Kincsem Park - Profi Agárversenyek és versenyszabályzat

A versenyszabályzat érvényessége: 2018. november 27-től
A verseny elnevezése: Profi Agárversenyek a Kincsem Parkban
A verseny fajtája: meghívásos síkversenysorozat
Helyszíne: Budapest, Kincsem Park
Versenyszervező és Versenyrendező: Kincsem Nemzeti és Lovas Stratégiai Kft.
Ügyvezető igazgató: Pécsi István
Versenyzési igazgató: Smulovics Zoltán
Versenytitkár: Smulovics Zoltán, Tenczel Gábor
Pályafelügyelő: Zilahy István

Tisztségviselők
Versenyintézőség: a versenynapon hivatalban lévő ügető vagy galopp Versenyintézőség
Indító/Starter: Kovács Botond, Pál László
Állatorvos: a versenynapon hivatalban lévő pályaállatorvos
Nyúlhúzó: Tenczel Gábor
Azonosító bíró: a versenynapon hivatalban lévő erre megbízott személy

Technikai feltételek
A verseny távja: 250 m – 400 m, egyenes pálya
A versenypálya mérete: 400 x 15 m
Talaja: szintetikus borítás
Nyúlhúzás típusa: vonszalékos
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Nevezési feltételek
1. Kutya fajtája: angol agár
2. Minimális életkora: betöltött 15 hónap
3. Neme: kan és szuka
4. Állategészségügyi feltételek: oltási könyv megléte, valamint egy évnél nem régebbi
veszettség elleni védőoltás
5. Tüzelő valamint vemhes szuka a versenyben nem indulhat
6. Egy futamban indulók száma maximum 6 (tartalék nincs)
7. Indulási díj: 5 000 Ft

Versenyszabályzat
E versenyszabályzat a Kincsem Park – Profi Agárversenyek megrendezését szabályozza.
Versenyszervező és Versenyrendező
A Kincsem Parkban tartott Profi Agárversenyek szervezésére és rendezésére valamint a versenyekre
vonatkozó szabályok megalkotására kizárólag a Kincsem Nemzeti és Lovas Stratégiai Kft. jogosult,
teljes körűen, mint Versenyszervező. A Versenyszervező jogosult a versenyzéshez kapcsolódóan, a
futtatókkal, idomárokkal és agarakkal szemben olyan követelményeket, feltételeket támasztani,
melyeket a zavartalan és profi szintű versenyüzem érdekeivel, a versenyek tisztaságával kapcsolatban
szükségesnek tart, külön indoklás nélkül.
Fogadásszervező
A Kincsem Park – Profi Agárversenyekre a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. jogosult
fogadásokat szervezni.
Startjogosultság
Angol agár nem nevezhető és indítható betöltött 15 naptári hónapos kor alatt. A kort attól az
időponttól kell számolni, amikor az agár született, de a számítást a hónap első napjától kell kezdeni.
Versenyben indulás feltétele nyilvántartásba vétel az európai agár törzskönyv rendszerbe (EuGSB)
vagy CGRC (Continental Greyhound Racing Confederation), illetve FCI (Federation Cynologique
Internationale) törzskönyv megléte.
Amennyiben az agarat korábban bármilyen versenyben diszkvalifikálták vagy eltiltották, azt jelezni
kell a Versenytitkárság felé.
Az agaraknak rendelkezniük kell az állategészségügyi előírásoknak megfelelő védőoltásokkal.
Az agaraknak rendelkezniük kell tetoválással vagy mikrochippel az azonosíthatóság miatt.

2

Minden ország saját hazai szervezete adja ki az agár liszensz- vagy versenyeredmény adatbázisát,
amelyben a versenyeket vezetni kell.
Csak a versenytitkár vagy a hivatalos nemzetközi szervezet titkára írhatja az eredményeket az
adatbázisba.
Kincsem Park - Profi Agárversenyben csak legalább 2 napos pihenőt követően indulhatnak az agarak.
Nevezés
A versenytitkár a nevezéseket összegyűjti, és ez alapján elkészíti a hivatalos versenyprogramot,
melyet a www.kincsempark.com oldalon közzétesz.
Felszerelés
Mez és szájkosár használata kötelező minden agár részére a versenyben. A mezek számozása és
színei az alábbiak szerint történik:
1 – Piros alapon fehér
2 – Kék alapon fehér
3 – Fehér alapon fekete
4 – Fekete alapon fehér
5 – Sárga alapon fekete
6 – Fekete és fehér csíkos alapon piros
Kizárólag angol, amerikai és ausztrál szájkosarak engedélyezett. Biztonsági okokból, nem szabad
módosítani a szájkosáron úgy, hogy az rontson annak stabilitásán, rögzítésén.
Felvezetés
A starter halad legelöl. A felevezetők határozottan követik a startert a számozások szerint a közönség
előtt egy kijelölt zónába, ahol a starter ellenőrzi az agarak felszerelését.
Startboxok kisorsolása
A boxok kiosztását a versenytitkár végzi.
Az agár visszavonása/lejelentése a versenyből
Minden esetben jelezni kell a versenytitkárság felé írásban vagy telefonon, az okot megjelölve. A
nevezési díjat ekkor is meg kell fizetni.
A pálya
Az egyenes pálya talaja egyenletes, szintetikus borítású. A startbox 6 „fülkéből” kell, hogy álljon,
lehet fix vagy mozgatható (befordítható).
Versenytávok
A versenyeket 250 méteren vagy 400 méteren futják a Kincsem Parkban.
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Diszkvalifikáció
Amennyiben az agár egyértelműen nem a nyúlra, hanem a társaira koncentrál, agresszív, verekszik,
úgy diszkvalifikálni kell a versenyből és el lehet tiltani. Ezt a tényt a Versenyintézőség állapítja meg és
a Versenytitkár rögzíti a hivatalos eredménybe. Az agár felfüggesztése mindaddig tart, míg nem
teljesít két tiszta futamot versenyen kívül. Az eset súlyosságától függően az agarat 1-3 havi edzéstől is
el lehet tiltani.
Versenyközegek
Az alábbi hivatalos személyeket kell kijelölni minden agárversenyen.
•
•
•
•
•
•

Versenyintézőség
Állatorvos
Nyúlhúzó
Indító/Starter
Azonosító bíró
Versenytitkár

A versenyrendező feladata, hogy ezen személyek jelen legyenek a pályán a verseny időtartama alatt.
Versenyintézőség
Rendelkezik minden információval, ami a versenyek lebonyolításához szükséges. Feladata a
versenypálya rendjének betartása, a versenyek szabályszerű lefutásának biztosítása és annak
felügyelete. Ezek érdekében jogosult bármilyen intézkedést meghozni. A célfotókép segítségével
dönt a befutási sorrendről és arra az ún. rendben jelzést megadja. A célfotó és az időmérő
berendezést a Célbírói torony versenyközegei kezelik. A célfotógép meghibásodása esetén a befutási
sorrendet a Versenyintézőség a Célbíró segítségével állapítja meg.
A rendben jelzés megadása előtt a versenyben futott bármely agár idomárja vagy tulajdonosa óvást
emelhet versenytársa ellen, ha úgy ítéli meg, hogy az agár valamely – előtte célba érkezett – ellenfele
súlyos, a verseny eredményét befolyásoló szabálytalanságot követett el. Az óvadék díja 10.000 Ft. Az
óvást a Versenyintézőség tárgyalja meg. Amennyiben az óvásnak helyt ad, a szabálytalankodó agarat
hátrahelyezheti vagy diszkvalifikálhatja a versenyből, ebben az esetben az óvadékot visszaadja.
Amennyiben az óvást elutasítja, az óvadékot visszatartja. A Versenyintézőség hivatalból is óvást
emelhet a versenyben történt bármilyen esemény vagy súlyos szabálytanság miatt.
A szabálytalankodó, agresszív magatartást mutató agarakat a versenyzéstől eltilthatja,
felfüggesztheti, próbára kötelezheti. A Versenyintézőség leállíttathatja vagy érvénytelenítheti a
futamot, ha bármilyen technikai probléma merül fel a nyúlhúzó berendezéssel, a startbox-szal, vagy
ha olyan mértékű külső beavatkozás adódik, ami veszélyezteti a verseny végkimenetelét.
A Versenyintézőség döntéseivel kapcsolatban fellebbezésnek helye nincs.

4

Állatorvos
Minden induló agarat be kell mutatni előzetes vizsgálatra az állatorvosnak. Amennyiben az állatorvos
úgy dönt, hogy az agár egészsége nem megfelelő, akkor azon a napon nem indulhat versenyben. Az
állatorvosi vizsgálat a futam után is kérhető.
Nyúlhúzó
Közvetlenül a Versenyintézőség irányítása alatt dolgozik, figyeli a futam indítását, szabályozza a nyúl
sebességét úgy, hogy a legelső agár előtt 10-20 méterre haladjon. A nyulat úgy kell megállítania, hogy
minél jobban csökkentse a kutyák ütközését, sérülésének lehetőségét.
Indító/Starter
Feladata a felvezetésen kívül az agarak felszerelésének ellenőrzése, megbizonyosodni arról, hogy az
agarak a startboxban jó irányban állnak, valamint a startboxok nyitása, ha az nem automata
rendszerű.
Azonosító bíró
Ellenőrzi az agarak azonosságát a törzskönyveik, útleveleik, jegyeik és a mikrochip alapján.
Versenytitkár
A beérkezett nevezések alapján összeállítja a programot, kezeli a versenytitkári adatbázist. A nem
induló agarak lejelentéséről gondoskodik, valamint a lefutott versenyek eredményét elkészíti, és azt
közzéteszi a www.kincsempark.com oldalon a versenynap vége után legkésőbb két órával.
Dopping
Minden fajta doppingszer használata tilos, amit az angol akkreditált doppinglabor annak tekint a
hatályban lévő angol versenyszabályok alapján! Az agár nevezésével a tulajdonos és idomár
elfogadja, hogy kutyáján bármikor doppingvizsgálatot végezhetnek. A tulajdonos és az idomár köteles
az agarát a vizsgálat elvégzéséhez hozzáférhetővé tenni.
Doppingvizsgálat megtagadása esetén az idomárt és agarait legalább 18 hónapra kell eltiltani.
Amennyiben a dopping gyanúja beigazolódik, mind az agarat, mind az idomárt legalább 24 hónapra
kell eltiltani.
Az eltiltásról a Versenyintézőség hoz határozatot a pozitív minta visszaérkezését követően 14 napon
belül.
Felelősség kizárása
A Versenyszervező és Versenyrendező nem felel az agarat, a tulajdonosát illetőleg a közreműködőket
ért sérülésekért. Éppúgy nem vállal felelősséget az elszabadult agarakért.
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A Versenyszabályzat érvényessége, hatálya
Ezen szabályzatban nem részletezett esetekre vonatkozóan a Magyar Galoppverseny Szabályzatban
foglaltak tekintendők iránymutatónak.
Jelen versenyszabályzat a Kincsem Park – Profi Agárversenyekre vonatkozik, a hatálybalépés
időpontja: 2018. november 27.
A szabályzat a visszavonásig vagy egy új szabályzat hatályba lépéséig érvényes.

Budapest, 2018. november 26.
Kincsem Nemzeti Kft.
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