
Szabálytalanságok 1. alkalom 2.alkalom 3.alkalom
erélytelen hajtás 3 hónap  --> LFB  - 
hanyag hajtás 4 nap 8 nap  --> LFB
engedély nélküli pályaelhagyás  (10 perc múlva indí tás és a START között) DQ DQ DQ
jogtalan el őnyszerzés (verseny megkezdése el őtt a startnál) DQ DQ DQ
szabálytalan kihajtás 5.000.- 5.000.- 5.000.-
nem jelenik meg id őben a versenypályán (5 perc) 5.000.- 10.000.- 15.000.-
paradé elmulasztása, késve megjelenés 10.000.- 10.000.- 10.000.-
a felvonulási rend be nem tartása 5.000.- 5.000.- 5.000.-
startszabályok be nem tartása 1 nap 2 nap 3 nap
startmeghiúsítás                                                                                    id . + hiv. 5.000.- 10.000.- 1 nap
startmeghiúsítás                                                                                   am. + seg.h. szig.figy. 5.000.- 1 nap
szabálytalan parírozás                                                                       1 nap 2 nap 3 nap
súlyos hajtási szabálytalanságok (keresztezés, szor ítás, akadályozás, lábelvitel)                                                  1 nap 2 nap 3 nap
szabálytalan hajtás (olyan szabálytalanság, mely ne m befolyásolja a verseny kimenetelét) 5.000.- 10.000. - 15.000.-
vigyázatlan hajtás (apró, figyelmetlenségb ől eredő szabálytalanság) szig.figy 5.000.- 10.000.-
befutóban való egyenes irány be nem tartása 10.000.- 15.000.- 20.000.-
ellenfél jogtalan el őnyhöz juttatása 1 nap 2 nap 3 nap
két spúr kontrollálása                                                                         5.000.- 10.000.- 15.000.-

szabálytalan ostorhasználat szig.figy. + 5% (min: 20.000.-) 1 nap ostormegvonás + 5%            
(min: 20.000.-)

2 nap ostormegvonás + 5%           
(min: 20.000.-)

4. alkalom : 3 nap ostormegvonás 
+ 5% (min: 20.000.-)

5. alkalom : 4 nap ostormegvonás 
+ 5% (min: 20.000.-)

6. alkalom : 5 nap ostormegvonás 
+ 5% (min: 20.000.-)

egykezes ostorhasználat
DQ + 1 nap ostormegvonás + 5%            

(min: 20.000.-)
DQ + 2 nap ostormegvonás + 5%           

(min: 20.000.-)
DQ + 3 nap ostormegvonás + 5%             

(min: 20.000.-)
szabálytalan ostortartás 5.000.- 5.000.- 5.000.-
visszahajtás elmulasztása 5.000.- 5.000.- 5.000.-
alaptalan óvás óvadék visszatartása óvadék visszatartása óvadék viss zatartása
alkohol-, bódító- vagy kábítószer vétség 1 hónap 3 hónap  --> LFB
sportszer űtlen magatartás 15.000.-tól 3 hónapig + LFB
nem megfelel ő versenyszín vagy versenyöltözet 5.000.- 5.000.- 5.000.-
V.I. rendelkezésére állás elmulasztása 10.000.- 20.000.- 30.000.-
bejelentési kötelezettség elmulasztása 5.000.- 10.000.- 15.000.-
hanyag szerszámozás                                                                                        id. 5.000.- 10.000.- 15.000.-
szabálytalan lehajtás 5.000.- 5.000.- 5.000.-
verseny közbeni beszélgetés       szig.figy. 5.000.- 5.000.-
versenytárs zavarása szig.figy. 5.000.- 5.000.-
diszkvalifikált lovával versenyben marad 5.000.- 10.000.- 15.000.-
díjátadáson való megjelenés elmulasztása 10.000.- 10.000.- 10.000.-
hajtási kötelezettség elmulasztása 10.000.- 20.000.- 30.000.-
állatorvosi bejegyzések hiánya                                                                           id. 5.000.- 5.000.- 5.000.-
a Kezelési Napló vezetésének hiánya 30.000.-  -->LFB
a Kezelési Napló elvesztése 100.000.-

KIEGÉSZÍTÉSEK
A 25 kiemelt és rendszeresített versenyben, a száza lékos pénzbírságok kivételével, minden 
büntetést a táblázatban szerepl ő érték kétszeresével kell figyelembe venni. Az 
ostormegvonás esetében a kiemelt versenyben történ ő szabálytalanság +1 napot jelent.
A büntetések kiszabásakor a 2017. január 1. el őtt elkövetett szabálytalanságokat nem veszik 
figyelembe. A büntetések versenynapban értend ők. Idomárhajtó a saját lovára évente max. 
3 alkalommal, amat őrhajtó saját lovára évente max. 1 alkalommal egysze ri hajtási vagy 
ostorhasználati engedélyt kérhet a 25 kiemelt verse ny valamelyikében történ ő hajtásra vagy 
ostorhasználatra, ha eltiltása nem hanyag/erélytele n hajtás vagy doppingvétség miatt van 
érvényben. ÉRVÉNYES: 2017. január 21-t ől!

A Versenyintéz őség által alkalmazott büntetési táblázat - 2017

A felsorolt büntetési tételek iránymutatóak, a Vers enyintéz őség ett ől indokolt esetben a súlyosbítás felé eltérhet!

OSTORHASZNÁLATI SZABÁLYOK                                                                                                              
Amennyiben a hajtó 6 vagy több alkalommal használja  ostorát és a célfotóban van egy vagy több 

szabályosan versenyz ő fogattal, a Versenyintéz őség hátrahelyezi a vele célfotóban lév ő szabályosan 
versenyz ő fogat, vagy fogatok mögé. Diszkvalifikálja a Verse nyintéz őség azt a fogatot, amelynek hajtója 

10 vagy több alkalommal használja ostorát, még akko r is, ha a fogat nincs a célfotóban.


