Változások jegyzéke
Általános Szabályok
1. A magyarországi elismert versenyekre a hatályban lévő Magyar Galoppverseny Szabályzat (továbbiakban
(G.V.Sz.) előírásai érvényesek Az alábbi Általános Szabályok a G.V.Sz. kiegészítéséül szolgálnak.
A külföldi természetes személlyel akkor köt a Versenyszervező Futtatási Szerződést, ha a természetes
személy magyar adószámmal is rendelkezik. (G.V.Sz. 247.§.)
Európai uniós közösségi adószámmal rendelkezők, a Versenyszervezőt kötelesek időben tájékoztatni!
A nem Magyarországon regisztrált természetes személy futtatók részére a versenyszámlán akkor kerülnek
elszámolásra a nyeremények, ha a külföldi természetes személy magyar adószámot is szerez.
A Versenyszervezővel megkötött Futtatási Szerződések alapján kiadott futtatási engedélyek, ill. a
Lóversenyzést Felügyelő Bizottság által kiadott működési engedélyek érvénybe lépésével az érintettek
(belföldi futtatók, idomárok, hivatásos, ill. amatőr lovasok) egyidejűleg elismerik, hogy a G.V.Sz., valamint
az Általános Szabályok rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek tartják.
Futtatási engedélyt nem kaphat:
Az a személy, illetve annak a Ptk. szerinti hozzátartozója, közeli hozzátartozója az a jogi személyiséggel
nem rendelkező társaság, egyéni vállalkozó, illetve jogi személy, akinek a versenyrendező felé lejárt fizetési
tartozása van.
Az a gazdasági társaság, amely tagjának, vagy vezető tisztségviselőjének lejárt fizetési kötelezettsége van a
versenyrendezővel szemben.
Olyan gazdasági társaság, melynek tagja, vezető tisztségviselője korábban olyan társaságnak volt tagja,
vagy vezető tisztségviselője, amely lejárt kötelezettségeket halmozott fel a versenyrendezővel szemben.
Olyan egyéni vállalkozó, aki magánszemélyként tartozást halmozott fel a versenyrendezővel szemben.
Olyan magánszemély, aki egyéni vállalkozóként tartozást halmozott fel a versenyrendezővel szemben.

A futtatói engedélyek felfüggesztésére az alábbi esetekben kerülhet sor:
a) a Futtatónak, illetve a Futtatói Körbe tartozó bármely személynek 30 napon túli bármilyen
díjfizetési hátraléka keletkezik, ebben az esetben a ló neve felkerül egy ún. „hátralékos listára”.
b) a G.V.Sz.-ben meghatározott egyéb okok miatt.
A futtatói engedélyek visszavonására az alábbi esetekben kerülhet sor:
a)

a Futtatónak, illetve a Futtatói Körbe tartozó bármely személynek 90 napon túli bármilyen
díjfizetési hátraléka keletkezik,

b) a G.V.Sz.-ben meghatározott egyéb okok miatt.
A Futtató bármikor jogosult a „Futtatási szerződést” 30 napos határidőre rendes felmondással felmondani,
továbbá bármelyik fél jogosult bármikor a másik fél súlyos szerződésszegésére hivatkozva a „Futtatási
szerződést” azonnali hatállyal felmondani.

4. Egy verseny távja sem lehet 900 méternél rövidebb.
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.

A Versenytitkárságnak jogában áll technikai okok (pályaelzárás, pályaszélesség, startgép meghibásodás
miatt, stb.) 10-nél több ló bejelentése esetén, az indulólétszám felső határát meghatározni. Az indulók
kizárása az alábbiak szerint történik:
korteherversenyben:
- előnevezéses versenyekben elsősorban az utónevezett lovak, majd az utolsó 5 futására a legkevesebb
összes nyereménnyel (bel-és külföldön nyert I. és helydíjak együtt) rendelkező ló esik ki. Egyenlőség esetén
a jobb helyezés számít, végső esetben a kiesést a lovak jobb hivatalos hendikep beállítása dönti el.
- kétévesek, ill. 3é és idb. lovak korteher versenyében a legkevesebb nyereményösszeget (bel-és külf.)
nyert ló esik ki, egyenlőség esetén a többször futott ló esik ki, azonosság esetén sorsolás dönt.
hendikepben:
- a ki nem hendikeppelt ló, ezután a legkisebb kirótt terhűek egymás utáni sorrendben esnek ki, kivéve az
V/b. osztályú hendikep, ahol a legmagasabb kirótt terhűek egymás utáni sorrendben esnek ki. Az azonos
súlyúak között sorsolás dönt.
nyeretlenek versenyében (2é, ill. 3é és idb.):
- a hendikepre minősített kétéves ló esik ki, a hendikepre minősítettek közül a többször futott ló esik ki,
azután tulajdonosonként egy, valamint idomáronként három ló futhat.
- a legmagasabb hendikep beállítás számú 3é és idb. ló esik ki, azonosság esetén sorsolás dönt, azután
tulajdonosonként egy, valamint idomáronként három ló futhat.
Amelyik ló kiesett, ill. kisorsolták és azon a napon nem indul egy másik versenyben, a következő
sorsolásból kimarad, ill. a következő indulóadáskor nem eshet ki.
Kizárólag nyeretlenek részére kiírt futamból életében először induló ló hivatalból nem zárható ki, kivéve,
ha a ló idomárja másképp nem rendelkezik.
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 G.V.Sz., ill. az Általános Szabályok rendelkezései alapján. A külföldi tréningben
álló ló esetében a kvalifikációt az adott ország hivatalos Versenyszervezőjének kell igazolnia.
Kvalifikációs prémiumra jogosultak azon Magyarországon idomításban lévő kétéves lovak futtatói,
akiknek a lovai első kvalifikációs versenyükben teljesítik a szintidőt. A prémium összege év végén kerül
meghatározásra és kifizetésre.
Kvalifikációs szintidők a Kincsem Parkban 2 éves lovaknak:
- gyep pálya 800 m: 0.54 mp (májustól októberig)
- szintetikus pálya 1000 m: 1.10 mp (novemberben és azokon a napokon, amikor nincs gyep pályára kiírt
verseny)
Kvalifikációs szintidők a Kincsem Parkban 3 éves és idősebb lovaknak:
- szintetikus pálya 1000 m: 1.08 mp
Próbafutam szintidők a Kincsem Parkban 3 éves és idősebb lovaknak:
- szintetikus pálya 1000 m: 1.06 mp
14. A versenylovas köteles mázsára vinni a biztonsági (gerincvédő) mellényt, a felszerelt nyerget, és annak
tartozékait, az ólomtakarót, az izzasztót. Mindezek a ló versenyben vitt terhébe beszámítanak. A bukósisakot,
a sapkát, szemüveget, a számtakarót, az ostort, a kesztyűt, nyakszíjat, hámot, martingált, szemellenzőt, a
kantárt és ami a ló fejére, ill. a lábaira van felszerelve mérlegre vinni nem kell, a ló versenyben vitt terhébe
nem számítanak bele. A már közzétett versenyprogramon a lovasítás csak indokolt esetben (a lovas balesete,
betegsége, stb.) változtatható meg. Ha a versenyprogram megjelenése után a lovasítást indokolt esetben meg
kell változtatni, abban kizárólag a V.I. az illetékes.

A versenyprogram megjelenése után a lovascserét a Versenyintézőség belátása szerint - elsősorban hasonló
státuszú lovassal - engedélyezi.
Lehetőleg zsokét zsokéval, teherengedményes lovast lehetőleg teherengedményes lovassal lovasít át.
Amatőr lovas helyett csak amatőr lovas lovasítható át. Hivatásos lovas helyett amatőr lovas nem lovasítható
át, azokban a versenyekben sem, amelyekben az amatőr lovasok a hivatásos lovasokkal együtt lovagolhatnak.
A teherengedményes lovasok cseréje esetén, a szóban jöhető lovasok közül elsősorban az azonos
engedménnyel rendelkező lovasok közül jelöli ki a csere lovast.
A lónak versenyben, a programban megjelent terhet az esetleg feltüntetett túlsúllyal növelve kell vinnie. A
teherengedmény névre szól. Lovasváltozás esetén a cserelovas a neki járó teherengedményt a megjelent
teherből, illetve a túlsúllyal növelt teherből veszi le.
21. Idomári engedélyt az új kérelmező, illetve vizsgával nem rendelkező kérelmező esetében az L.F.B.-től az
kaphat, aki az L.F.B. által kijelölt bizottság (Versenytitkár és a Versenyintézőség két tagja) előtt tett elméleti
(írásbeli) és gyakorlati vizsgán egyaránt megfelelt, szakmai képzettségét galopp versenyistállóban eltöltött 5
év szakmai gyakorlattal igazolja. Az új kérelemhez mellékelni kell a legmagasabb iskolai végzettséget
igazoló okiratot, a Versenyszervező által megállapított, az Általános Szabályokban közzétett mértékű térítés
befizetéséről szóló igazolást, szakmai önéletrajzot és futtatóval igazolt idomítási jegyzéket (Futtatási
Szerződés melléklet). Az idomári engedélyt kérheti saját maga részére az egyéni vállalkozó, vagy a
természetes személlyel kapcsolatban álló jogi személy. A kapcsolat jellegét a kérelemben fel kell tüntetni.
Természetes személy kizárólag tulajdonos idomári működési engedélyt szerezhet. (G.V.Sz. 269.§.).
Tulajdonosi idomári engedélyt kaphat az L.F.B.-től, aki saját tulajdonú, vagy igazoltan a bérleményében
lévő galopp versenylóval rendelkezik. Az új kérelmező, illetve vizsgával nem rendelkező kérelmező esetében
az L.F.B. által kijelölt bizottság (Versenytitkár és a Versenyintézőség két tagja) előtt tett elméleti és
gyakorlati vizsgán egyaránt megfelelt, galopp versenyistállóban 3 éves szakmai gyakorlatot szerzett, vagy
legalább három év regisztrált futtatói múlttal rendelkezik. Az új kérelemhez mellékelni kell a legmagasabb
iskolai végzettséget igazoló okiratot, a Versenyszervező által megállapított, az Általános Szabályokban
közzétett mértékű térítés befizetéséről szóló igazolást, szakmai önéletrajzot és futtatóval igazolt idomítási
jegyzéket (Futtatási Szerződés melléklet). A tulajdonosi idomári engedéllyel rendelkező személy max. 5 ló
idomítására jogosult, de 1 év működés és 3 verseny nyerése után kérelmezhet nyilvános idomári engedélyt.
A galopp idomári és versenylovas működési engedélyek LFB általi kiadásához a Magyar Galopp Idomárok
és Lovasok Egyesületének ajánlása szükséges.
Amennyiben az idomár engedélyét a vele kapcsolatban álló jogi személy kérelmezte, úgy a versenyszámla
a természetes személy idomár nevét és a jogi személy elnevezését egyaránt tartalmazza. A versenyszámla
feletti rendelkezésre ez esetben a jogi személy jogosult.
A külföldi működési engedéllyel rendelkező idomár büntetéseit minden esetben a ló futtatója tartozik
megfizetni (G.V.Sz. 273.§.).
A külföldi működési engedéllyel rendelkező idomárt a versenydíjból megillető %-os juttatásra minden
esetben a ló futtatója jogosult (G.V.Sz. 283.§.).
Azon idomárok, akiknek idomításában vidéki idomítóhelyen is állnak lovai, minimum 3 (három)
alkalommal hetente személyesen kell felügyelniük a lovak versenyekre történő szakszerű felkészítését. A
Kincsem Nemzeti Kft. idomító helyein álló lovakat kizárólag csak a regisztrált futtatási engedélyben szereplő
érvényes idomári engedéllyel rendelkező személy készíthet fel a versenyekre.
Az L.F.B. kinevezett tagjainak, vagy az általuk megbízott személyeknek jogában áll ellenőrizni a hatályos
jogszabályok, rendeletek, a G.V.SZ. és az Általános Szabályok előírásainak a betartását, továbbá az idomítás
feltételeinek vizsgálatát. A szabályt megszegő idomárok ellen az L.F.B. a legszigorúbban jár el.
Idomár-lovas engedélyt egyedi elbírálás alapján az kérvényezhet, aki az idomári engedély feltétel
rendszerének megfelel
Az idomár-lovas belföldön és külföldön lovagolhat idomításában nem álló lovat is, ha a futamban saját
idomítású lova nem indul.

22. A szabálytalan használat büntetése pénzbírság (a megnyert versenydíj 5 %-a, minimum 5.000 Ft) és az
ostorhasználat megvonása a büntetési táblázatban meghatározott mértékben.
25. Versenylovas engedélyt kaphat az L.F.B.-től aki a 15. életévét betöltötte, szakmai képzettségét igazoló
galopp versenyistállóban lovagolt legalább 1 évet, és az L.F.B. által kijelölt bizottság (Versenytitkár és a
Versenyintézőség két tagja) előtt tett elméleti és gyakorlati vizsgán egyaránt megfelelt. Az új kérelemhez
mellékelni kell a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okiratot, a Versenyszervező által megállapított, az
Általános Szabályokban közzétett mértékű térítés befizetéséről szóló igazolást és szakmai önéletrajzot.
33. A futtató versenyszámláján kerülnek elszámolásra a futtató lovainak nyereményei és az esetleges
járandóságok (tulajdonosi prémium), valamint a futtatót (versenyistállót) terhelő költségek (boxbérlet,
nevezési díj, állvamaradási díj, indulóadási díj, pályahasználati, szolgáltatási díj stb.).
A külföldi tréningből érkező lovak nyereményei esetében, a megnyert versenydíj 10%-a levonásra kerül,
amely összeg a magyar idomításból kétéves lovak kvalifikációs prémiumának alapját képezi.
Abban az esetben, ha programon lévő lovat lejelentenek és abban a futamban a lejelentett ló futtatójának
nem vállal másik lovaglást, a lovasnak csak a lovaglópénz fele jár. A lovaglópénzt minden esetben a ló
futtatója tartozik megfizetni. (G.V.Sz. 320.§.)

Tenyésztők, futtatók, idomárok és versenylovasok 2017. évi championátusának feltételei:
A 2017. évi magyar tenyésztő championnak tekintendő az a hazai tenyésztő, aki az év folyamán (2017.
január 1. és 2017. december 31. között), az általa tenyésztett versenylovakkal sík-, gát- és
akadályversenyekben együttesen a legtöbb versenydíjat nyeri.
A 2017. évi magyar futtató championnak tekintendő az a hazai futtató, aki az év folyamán (2017. január 1.
és 2017. december 31. között), Magyarországon regisztrált versenylovakkal sík-, gát- és
akadályversenyekben együttesen a legtöbb versenydíjat nyeri.
A 2017. évi magyar idomár championnak tekintendő az az idomár, aki az év folyamán (2017. január 1. és
2017. december 31. között), a gondozására bízott versenylovakkal síkversenyekben együttesen a legtöbb
versenydíjat nyeri.
A 2017. évi magyar síkversenylovas championnak tekintendő az a versenylovas, aki az év folyamán (2017.
január 1. és 2017. december 31. között) síkversenyekben a legtöbb versenyt nyeri.
A 2017. évi magyar ugróversenyidomár championnak tekintendő az az idomár, aki az év folyamán (2017.
január 1. és 2017. december 31. között), a gondozására bízott versenylovakkal gát- és akadályversenyekben
együttesen a legtöbb versenydíjat nyeri.
A 2017. évi magyar ugróversenylovas championnak tekintendő az a versenylovas, aki az év folyamán
(2017. január 1. és 2017. december 31. között) gát- és akadályversenyekben a legtöbb versenyt nyeri, de
legalább 2 ugróversenyt nyer.
A 2017. évi magyar utánpótlás championnak tekintendő az a lovastanuló vagy zsokéjelölt, aki az év
folyamán (2017. január 1. és 2017. december 31. között) a legtöbb versenyt nyeri és a folyó évi lovaglási
engedélyek kiadásakor teherengedmény igénybevételére jogosult.
A 2017. évi magyar amatőrlovas championnak tekintendő az az amatőrlovas, aki az év folyamán (2017.
január 1. és 2017. december 31. között) a legtöbb versenyt nyeri, de legalább 2 amatőrversenyt nyer.
A 2017. évi championátus eldöntésében az egyenlő összegű nyeremény esetén a győzelmek száma (idomár
championátusok), egyenlő számú nyerés esetén a második helyezések száma (lovas championátusok) dönt.
A lovas championátusoknál (sík, ugró, utánpótlás és amatőr) csak magyar idomításban álló lovakkal
szerzett külföldi győzelmek vagy magyar színek képviseletében (Duna Kupa, Fegentri versenyek,
Nemzetközi Lovasutánpótlás Kupa) szerzett győzelmek számítanak a championátusba.
A 2017. évi championok tiszteletdíjban részesülnek.

GVSZ
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.

11. §
A V.I. a szabálytalanságot elkövető idomárt, versenylovast, amatőrlovast:
1.
Figyelmeztetheti.
2.
Az Általános Szabályokban és a Galopp Versenynaptárban közzétett értékhatáron belül
pénzbírsággal sújthatja.

55. §
Az Indító a G.V.N.-ben Büntetési Táblázatban évente közzétett összeghatáron belül bünteti, vagy
feljelenti a Versenyintézőségnek azt a lovast:
aki utasításait nem tartja be, vagy azoknak ellenszegül,

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

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 kíméletlenül 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.

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.

248. §
A Versenyszervező a futtatótól a Futtatási Engedélyt 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 kerül sor, ha a futtató:
1.
a Versenyszervező, Versenyrendező, Fogadásszervező jogos érdekét sértő magatartást
tanúsít, a versenyüzem működési rendjét megzavarja, a fogadásszervezés, a fogadások tisztasága
ellen vét (tiltott szerencsejátékot folytat),
2.
a futtatóhoz méltatlan magatartást tanúsít, a lóversenyzést jó hírét veszélyezteti,
3.
többszöri figyelmeztetés ellenére is megsérti a G.V.Sz.-t, vagy az Általános Szabályokat,
4.
jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetében amennyiben törlési
eljárás vagy felszámolási eljárás indult ellene.
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.

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

270. §
Az idomári engedély megújítását az L.F.B.-től évente, írásban kell kérni.
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.

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)
az idomárhoz méltatlan magatartást tanúsít,
c)
a lóversenyzés jó hírét veszélyezteti,
d)
vagy, többszöri figyelmeztetés ellenére is megsérti a G.V.Sz.-t, vagy az Általános
Szabályokat.
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.

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.

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 kizárólag azonosított lovak kerülhetnek. Az azonosításért a Magyar
Méneskönyv vezetője, a Versenytitkár és a Pályaállatorvos és az idomár együtt felelős.
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.

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.

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)
versenylovashoz méltatlan magatartást tanúsít,
c)
a lóversenyzés jó hírét veszélyezteti,
d)
többszöri figyelmeztetés ellenére is megsérti a G.V.Sz.-t, vagy az Általános Szabályokat.
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.

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.

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

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 szakmai alkalmasságáról,
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)
az amatőrlovasok egyesületének írásbeli javaslata,
f)
30 napnál nem régebbi sportorvosi igazolás,
g)
nyilatkozat az amatőrlovas státusz igazolásaként.

330. §
Az amatőrlovas engedély kiadásának megtagadására, illetve a Futtatási Engedély visszavonására
különösen, de nem kizárólagosan akkor kerülhet sor, ha az amatőrlovas:
a) a Versenyszervező és/vagy a Versenyrendező és/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) amatőrlovashoz méltatlan magatartást tanúsít,
c) a lóversenyzés jó hírét veszélyezteti,
d) többszöri figyelmeztetés ellenére is megsérti a G.V.Sz.-t, vagy az Általános Szabályokat.
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.

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. nem léphet be a Versenyszervező, a Versenyrendező
és a Fogadásszervező felügyelete alá tartozó helyekre.

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.

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, továbbá tréninglistára is csak névvel
rendelkező ló kerülhet. 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.

