredményt érje el és egyenletes formát fusson. Amennyiben elégedetlen a ló futott formájával, köteles
azonnal jelezni a V.I.-nek.

286. §
Az idomárnak a futamot követő 30 percig, melyben az általa idomított ló futott a V.I. rendelkezésére kell
állnia. Ez alól felmentést csak a V.I. adhat.

287. §
Az idomár köteles a V.I.-nek haladéktalanul jelenteni minden olyan - a versenyben felmerült - körülményt,
amely a lova futását befolyásolta. Az idomár verseny után köteles haladéktalanul a versenypálya
Pályaállatorvosának jelenteni, ha lova verseny közben megsérült, orrvérzést kapott, lesántult, vagy
bármilyen baleset érte.
A idomár a versenyek ideje alatt - az első futam kiirt ideje előtt egy órával, az utolsó futam „rendben”
jelzéséig bezárólag - alkoholt nem fogyaszthat, nem állhat tudatmódosító szer hatása alatt , ha tiltott szert,
kábítószert, vagy alkoholt fogyasztott. a Versenyintézőség eljár ellene. Amennyiben a fenti tilalom
megszegésének gyanúja felmerül, a Versenyintézőség dopping vagy alkohol vizsgálatot rendel el.
A vizsgálatot a Versenyintézőség által kijelölt független bizottság végzi el. Aki a vizsgálati mintavételt
megtagadja, azt a Versenyintézőség úgy veszi, mint akinek a vizsgálata pozitív eredményt mutatott ki. A
továbbiakban aszerint jár el.
A tiltott szerek felsorolását, illetve a vizsgálat rendjét a Versenyszervező az Általános Szabályokban
évente közzé teszi.
Idomár-lovas engedélyt egyedi elbírálás alapján az kérvényezhet, aki az idomári engedély feltétel
rendszerének megfelel.
Az idomár-lovas belföldön és külföldön lovagolhat saját ill. hazai idomításban nem álló lovat is, ha a
futamban saját idomítású lova nem indul.

VERSENYLOVAS
288. §
Versenylovas az a személy, aki az L.F.B. által létrehozott bizottság előtt eredményes vizsgát tett elméleti
és gyakorlati alkalmasságáról (s ez alapján az L.F.B.-től galopplovak versenyekben való lovaglására
hivatalos engedélyt kapott.
A Versenylovas engedély a következő év galopp versenyszezonjának a kezdetéig érvényes. A következő
évre szóló lovas engedélyt a hirdetményben megjelölt időpontig írásban kell kérni az L.F.B.-től.
A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:
1.
legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okiratot,
2.
balesetbiztosítást,
3.
30 napnál nem régebbi sportorvosi igazolást,
4.
a Versenyszervező által megállapított, az Általános Szabályokban évente közzétett mértékű
térítés befizetéséről szóló igazolást,
5.
a Versenyszervező írásbeli javaslatát.
6.
Magyar Galopp Idomárok és Lovasok Egyesületének ajánlása
Versenylovas lehet:
1.
zsoké
2.
zsokéjelölt
3.
lovastanuló
Az amatőrlovasról a G.V.Sz. külön rendelkezik.

289. §
Versenylovas engedélyt kaphat az a személy, aki:
a)
a 15. életévét betöltötte,
b)
versenyistállóban legalább fél évet dolgozott,
c)
a versenylovas engedélykérelemhez előírt dokumentumokat benyújtotta,
d)
az L.F.B. által létrehozott bizottság előtt eredményes vizsgát tett elméleti és gyakorlati
alkalmasságáról.
Versenylovas kizárólag olyan személy lehet, akit az idomár, vagy a futtató munkaviszonyban, vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban alkalmaz, vagy ha önálló vállalkozó. A versenylovas
engedélykérelemhez a munkaszerződést vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létrehozásáról
szóló szerződést is vagy a vállalkozói szerződést mellékelni kell.
Az engedélyt kapott versenylovas köteles a Versenyszervezőnél versenyszámlát nyitni. A versenyszámlán
a Versenyszervező jóváírja a versenydíj versenylovast megillető %-át.
Egyidejűleg a versenylovas az engedély átvételekor nyilatkozik arról, hogy a versenyszámlájáról a
Versenyszervezőt megillető követeléseket, illetve a V.I., valamint a versenyközegek által kirótt
pénzbírságot a Versenyszervező levonhassa.
Abban az esetben, ha a versenylovas versenyszámláján nincs arra fedezet, hogy a V.I., illetve a
versenyközegek által kirótt pénzbírságot a Versenyszervező levonhassa, a versenylovas a bírság
közzétételét követő hónap 15-ig köteles azt befizetni a versenyszámlájára. Amennyiben a befizetés a
megadott határideig nem történt meg a lovas versenyben nem lovagolhat mindaddig, amíg tartozását a
Versenyszervező felé nem rendezte.

290. §
Versenylovas engedély csak egyénileg kérhető.

291. §
Az L.F.B. a versenylovas engedély kiadását indokolt esetben megtagadhatja, vagy a már kiadott
engedélyt visszavonhatja.

292. §
A versenylovas engedély kiadásának megtagadására, illetve a versenylovas engedély
visszavonására különösen, de nem kizárólagosan akkor kerülhet sor, ha a versenylovas:
a) a Versenyszervező vagy a Versenyrendező vagy a Fogadásszervező jogos érdekét sértő
magatartást tanúsít (pl. a versenyüzem működését vagy rendjét megzavarja, ellehetetleníti, a
fogadásszervezés, a fogadások tisztasága ellen vét, tiltott szerencsejátékot folytat, stb.),
b) hajtóhoz méltatlan magatartást tanúsít, Ilyen magatartásnak minősül többek között, ha nagy
nyilvánosság előtt (különös tekintettel Facebook-on, illetve egyéb közösségi médiafelületeken,
internetes fórumokon, lóversenyzéssel foglalkozó oldalakon) a Versenyszervezőre, illetve
Versenyrendezőre vagy bármely versenyközegre a tevékenységét becsmérlő, rágalmazó, sértő,
személyeskedő, valótlan tartalmú nyilatkozatokat tesz közzé, ilyen tartalmú véleményt hoz
nyilvánosságra, illetve a lóversenyzés hagyományaihoz méltatlan magatartást tanúsít.
c) a lóversenyzés jó hírét veszélyezteti,
d) egy szóbeli és egy írásbeli figyelmeztetést követően is megsérti a G.V.Sz.-t, vagy az
Általános Szabályokat.

293. §
Zsoké az a versenylovas, aki a L.F.B.-től lovaglási engedélyt kapott, 40 versenyt nyert, síkon, gáton és
akadályon összesen.

294. §
Zsokéjelölt az a versenylovas, aki a L.F.B.-től lovaglási engedélyt kapott:
a)
még nem nyert 40 versenyt,
b)
akinek szakmai tanulóideje lejárt,
c)
aki betöltötte 25.életévét és még nem nyerte ki a 40 versenyét.

295. §
Lovastanuló az, aki működési engedéllyel rendelkező idomárral 3 évi időtartamra alkalmazottként
lovastanulói szerződést kötött, függetlenül attól, hogy ez idő alatt hány versenyt nyert.
A lovastanuló a tanulóideje alatt kizárólag alkalmazott lehet. Mint alkalmazott, lehet szerződéses

jogviszonyban egy futtatóval, vagy működési engedéllyel rendelkező nyilvános, illetve tulajdonos
idomárral.

296. §
A lovastanuló a szerződés megkötésekor nem lehet 14 évesnél fiatalabb és 17 évesnél idősebb. A
szerződés másodpéldányát köteles a lovastanulóval szerződést kötő idomár 3 munkanapon belül a
versenytitkárságnak bemutatni.

297. §
A nyert versenyek számába a belföldi és külföldi elismert versenyekben elért győzelmek együttesen
beleszámítanak.

298. §
Külföldi versenyüzemben szakmai képzés alatt álló magyar állampolgárságú, magyar versenylovas
engedéllyel rendelkező lovas tanuló a szakmai képzésének ideje alatt a magyar versenyüzemben dolgozó
lovas tanulókkal azonos elbírálás alá esik, ha képzését a külföldi versenyzési hatóság igazolta.

299. §
Külföldi versenylovasnak magyar versenyben lovasengedmény nem jár.

300. §
Abban az esetben, ha a versenylovas külföldön már rendelkezik versenylovas engedéllyel, a versenylovas
engedélykérelem benyújtásakor köteles bemutatni az érvényes engedélyét és az engedélyt kiadó
szervezet igazolását arról, hogy a versenylovas nem áll büntetés és eltiltás alatt.
Külföldi állampolgárnak az írásban benyújtott kérelme, és versenylovas engedélye, tartózkodási
engedélye bemutatása után - figyelembe véve a hatályos munkaügyi rendelkezéseket - a
Versenyszervező 1 hónapi időtartamra esetenkénti lovaglási engedélyt adhat.

301. §
Külföldi állampolgárságú versenylovas, illetve tartósan külföldön élő magyar állampolgár, Magyarországon
versenyben csak akkor lovagolhat, ha egy külföldi országban érvényes versenylovas engedéllyel
rendelkezik és azt a Versenyszervezőnek bemutatta. A külföldi versenylovas engedély Magyarországon
30 napig érvényes, abban az esetben, ha a lovas tartósan Magyarországon tartózkodik és itt vállal
munkát.

302. §
Külföldön érvényes versenylovas engedéllyel nem rendelkező külföldi állampolgár versenylovas engedély
iránti kérelmét az L.F.B. a belföldi versenylovasokra vonatkozó előírások figyelembevételével dönt.
Amennyiben külföldi állampolgár Magyarországon engedélyt kap belföldi lovasnak minősül.

303. §
Külföldi versenylovas Magyarországon versenyekben akkor lovagolhat, ha a kimázsálás előtt a
Versenyintézőségnek bemutatta érvényes működési engedélyét, és írásban nyilatkozik arról hogy nincs
eltiltva és nem áll büntetés alatt

304. §
a)
A lovastanuló és a 25. életévét be nem töltött zsokéjelölt mindaddig,
- amíg 10 versenyt nem nyert, 3 1/2 kg,
- amíg 25 versenyt nem nyert, 2 1/2 kg,
- amíg 40 versenyt nem nyert, 1 1/2 kg lovas engedményre jogosult.
b)
Az a lovastanuló, aki szakmai oktatója idomításában álló lovat lovagol, az a) pontban
meghatározott lovas engedménynél 1-1 kg-mal több lovas engedményt, vagyis
- amíg 10 versenyt nem nyert, 3 1/2 kg helyett 4 1/2 kg,
- amíg 25 versenyt nem nyert, 2 1/2 kg helyett 3 1/2 kg,
- amíg 40 versenyt nem nyert, 1 1/2 kg helyett 2 1/2 kg lovas engedményre jogosult.
Az Általános Szabályokban évente közlik, hogy a 10 versenyt nem nyert lovastanuló, illetve zsokéjelölt
mely versenyekben lovagolhat, valamint a 10. győzelme után milyen értékű versenyekben részesül
teherengedményben.
c)
Az a lovas, aki győzelmével elvesztette lovas engedményét, még azon a versenynapon az addigi
lovas engedményével lovagol.

305. §
Az a zsokéjelölt, aki a 25. életévét betöltötte, lovasengedményt nem vehet igénybe.

306. §
A lovastanuló versenyben más idomárnak csak szakmai oktatója hozzájárulásával vállalhat lovaglást.

307. §
Lovas ostort síkversenyben mindaddig nem vihet, amíg 10 versenyt nem nyert. Az ostorhasználat
szempontjából a 10 verseny nyerésébe a gát- és akadályversenyekben elért győzelmek is beszámítanak.
A 10. megnyert versenyt követően, a lovas a következő versenynaptól vihet magával ostort.

308. §
A sarkantyú használata sík-, gát- és akadályversenyen egyaránt tilos.

309. §
Hivatásos versenylovas sem egyedül, sem társas viszonyban nem lehet idomításban álló galopp
versenyló tulajdonosa.

310. §
Versenylovas magyarországi galopp versenyekre fogadást nem köthet és nem köttethet.

311. §
A szárnak versenyben ostorként használata és a lónak versenyben kézzel ütlegelése miatt óvást emelni,
vagy diszkvalifikálni nem lehet. A fenti tilalmat megszegő lovast a Versenyintézőség felelősségre vonja.

312. §
Ha a versenylovas a Versenyintézőség megítélése szerint az ostort szabálytalanul, indokolatlanul
használta, vagy ellenfeleit az ostorhasználattal akadályozta a Versenyintézőségnek jogában áll a lovast
időlegesen az ostorhasználattól eltiltani.

313. §
A versenylovas csak a ló idomárjától fogadhat el lovaglási utasítást. A versenylovasra szigorúan kötelező
az istállótitok megtartása, különös tekintettel a fogadásokra vonatkozó tájékoztatásadásra. Fentiek
megszegése szigorú büntetést, működési engedély visszavonást vonhat maga után.

314. §
Nem vonatkozik ez a szaksajtó és a médiák tájékoztatására.

315. §
Síkversenyben lovaglástól időlegesen vagy véglegesen eltiltott versenylovas eltiltásának tartama alatt gátvagy akadályversenyben sem lovagolhat és viszont.

316. §
Abban az esetben, ha ugyanabban a versenyben több idomár, vagy futtató akarja lovasítani a
versenylovast, a lovas vállalását szerződés szerinti kötelezettsége dönti el, illetve annak hiányában a
lovast foglalkoztató idomár.

317. §
A versenylovasnak a vállalt súlyt (a túlsúlyt is) minden körülmények között nyeregbe kell vinnie. Azt, hogy
egy versenyben a versenylovas a vállalt súlyon felül túlsúllyal lovagolja a lovat, vagy azt a programban
közölt súllyal más lovagolja, a Versenyintézőség dönti el.

318. §
A versenynap programján szereplő versenylovasnak a futam kitűzött időpontja előtt legalább egy órával
jelentkeznie kell annál az idomárnál, akinek a lovát lovagolja. Amennyiben a versenylovas a fenti
időpontig nem jelentkezik az idomárnál, a V.I.-nek jelenteni kell.
Lovas változás kizárólag a Versenyintézőség engedélyével történhet.

319. §
Abban az esetben, ha a versenylovas a kimázsálásra időben nem jelenik meg, a Versenyintézőség eljár
ellene.

320. §
A versenylovast az általa versenyben lovagolt ló nyereményéből az Általános Szabályokban évente
közzétett %-os juttatás illeti meg valamint lovagló pénzre jogosult.
A lovast megillető nyeremény %-ot a Versenyszervező fizeti ki a lovasnak.

321. §
Ha a versenylovast egy lóra a Mázsáló kimázsálta és a jártatóban a lóra felült, de a lovaglást önhibáján
kívül mégsem teljesítette, úgy a versenylovasnak jár a hivatalosan megállapított lovaglópénz.
Abban az esetben, ha programon lévő lovat lejelentenek, a lovasnak jár a lovaglópénz.
Az a versenylovas, akit a Versenyintézőség erélytelen lovaglás miatt eltiltott, vagy megbírságolt, továbbá
akinek a lovát a lovas szabálytalansága miatt a Versenyintézőség diszkvalifikálta, nem tarthat igényt a
nyeremény %-ra és a lovaglópénzre.
Abban esetben, ha egy versenyt érvénytelenített a V.I., és azt újból lefutották a versenylovas, csak egy

lovaglópénzre tarthat igényt. A lovaglópénz akkor is megilleti, ha a ló az újból lefutott versenyben a
Versenyintézőség döntésére nem vett részt.

322. §
Ha a versenynap programja szerint lovaglási kötelezettséggel bíró versenylovas beteget jelent, valamint
az a versenylovas, aki egy versenyben megsérült, vagy balesetet szenvedett, köteles a Pályaorvos
vizsgálatának alávetni magát.
A megvizsgált versenylovas aznapi lovaglási kötelezettségeiről a Pályaorvos /a mentőorvos/ írásban adott
javaslata alapján a Versenyintézőség dönt.

323. §
Az a lovas aki programon szerepelt, de beteget jelentett, vagy verseny közben megsérült, és a
versenynapon a programban megjelent lovaglásait nem teljesítette, csak abban az esetben lovagolhat
legközelebb versenyben, ha azt a sportorvos - a 288. § 3. pontjában foglaltak szerint - engedélyezi.

324. §
Versenyben a lovas csak a nemzetközi standardnak megfelelő biztonsági mellényben és bukósisakban
lovagolhat. A bukósisak álszíját még a lóra ülés előtt be kell csatolni.

325. §
Lovas versenyben nem lovagolhat, ha tudatmódosító szert, vagy alkoholt fogyasztott. A Versenyintézőség
bármikor elrendelhet tudatmódosító szer, illetve alkohol vizsgálatot.
Aki a vizsgálati mintavételt megtagadja, azt a Versenyintézőség, pozitív vizsgálati eredményként értékeli
és a továbbiakban aszerint jár el.

326. §
Versenyben, a lovas versenydresszben, fehér lovagló nadrágban és versenycsizmában, az európai
Standard szerinti bukósisakban és biztonsági mellényben lovagolhat csak. A versenydresszen és a
versenynadrágon felirat viselése csak a Versenytitkár engedélyével a hatályos Általános Szabályok erre
vonatkozó pontja alapján lehetséges. Az öltözetnek kifogástalan állapotúnak és tisztaságúnak kell lennie.

AMATŐRLOVAS
327. §
Amatőrlovas az a személy, aki a L.F.B.-től versenyekben való lovaglásra amatőrlovas engedélyt kapott.
Amatőrlovas engedélyt az kaphat, aki:
a)
minimum 5 éve nem áll galopp versenyistállóban munkaviszonyban, vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban és erről írásban nyilatkozik,
b)
nem rendelkezett és nem rendelkezik hivatásos versenylovas engedéllyel,
c)
a 15. életévét betöltötte - 18 éves koráig írásban adott szülői beleegyezéssel,
d)
legalább egy éven át megszakítás nélkül galopp versenyistállóban rendszeresen lovagolt
e)
a lovas engedélykérelemhez előírt dokumentumokat benyújtotta,
f)
az L.F.B. által létrehozott bizottság előtt eredményes vizsgát tett elméleti és gyakorlati
alkalmasságáról,
g)
az idomár javasolta, akinél tréningben lovagol.
Az amatőrlovas engedély a következő év galopp versenyszezonjának kezdetéig érvényes. A következő
évre szóló amatőrlovas engedélyt a hirdetményben meghatározott ideig írásban kell kérni az L.F.B.-től.
Amatőrlovas engedély csak egyénileg kérhető.
A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:
a)
a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat,
b)
balesetbiztosítás,
c)
a Versenyszervező által megállapított, az Általános Szabályokban évente közzétett mértékű
térítés befizetéséről szóló igazolást,
d)
a Versenyszervező írásbeli ajánlását,
e)
A Magyar Galopp Amatőrlovasok Egyesületének írásbeli javaslata,
f)
30 napnál nem régebbi sportorvosi igazolás,
g)
nyilatkozat az amatőrlovas státusz igazolásaként.

328. §
A Versenyszervező az L.F.B. által kiadott amatőrlovas engedélyt az G.V.N.-ben közzéteszi. Az
amatőrlovas engedély közzétételével egy időben az amatőrlovas írásban nyilatkozik, hogy a G.V.Sz. és
az Általános Szabályok rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek tartja.

329. §

Indokolt esetben az L.F.B. az amatőrlovas engedély kiadását megtagadhatja, vagy a már kiadott
engedélyt visszavonhatja.

330. §
Az L.F.B. az amatőrlovas engedély kiadását - indokolt esetben - megtagadhatja és a már kiadott
engedélyt bármikor visszavonhatja.
Az amatőrlovas engedély kiadásának megtagadására, illetve az amatőrlovas engedély
visszavonására különösen, de nem kizárólagosan akkor kerülhet sor, ha az amatőrlovas:
a) a Versenyszervező vagy a Versenyrendező vagy a Fogadásszervező jogos érdekét sértő
magatartást tanúsít (pl. a versenyüzem működését vagy rendjét megzavarja, ellehetetleníti, a
fogadásszervezés, a fogadások tisztasága ellen vét, tiltott szerencsejátékot folytat, stb.),
b) amatőrhajtóhoz méltatlan magatartást tanúsít. Ilyen magatartásnak minősül többek között,
ha nagy nyilvánosság előtt (különös tekintettel Facebook-on, illetve egyéb közösségi
médiafelületeken,
internetes
fórumokon,
lóversenyzéssel
foglalkozó
oldalakon)
a
Versenyszervezőre, illetve Versenyrendezőre vagy bármely versenyközegre a tevékenységét
becsmérlő, rágalmazó, sértő, személyeskedő, valótlan tartalmú nyilatkozatokat tesz közzé, ilyen
tartalmú véleményt hoz nyilvánosságra, illetve a lóversenyzés hagyományaihoz méltatlan
magatartást tanúsít.
c) a lóversenyzés jó hírét veszélyezteti,
d) egy szóbeli és egy írásbeli figyelmeztetést követően is megsérti a G.V.Sz.-t, vagy az
Általános Szabályokat.

331. §
Az amatőrlovas az Általános Szabályokban és a versenyfeltételekben meghatározott versenyekben és
meghatározott feltételek szerint lovagolhat.

332. §
Amatőrlovas sem tréningben, sem versenyben való lovaglásért pénzbeli, vagy más ellenszolgáltatásban
nem részesülhet.

333. §
Abban az esetben, ha az amatőrlovas hivatásos lovasokkal egy versenyben lovagol, a neve mellé a
megkülönböztető “am.” rövidítést kell a versenyprogramba írni.

334. §
Mindazok a rendelkezések, amelyek a versenylovasokra kötelezőek, kötelezőek az amatőrlovasokra is,
amennyiben az Általános Szabályok, vagy a versenyfeltételek másként nem rendelkeznek.
Amatőrlovas csak az idomártól fogadhat el utasítást és felvilágosítást nem adhat. Az amatőrlovasra is
szigorúan kötelező az istállótitok megtartása, különös tekintettel a fogadásokra vonatkozó
tájékoztatásadásra. Fentiek megszegése szigorú büntetést, működési engedély visszavonást vonhat
maga után.

335. §
Amatőrlovas - a kizárólag amatőrök részére fenntartott síkversenyekben - mindaddig:
- amíg 3 versenyt nem nyert 3 1/2 kg,
- amíg 5 versenyt nem nyert 2 1/2 kg,
- amíg 10 versenyt nem nyert 1 1/2 kg teherengedményt vesz igénybe.

336. §
Amatőrlovas azokban a síkversenyekben, ahol vagy az Általános Szabályok, vagy a versenyfeltételek
szerinti hivatásos versenylovasokkal együtt lovagol, mindaddig:
- amíg 10 versenyt nem nyert 3 1/2 kg,
- amíg 15 versenyt nem nyert 2 1/2 kg,
- amíg 20 versenyt nem nyert 1 1/2 kg teherengedményt vesz igénybe.

337. §
Az amatőrlovas saját, vagy családtagja tulajdonában, vagy bérletében lévő ló ellen versenyben nem
lovagolhat.

338. §
Az amatőrlovasokat a lovasengedmény 25 éves koruk után is megilleti.

339. §
A kizárólag amatőrlovasok részére kiírt síkversenyekben tilos az ostor használata.
Nemzetközi amatőrversenyben (kivéve a több versenysorozatból állókat, EB., Duna Kupa stb.) az
amatőrlovas csak akkor vihet magával ostort, ha az ostorhasználatra jogosult. (5 győzelem)
Ha az amatőrlovas hivatásos lovasoknak kiírt versenyben lovagol, reá is a hivatásos lovasokra vonatkozó
ostorhasználati szabály (10 győzelem) érvényes.

340. §
Az amatőrlovasok pénzbüntetést nem kaphatnak.

MEGHÍVOTT LOVAS
341. §
Meghívott lovas az, a személy, aki korábban lovaglási engedéllyel rendelkezett a Versenyszervező
javaslatára a L.F.B.-től meghívott lovasok részére kiírt versenyben lovaglási engedélyt kapott. Az
engedély csak egy versenynapra, vagy meetingre érvényes.
A meghívott lovasoknak az L.F.B. által létrehozott bizottság előtt eredményes vizsgát kell tennie szakmai
alkalmasságáról.

342. §
Mindazok a rendelkezések, amelyek a hivatásos versenylovasokra és az amatőrlovasokra kötelezőek,
kötelezőek a meghívott lovasokra is, amennyiben az Általános Szabályok, vagy versenyfeltételek másként
nem rendelkeznek.

ISTÁLLÓALKALMAZOTT
343. §
Istállóalkalmazott az, aki működési engedéllyel rendelkező idomár istállójában munkaviszonyban, vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban dolgozik és szerepel az idomár által kötelezően vezetett
nyilvántartásban.

344. §
Istállóalkalmazottnak minősül a hivatásos versenylovas, a zsokéjelölt, a lovastanuló, abrakmester és a
lovász.

345. §
Az istállóalkalmazottak mindenkor kötelesek a G.V.Sz.-ben és az Általános Szabályokban foglaltak,
valamint a házirend betartására.

346. §
Az istállóalkalmazottak a versenyek időtartama alatt kötelesek a V.I. rendelkezésére állni.

347. §
Istállóalkalmazott csak az idomártól (munkaadójától) fogadhat el utasítást és csak neki adhat
felvilágosítást. Az istállóalkalmazottakra szigorúan kötelező az istállótitok betartása, azaz a bennfentes
információ nyújtásának tilalma.

SZEMÉLYEK KITILTÁSA
348. §
A Versenyszervező vagy a Versenyrendező a versenyüzem teljes területéről (ide értve különösen a
Kincsem Park teljes területét), valamint minden, a felügyelete alatt álló helyről kitilthatja azt a személyt,
aki:
1.
a Versenyszervező vagy Versenyrendező vagy a Fogadásszervező jogos érdekét sértő
magatartást tanúsít (különösen: a versenyüzem működését vagy rendjét megzavarja, ellehetetleníti, a
fogadásszervezés, a fogadások tisztasága ellen vét, tiltott szerencsejátékot folytat, stb.),
2.
idomárt, versenylovast, amatőrlovast a versenyekkel kapcsolatban megveszteget vagy erre
irányuló kísérletet tesz,
3.
a V.I. és a versenyközegek munkáját akadályozza, vagy a versenyközegek személyes
biztonságát veszélyezteti,
4.
veszélyezteti vagy sérti a lóversenyzés és a fogadásszervezés jó hírnevét, ilyen magatartásnak

minősül többek között, ha nagy nyilvánosság előtt (különös tekintettel Facebook-on, illetve egyéb
közösségi médiafelületeken, internetes fórumokon, lóversenyzéssel foglalkozó oldalakon) a
Versenyszervezőre, illetve Versenyrendezőre vagy bármely versenyközegre a tevékenységét
becsmérlő, rágalmazó, sértő, személyeskedő, valótlan tartalmú nyilatkozatokat tesz közzé, ilyen
tartalmú véleményt hoz nyilvánosságra, illetve a lóversenyzés hagyományaihoz méltatlan
magatartást tanúsít.
A kitiltott személy sem a galoppversenyeket, sem az ügető versenyeket nem látogathatja, a kitiltó
határozatban megjelölt területre nem léphet be

349. §
1. A kitiltás a kitiltásról meghozott döntéstől annak visszavonásáig érvényes.
2. A kitiltásról szóló határozat az alábbiakat tartalmazza:
• a kitiltott személy nevét és lakcímét,
• a kitiltás hatályát,
• a kitiltás alapjául szolgáló cselekmény rövid megjelölését.
3. A kitiltásról szóló határozat a kitiltott személy részére közvetlenül is megküldésre kerül.

LOVAK ELTILTÁSA
350. §
A ló eltiltása azt jelenti, hogy a V.I. saját, vagy külföldi versenyzési hatóság döntése alapján a nevezett ló
versenyeztetését nem engedélyezi. A Versenyszervező az eltiltást a versenyeredményben és a
G.V.N.-ben közzéteszi.

351. §
A mindkét szemére megvakult, fékezhetetlen, balesetveszélyes, a startnál ellenszegülő lovat a
versenyzéstől el kell tiltani. Az eltiltás lehet ideiglenes vagy végleges. A startnál ellenszegülés miatt eltiltott
ló ismételten csak sikeres startvizsga után állítható starthoz. A Versenyintézőség ez utóbbi lovak részére
engedélyt adhat, hogy zászlóval indított síkversenyekben és ugróversenyekben futhassanak.
A Versenyintézőség ideiglenesen vagy véglegesen eltilthatja a versenyzéstől azokat a lovakat,
melyek háromszor egymás után értékelhetetlen formát futnak. Az ezen okból ideiglenesen eltiltott
lovak ezt követően legkorábban csak 2 hónap múlva, az Általános Szabályokban meghatározott
feltételek szerint teljesített Próbafutamot követően adhatók ismét indulónak versenyben.

352. §
A versenyzéstől ideiglenesen eltiltott ló versenyre mindaddig nem nevezhető, amíg arra a V.I. engedélyt
nem ad.

353. §
Az eltiltás visszavonását az G.V.N.-ben nyilvánosságra kell hozni.

GALOPPLÓ - ANGOL TELIVÉR, VERSENYFÉLVÉR - KORA, NEME ÉS NEVE
ÉS MÉNESKÖNYVI NYILVÁNTARTÁSA
354. §
Angol telivér fajtájú az a ló, amelyet a Magyar Méneskönyv Vezetése az elismert angol telivér ló
törzskönyvezési szabályzata alapján, annak minősít. A nevezett szabályzat megfogalmazásában: „(1) A
tenyésztésre, versenyzésre és lóverseny fogadásra vonatkozó nemzetközi egyezmény ( International
Agreement on Breeding, Racing and Wagering- (I.A.B.R.W.) 12. cikke értelmében angol telivér fajtájú az a
ló, amely a Nemzetközi Méneskönyvi Bizottság ( International Stud Book Committee ( I.S.B.C.) által
elismert angol telivér méneskönyvben szerepel, és felvétele idején a méneskönyv rendelkezett az I.S.B.C.
elismerésével. (2) Az angol telivér méneskönyvbe történő felvétel alapfeltétele, hogy a csikó I.S.B.C. által
elismert angol telivér méneskönyvben szereplő apamén és anyakanca természetes fedeztetéséből
szülessen, továbbá teljesülnie kell minden, az angol telivér ló törzskönyvezési szabályzatában foglalt

tenyésztési, törzskönyvi nyilvántartási feltételeknek is”.
Az angol telivér és versenyfélvér lovak méneskönyvi nyilvántartására vonatkozó minden kérdésről a
Magyar Méneskönyv Vezetése az elismert törzskönyvezési szabályzata alapján határoz.

355. §
Az angol telivér lovak teljes körű magyarországi törzskönyvezése, a Magyar Méneskönyvben
(továbbiakban: M.M.) történik, Az angol telivér ló törzskönyvezési szabályzata alapján.

356. §
Versenyfélvér az a ló, amelyet a Magyar Méneskönyv Vezetése az elismert versenyfélvér ló ,
törzskönyvezési szabályzata alapján, annak minősít. A nevezett szabályzat értelmében versenyfélvér az a
ló amely a 354. §-ban is idézett definíció szerint angol telivérnek nem ismerhető el, de az angol telivérre
vonatkozó nyilvántartási szabályok betartásával, angol telivér fajtájú mén után, az I.S.B.C. által elismert
méneskönyv versenyfélvéreket tartalmazó mellékletében szereplő kancából született. Az így
versenyfélvérnek minősített lovak nyilvántartása a M.M. mellékleteként vezetett Félvér Méneskönyvben
(továbbiakban: M.M. Fv.) ugyanolyan törzskönyvi nyilvántartási elvek szerint történik, mint az angol
telivérek nyilvántartása.

357. §
A versenyfélvér ló neve után a megkülönböztető, zárójelbe tett (fv.) rövidítés használatos, amely minden
hivatalos kiadványban meg kell, hogy jelenjen.

358. §
A M.M. Fv-ben nyilvántartott azon lovak, amelyik az I.A.B.R.W. nemzetközi egyezmény 13. cikk 4.
pontjában foglalt kritériumoknak megfelel, az I.S.B.C. határozata alapján a Magyar Ménesköny Vezetése
felveszi az M.M.-be.

359. §
Mesterséges termékenyítésből, embrió átültetésből, klónozásból, vagy egyéb génmanipulációból
származó csikót a Magyar Méneskönyv Vezetése az M.M.-be és a M.M. Fv.-be a törzskönyvezési
szabályzati értelmében nem vesz fel. Ezen mesterséges eljárások tenyésztésben történő alkalmazása az
utód angol telivér és versenyfélvér fajtából történő kizárását vonja maga után, az ilyen módon létrehozott
csikókra a Magyar Méneskönyv vezetése származási igazolást nem állít ki.

360. §
A galopplovat az elletését követő év január 1-jétől december 31 -ig egy éven át egyévesnek minden
rákövetkező év január 1-jétől egy évvel idősebb korúnak kell tekinteni.

361. §
Versenyben mén, kanca, vagy herélt aszerint vehet részt, amint azt az egyes versenyek feltételei
meghatározzák. Versenyben vemhes kanca nem futhat.
Versenyre csak névvel rendelkező lovat lehet nevezni. A ló nevét lehetőség szerint az elletése évében be
kell jelenteni a galopplovak névadásáért felelős szervezet, a M.M. Vezetése felé.
Külföldön született lovak neve után a M.M. Vezetése zárójelben a származási ország nemzetközi
egyezményben (I.A.B.R.W.) rögzített megjelölését írja. Az így kiegészített név jelenik meg minden
hivatalos kiadványban. Versenyzést és/vagy tenyésztésbe állítást követően a M.M.-be bejegyzett nevet
megváltoztatni nem lehet.

362. §
A M.M. Vezetése az angol telivér ló törzskönyvezési szabályzata alapján végzi a lovak névadását. A
Magyarországon született és törzskönyvezett angol telivér és versenyfélvér csikók nevét a M.M. Vezetése
regisztrálja, a külföldön született, Magyarországra névtelenül behozott csikó nevét, pedig a
törzskönyvezést végző méneskönyvvezetés, a M.M. Vezetésének közreműködésével állapítja meg. A
Magyarországon született, illetve külföldön született, Magyarországra névtelenül behozott angol telivér és
versenyfélvér lovak névadására az alább szabályok vonatkoznak:
a)
A csikó neve, az anyja nevének kezdő betűjével kezdődjön, hossza 18 karakternél nem lehet több
(beleértve a szóközöket és egyéb jeleket).
b)
M.M.-ben regisztrált angol telivér mén neve ismételten a következő feltételek egyikének
teljesülése esetén adható ki: a mén elhullását követő 15 év, vagy utolsó fedeztetési idényét követő 15 év,
vagy a születését követő 35 év letelt.
c)
M.M.-ben regisztrált angol telivér tenyészkanca neve ismételten a következő feltételek egyikének
teljesülése esetén adható ki: a tenyészkanca elhullását követő 10 év, vagy utolsó fedeztetési /ellési évét
követő 10 év, vagy születését követő 25 év letelt.

d)
A b) és c) pontokon kívüli esetekben ugyanazon, a Magyar Méneskönyvben már szereplő angol
telivér név 20 éven belül, vagy az adott nevű egyed elhullását követő 5 éven belül amely ezen feltételek
közül korábban teljesül nem szerepelhet újra.
e)
Angol telivér ló neve nem lehet nemzetközileg védett név.
f)
Angol telivér ló nevében különleges karakterek ( pl. ? ! / . : , ; stb.) nem szerepelhetnek, nem
lehetnek a jó ízlést, egyes vallási, politikai, etnikai csoportokat sértő esetlegesen kereskedelmi
jelentőségű nevek, továbbá nem lehetnek híres közéleti személyiségek nevei sem.
g)
Egy védett névtől, vagy egyéb a M.M.-en szereplő ló nevétől írásban eltérő, de kiejtésében
azonos, vagy nagyon hasonló nevet az adott egyed születését követő 10 éven belül nem lehet
regisztrálni.
h)
Magyarországra behozott és azt követően nevet kapott külföldi ló etében a név után zárójelben a
születési ország I.A.B.R.W.-ben rögzített kódját fel kell tüntetni.

363. §
Magyarországra külföldről - a behozatalkor már névvel rendelkező import galopp ló nevét a Magyar
Méneskönyv Vezetése kizárólag a nevezett ló versenyzését és vagy tenyésztésbe állítását megelőzően a
származási ország névadási szabályzatának betartása mellett változtatja meg.

TENYÉSZTŐ
364. §
A galopplovak tenyésztőit a M.M. Vezetése regisztrálja.
Tenyésztő az a természetes vagy jogi személy, akinek, illetve amelynek a tulajdonában volt a kanca,
amikor az a csikót ellette. Amennyiben a kancát tenyésztés céljaira bérbe vették és a tulajdonos a bérlő
javára írásban lemondott a tenyésztői címről, akkor a csikó tenyésztőjének a kanca elléskori bérlőjét
tekintjük. A tenyésztő a tulajdon jogát a kanca lóútlevele bérleti (tenyésztői) jogát pedig a lóútlevélben
szereplő tulajdonossal megkötött érvényes bérleti szerződés bemutatásával igazolja a M.M. Vezetése
felé.
Belföldi, azaz magyar tenyésztő:
a)
Az a magyar állampolgárságú természetes személy, aki, Magyarországon állandó lakhellyel
rendelkezik.
b)
Magyarországon bejegyzett jogi személy, amely magyarországi székhellyel rendelkezik.
Külföldi tenyésztő:
a)
Állampolgárságtól függetlenül az a természetes személy, aki külföldön állandó lakhellyel
rendelkezik.
b)

Külföldi székhellyel bejegyzett jogi személy.

HAZAI TENYÉSZTÉSŰ LÓ, BELFÖLDI TENYÉSZTÉSŰ LÓ, BELFÖLDI LÓ
365. §
Hazai tenyésztésű az a ló, amely magyarországi származási helyű, Magyarországon elletett.
Belföldi tenyésztésű az a ló, amelynek ellésekor az anyakanca tulajdonosa vagy bérlője a G.V.Sz. 364.
§-ban foglaltak szerint belföldi, azaz magyar tenyésztőnek minősül és a csikó Magyarországon elletett.
Belföldi tenyésztésű az a ló is, amelyet belföldinek minősülű tenyésztő tulajdonában vagy bérletében, de
fedeztetés céljából külföldön tartózkodó anyakanca ellett, de a nevezett csikót ellésének évében,
legkésőbb december 31-ig bezárólag Magyarországra szállították és a Magyar Méneskönyv Vezetése a
csikót a törzskönyvezési szabályzat szerint nyilvántartásba vette.
Belföldi lónak minősül az a ló:
a)
a belföldi tenyésztésű,
b)
a G.V.Sz. 364. §-ában foglaltak szerint külföldinek minősülő tenyésztő tulajdonában, vagy
bérletében lévő anyakanca csikójaként Magyarországon elletett, vagy külföldön elletett és szopós vagy
választott csikóként került Magyarországra. A továbbiakban éves koráig, az év december 31.-ig
Magyarországon tartózkodott és az arra illetékes eleget belföldiesítésre vonatkozó és hatályos vám- és
pénzügyőri rendelkezéseknek.
c)
Amelyet éves korában, de legkésőbb az év december 31-ig Magyarországra behoztak, az
anyjával, vagy egyedül, ha az anyja elpusztult és az arra illetékes eleget tett a hatályos vám- és
pénzügyőri rendelkezéseknek.
A fentiek szerint belföldinek minősülő ló - kivéve a belföldi tenyésztésű lovat - a versenyeztetés

tekintetében kizárólag csak akkor fogadható el belföldinek, és versenyben csak az esetben futhat belföldi
lóként, ha a belföldiesítés eljárása lezárult és az azt igazoló vám okmányokat a tulajdonosa, vagy a
futtatója a Versenyszervezőnek bemutatta és az annak másolatát letétbe helyezte.
A belföldiesítési eljárás az, amikor a Versenyszervező ellenőrzi, hogy a kérdéses ló megfelel e a fenti
rendelkezéseknek.
Versenyeztetés tekintetésben nem minősül belföldi lónak az a ló, amely Magyarországon áll idomításban
és a magyar Versenyszervező a G.V.N.-ben idomítási jegyzékbe vette, de a kérdéses ló nem felel meg a
fenti belföldi lóra vonatkozó előírásoknak.

A KÜLFÖLDI LÓ, KÜLFÖLDRŐL BEHOZOTT
VAGY VISSZAHOZOTT LÓ
366. §
Külföldinek minősül az a ló:
a)
amely külföldön vagy belföldön elletett, de ránézve a G.V.Sz.-ben foglaltak szerint a belföldi
tenyésztésű, illetve belföldi lóra vonatkozó rendelkezések nem vonatkoznak,
b)
amelyet betöltött éves kora után hoztak be Magyarországra,
c)
amely külföldi futtató neve alatt, külföldön áll idomításban és idomítási jegyzékben ott szerepel.
A Magyarországon született és a külföldön született import versenylovak törzskönyvezését a M.M.
Vezetése végzi az angol telivér ló törzskönyvezési szabályzata alapján.
A külföldi tenyésztésű ló nevét a származási országnak - a nemzetközi egyezmények által (I.A.B.R.W.)
elfogadott - betűjelével kell kiegészíteni.

LÓÚTLEVÉL
367. §
A telivér azonosítására a rendszeresített lóútlevél szolgál. A lóútlevelet annak az országnak a lóútlevél
kiadására jogosult szervezete állítja ki, ahol a lovat tenyésztették. Versenyben kizárólag lóútlevéllel
rendelkező ló futhat.
A lóútlevélnek minden esetben a ló idomárjánál kell lenni, kivéve, ha erről a tréningtelep belső szabályzata
és/vagy a Boxbérleti Szerződés másként rendelkezik. A lóútlevelet a versenytitkárságon a ló idomítási
jegyzékbe vétele előtt a Versenytitkárnak be kell mutatni.

KÜLFÖLDI MÉNESKÖNYVI IGAZOLÁS
368. §
Külföldről Magyarországon idomításba kerülő ló esetében a futtatónak gondoskodnia kell arról, hogy a
külföldi méneskönyvi igazolást („export certifikát”) az export ország illetékes szervezete elküldje a Magyar
Méneskönyv vezetésre részére. A külföldi méneskönyvi igazolás szolgál a magyar méneskönyvi
nyilvántartásba és tréninglistára történő felvételre. Továbbá, ha a ló versenyben már futott, mellékelni kell
az addigi hivatalos versenyteljesítményét.
Import angol telivér lovak méneskönyvi nyilvántartási szabályait a 355. § szerinti, „Az angol telivér ló
törzskönyvezési szabályzata” tartalmazza.

369. §
Külföldön idomított, magyarországi versenyre érkező versenyló addig nem indítható, amíg a ló
azonosságának megállapítására szolgáló eredeti lóútlevél és teljes versenyteljesítménye a
versenytitkársághoz meg nem érkezett.
A versenytitkárság a fenti versenyteljesítmény igazolást csak akkor fogadja el, ha azt annak az országnak
az illetékes Versenyszervezője állította ki, ahol a ló idomításban áll.

MAGYAR GALOPP VERSENYSZABÁLYZAT UGRÓ

(GÁT ÉS AKADÁLY) VERSENYEKRE
370. §
Az ugró (gát és akadály) versenyekre is a síkversenyekre vonatkozó szabályok érvényesek. Az
alábbiakban, csak azok a szabályok kerülnek felsorolásra, amelyek a síkversenyek szabályai között nem
szerepelnek, vagy azoktól eltérnek.
A kizárólag ugróversenyekre vonatkozó szabályok az alábbiak.

UGRÓVERSENYEK
371. §
Az ugróversenyek a lovaknak a lovasok alatt, kiírt díjért történő nyilvános futtatása olyan versenypályán,
amelyen előírt számú, meghatározott méretű, anyagú és összeállítású ugrásokat kell átugrani. Az
ugróversenyek célja a résztvevő lovaknak versenyképességükön kívül ugróképességük kipróbálása.
Az ugróversenyek lehetnek:
a)
gátversenyek,
b)
akadályversenyek
A gátversenyekben azonos megépítésű, azonos magasságú, teljesen egyforma, a talajba nem rögzített,
és dönthető gátakat, vagy alul fixen rögzített gátakat kell felállítani.
A gátakat a síkversenyek gyep futópályáján állítják fel.
Az akadályversenyekben az ugrások különböző méretűek, s többnyire a talajban rögzítettek, de lehetnek
mozgatható un. mobil akadályok is. Az akadálypályán a fordulók és a szintkülönbségek megengedettek.

372.§
Ugróversenyt csak jó látási viszonyok mellett és legkésőbb a naplemente előtt egy órával, de mindenképp
a sötétség beállta előtt kell lefutni.

373. §
A Pályafelügyelő tűzi ki a versenyszabályoknak megfelelően az ugrópályát:
a)
ha az ugrópályák belső oldala korláttal, vagy megfelelő bokorsövénnyel nincs ellátva, úgy ezt
legalább 2 m magas, legalább 50 méterenként felállított fehér póznákkal kell jelezni, hogy az ugrópálya
vonalvezetése tekintetében a versenyben résztvevő lovasoknak a legkisebb kétségük se támadhasson.
Ha az ugrópálya valamely fordulójának belső oldala nincs korláttal szegélyezve, úgy a fordulópontot egy
kb. 3 m magas, szembetűnő zászlóval ellátott fehér póznával kell jelezni.
Ha a fordulópontot jelző póznán piros zászló van, akkor a póznát jobb kézről, ha fehér zászló van, akkor
bal kézről kell elhagyni.
Ha az ugrópályát kitűző, vagy annak valamely fordulópontját jelző pózna, bármely okból kidőlt, a kidőlt
pózna eredetileg megállapított helye lesz mérvadó.
Az ugrópálya hosszát annak belső oldalától a külső oldal felé egy méter távolságban kell lemérni és
megállapítani. Ha az ugrópályának két fordulópontja közötti belső részén nemcsak korlát nincs, de az még
fehér póznákkal sincs kitűzve, a két fordulópontot jelző pózna közötti egyenes vonaltól a pálya külső
oldala felé egy méterre mért távolság számít a versenypálya hosszába.
b)
A gátnak több részből összeállítva, legalább 12 méter oldalhosszúságúnak kell lennie. A 60-70
foknyira előredőlt felállításban a gátnak felső szilárdan álló keresztrúdja a gátversenypálya szintje felett
legalább 40- 70 cm magasságban legyen. E felett még legalább 35 cm magasságú, kellő módon tömött
száraz vagy műanyag sövény szükséges. A gátak lehetnek alul fixen rögzíthetők is, felül száraz vagy
műanyag sövénnyel kitömve, ami legalább 35 cm magasságú.
Az átlátszó gát alkalmazása tilos. Ugyanabban a gátversenyben az összes gátak azonos szerkezetűek,
teljesen egyformák és egyenlő magasságúak legyenek. A gát mindkét oldalán a célnak megfelelő
magasságú és legalább 2 méter hosszúságú, sövényből vagy fából/műanyagból készült oldalszárat
(kitörőket) kell felállítani.
c)
Akadályversenyben az ugrások különböző nagyságúak és szerkezetűek. Az ugrások lehetnek
száraz vagy élő sövények, vizes- és szárazárkok, kőfal, stb. Az akadályokat a földbe kell beépíteni, de
lehetnek mobil rendszerűek is. Az akadályokat szintén oldalszárnyakkal (kitörőkkel) kell ellátni. Minden élő
vagy száraz sövényből álló akadálynak legalább 1 méter magasnak, minden ároknak legalább 2 méter
szélesnek kell lennie, akadályversenyben is az ugrások legalább 12 méter oldalhosszúságúak.
d)
Mind gátversenyben, mind akadályversenyben az ugrások két oldalán, közvetlenül az ugrás két
végében, a kitörő és az akadály találkozásánál 3 méter magas, jobb oldalán piros, bal oldalán fehér
zászlóval ellátott póznát kell felállítani.
e) A gát és akadály átugrása akkor érvényes, az a piros és a fehér zászló között történik, ha a lónak a

teljes testfelülete a két pózna között volt.

374. §
A gátverseny távja 2400 m-nél rövidebb nem lehet. Minden 400 méternyi távolságra legalább egy gátat
kell elhelyezni. A megkezdett 400 méter további gát felállítását teszi kötelezővé. A gátak - amennyiben a
gátversenypálya alakja engedi - lehetőleg egymástól egyenlő távolságra kell felállítani. Az első gátat a
startoszloptól lehetőleg 100-300 méterre, az utolsó gátat pedig a céloszlop előtt pontosan 200 méterre kell
felállítani.

375. §
Az akadályverseny távja 3200 méternél rövidebb nem lehet és a táv kb. minden 300 méterére egy
akadálynak kell jutnia. Az utolsó ugrás nem lehet 300 méternél távolabb a céltól.

376. §
Hirdetményben kell megjelölni azt az időpontot, - legalább 2 órával a kérdéses verseny előtt, - amikor a
versenypálya felügyelő az érdekelteknek a szabályszerűen kitűzött gát- és akadály versenypályát és az
ugrásokat megmutatja. A hivatalosan már megmutatott pályán bármilyen változtatás csak akkor
rendelhető el, ha a kérdéses versenyben érdekelt idomárokat és lovasokat a változtatásról időben
értesítették.

377. §
Ugróversenyben június 30-ig csak 4 éves és idősebb lovak, július 1-től azonban már 3 éves lovak is
indulhatnak. 3 éves lovak 3200 méternél hosszabb távú gátversenyben, illetve 4000 méternél hosszabb
távú akadályversenyben nem futhatnak. 4 éves lovak 5000 méternél hosszabb akadályversenyben nem
futhatnak.

378. §
Gátversenyben a teherengedmények, illetve tehertöbbletek megállapításánál rendszerint a
gátversenyekben elért eredmények jönnek tekintetbe, kivéve, ha a versenyfeltételek másképp nem
rendelkeznek. Akadályversenyekben rendszerint az akadályversenyekben elért eredmények jönnek
tekintetbe, kivéve, ha a versenyfeltételek másképp nem rendelkeznek.

379. §
Gátversenyben nyeretlen az a ló, amely elismert gátversenyt, akadályversenyben pedig nyeretlen az a ló,
amely elismert akadályversenyt még nem nyert. Hogy egy ló nyeretlennek számítson, a lónak versenyre
való kimázsálásakor kell nyeretlennek lennie.

380. §
Az ugróversenyek jellegüknél fogva két csoportba oszthatók:
a)
korteherversenyekre
b)
hendikepekre

381. §
a)
Kortehertáblázat gátversenyekre
(az évjáratok közötti teherkülönbözet kg-ban feltüntetve)
Táv

kor

március-június

2800 m-ig

3-4
4-5
5-idb.
3-4
4-5
5-idb.

4
1
5
1 1/2

2800 m-en felül

júliusszeptember
6
2
8
3
-

októbernovember
4
1
5
2
-

júliusszeptember
9
3
4
1
-

októbernovember
6
2
2
-

b)
Kortehertáblázat akadályversenyekre
(az évjáratok közötti teherkülönbözet kg-ban feltüntetve)
Táv

kor

4000 m-ig

3-4
4-5
5-idb.
4-5
5-idb.
5-idb.

5000 m-ig
5000 m-en felül

március-június
5
6
1 1/2
1

Gát- és akadályversenyekben a kancáknak 2 kg teherengedmény jár.

382. §
Gát-, illetve akadályverseny hendikepben, a Hendikepper Bizottság kizárólag csak annak a lónak a terhét

állapítja meg, amely a teherközlésig Magyarországon gát-, illetve akadályversenyben legalább kétszer
érvényesen futott.

383. §
A versenyfeltételek szerint a teherközlés utáni verseny nyeréséért járó tehertöbbletet a lónál a
versenyprogramban és a Hivatalos Versenyeredményben külön fel kell tüntetni.

384. §
A Mázsáló a kimázsáláskor a versenyben kirótt terhen felül mutatkozó 1/2 kg tört részét nem veszi
figyelembe.

385. §
Ugróversenyben minden résztvevő lónak kötelező a próbaugrást teljesíteni. Amennyiben ezt nem teszi
meg a Versenyintézőség kizárja a futamból.

386. §
A Versenyintézőség a Versenytitkár javaslatára elrendelheti, hogy valamely verseny indulói még a
próbaugrás előtt a tribün előtt tartandó parádén részt vegyenek.

387. §
Ugróversenyekben az indítás zászlóval történik. A Célbíró által a győztes ló után az a ló helyezhető,
amely a győztes ló célba érkezését követően 5 percen belül a célba érkezett. Azt a lovat, amely a nyerő ló
után 5 percen belül nem érte el a célt, távolozottnak kell tekinteni.
Távolozott ló helyezettnek nem tekinthető, díjban és tiszteletdíjban nem részesíthető.

388. §
Gátversenyben az ugrás akkor is érvényes, ha a gátat ledöntötték. Ha a gát feldőlt, a versenyző ugrása
akkor is érvényes, ha az ugrást a két pózna - a piros és a fehér zászló között - ugrotta.

389. §
Az érvénytelen ugrást meg kell ismételni. Ha a ló a próbaugrásánál vagy verseny közben az ugrásnál,
vagy a sík pályarészen megválik a lovasától, a Versenyintézőség kizárja a versenyből. Amennyiben a
lovas a sikeres próbaugrás után, a starthoz lovaglás közben esik le lováról és az Indító „keze alá” kerül,
nem kerül kizárásra.

390. §
Az ugrás érvénytelen:
- ha a ló az ugrás előtt megvált lovasától,
- ha az ugrás előtt megállt azt nem ugrotta,
- ha a ló az ugrás közben megvált lovasától,
- ha lovas nélkül ugrotta át,
- ha a ló az ugrást nem a két zászlóval ellátott pózna között ugrotta át vagy kidöntötte a zászlót úgy, hogy
a lónak nem a teljes testfelülete volt a két pózna között.

391. §
A versenyt érvényteleníteni kell a Versenyintézőségnek:
- ha egy versenyben a futott lovak nem a kijelölt, illetve kitűzött pályán futottak,
- ha valamennyi indult ló nem a versenyfeltételek szerinti távot futotta le,
- ha a start nem a startoszlop mögül, hanem az előtt történt,
- ha a versenyben részt vett összes ló nem az előírt számú ugrást ugrotta,
- ha akadályversenyben az indulástól számított 15 percen belül, gátversenyben az indulástól számított 10
percen belül egy ló sem érkezett célba.
Amennyiben a Versenyintézőség a felsorolt körülmények valamelyike miatt a versenyt érvényteleníti, a
Versenyintézőség kivizsgálja, hogy a fenti hibákért, vagy mulasztásokért kit terhel felelősség és ellene
hivatalból eljárást indít.

392. §
Ha a visszamázsáláskor a lovasnak és nyeregszerelékének együttes súlya több mint 1 1/2 kg-mal
nehezebb, mint amennyi a kimázsáláskor volt, a Versenyintézőségnek az esetet ki kell vizsgálnia.

393. §
Ha egy ló verseny közben a versenypályáról kitört, vagy a versenypályát jelölő póznák, vagy egyéb
jelzések valamelyikét helytelenül kerülte el, a lovasnak a lovat vissza kell fordítania és a versenyt arról a
helyről folytatnia, ahol a pályát elhagyta.
Ha az ugrást nem a póznák között ugrotta át, vagy valamelyik zászlót kidöntötte és a ló nem teljes
testfelületével ugrott át a két pózna között, az ugrást újból meg kell ismételnie, mert különben a

Versenyintézőség a lovat diszkvalifikálja, és a lovast megbünteti.

394. §
Ha a ló bizonyíthatóan idegen segítséggel ugrotta át az ugrást, úgy a Versenyintézőség a lovat
diszkvalifikálja, a segítséget nyújtó ellen eljár.

395. §
Ugróversenyekre hivatásos, illetve amatőrlovas engedélyt első ízben a 18. életévét betöltött személy
kaphat.

396. §
Ugróversenyekben zsokék és zsokéjelöltek, valamint amatőrlovasok lovagolhatnak. Lovastanuló
ugróversenyben nem lovagolhat.

397. §
Zsoké az a lovas, aki legalább 20 ugróversenyt, illetve legalább 40 síkversenyt nyert.

398. §
A zsokéjelölt és amatőrlovas mindaddig:
- amíg 5 ugróversenyt nem nyert 3 1/2 kg,
- amíg 10 ugróversenyt nem nyert 2 1/2 kg lovas engedményt vesz igénybe, az Általános Szabályokban
évente meghatározott ugróversenyekben.

TENYÉSZTÉSI PRÉMIUM, TULAJDONOSI PRÉMIUM
399. §
A Versenyszervező a kiírt versenydíj egy meghatározott hányadát kiegészítésként tenyésztési prémium
formájában a versenyfeltételekben írhatja ki. A tenyésztési prémium a hazai tenyésztésű díjat nyert ló
tenyésztőjét illeti meg.

400. §
A Versenyszervező a kiírt versenydíj egy meghatározott hányadát kiegészítésként tulajdonosi prémium
formájában a versenyfeltételekben írhatja ki. A tulajdonosi prémium a hazai tenyésztésű lovat futtató díjat
nyert ló futtatóját illeti meg.

401. §
A tenyésztési prémium és a tulajdonosi prémium a tehertöbbletek és a teherengedmények szempontjából
nem számítanak.

VEGYES RENDELKEZÉSEK
402.§
Ez a szabályzat 2017. március 25-én lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatályba lépést követően
folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

403.§
A versenyzéshez kapcsolódó állategészségügyi rendelkezéseket külön Doppingszabályzat tartalmazza,
amely 2016. február 1-től hatályos.

Budapest, 2017. március 8.

