A Versenyintézőség által alkalmazott büntetési táblázat - 2019
A felsorolt büntetési tétele irányadóak, a Versenyintézőség ettől indokolt esetben a súlyosbítás felé eltérhet!
Szabálytalanságok
1. alkalom
2. alkalom
Alaptalan óvás
Alkohol, bódító vagy kábítószer vétség
Állatorvosi bejegyzések hiánya
idomár
Befutóban való egyenes irány be nem tartása
Bejelentési kötelezettség elmulasztása
hajtó és/vagy idomár
Díjátadáson való megjelenés elmulasztása
Diszkvalifikált lovával versenyben marad
Ellenfél jogtalan előnyhöz juttatása
Engedély nélküli pályaelhagyás (10 perc múlva indítás és a START között)
Erélytelen hajtás
Felvonulási rend be nem tartása
Hajtási kötelezettség indokolatlan elmulasztása
Hanyag hajtás
Hanyag szerszámozás
idomár
Jogtalan előnyszerzés (verseny megkezdése előtt a startnál)
Két spúr kontrollálása
Kezelési Napló elvesztése
Kezelési Napló vezetésének hiánya
Kíméletlen vagy egykezes ostorhasználat
Nem jelenik meg időben a versenypályán (5 perc)
Nem megfelelő versenyszín vagy versenyöltözet
Ostor átadás verseny közben
Parádé elmulasztása, késve megjelenés, engedéllyel történő távolmaradás
Sportszerűtlen magatartás, a ló rugdosása vagy kézzel történő csapkodása
Startmeghiúsítás
amatőr + segédhajtó
Startmeghiúsítás
idomár + hivatásos
Startszabályok be nem tartása
Súlyos hajtási szabálytalanságok (keresztezés, szorítás, kiszorítás, akadályozás, lábelvitel
Szabálytalan hajtás (olyan szabálytalanság, mely nem befolyásolja a verseny kimenetelét)
Szabálytalan kihajtás
Szabálytalan lehajtás

6-7 ostorütés: 1 nap eltiltás + 10% (min. 5.000,-)

Szabálytalan ostorhasználat

Szabálytalan ostortartás
Szabálytalan parírozás
V.I. rendelkezésére állás elmulasztása
Verseny közbeni beszélgetés
Versenytárs zavarása
Vigyázatlan hajtás (apró, figyelmetlenségből eredő szabálytalanság)
Visszahajtás elmulasztása
Nem megfelelő vagy hiányos programszám
Ló hajtószárral való durva ütése

óvadék visszatartása
óvadék visszatartása
1 hónap
3 hónap
10.000,10.000,10.000,15.000,5.000,10.000,10.000,10.000,5.000,10.000,1 nap
2 nap
DQ
DQ
3 hónap
---˃ LFB
5.000,5.000,10.000,20.000,3 nap
6 nap
5.000,10.000,DQ
DQ
5.000,10.000,100.000,30.000,---˃ LFB
4 nap eltiltás + 10% (min. 5.000,-)
4 nap eltiltás + 10% (min. 5.000,-)
5.000,10.000,5.000,5.000,3 hónap
---˃ LFB
10.000,10.000,15.000-tól 3 hónapig + LFB
szig.figy.
5.000,5.000,10.000,
1 nap
2 nap
2 nap
3 nap
5.000,10.000,5.000,5.000,5.000,5.000,5 ostorütés: 5 % (min. 5.000,-)

idomár

8-9 ostorütés: 2 nap eltiltás + 10% (min. 5.000,-)
10 vagy annál több ostorütés: 3 nap eltiltás + 10% (min. 5.000,-)
5.000,5.000,1 nap
2 nap
10.000,20.000,5.000,5.000,5.000,5.000,szig.figy.
5.000,5.000,5.000,5.000,5.000,10% (min. 5.000,-)
10% (min. 5.000,-)

3.alkalom
óvadék visszatartása
---˃ LFB
10.000,20.000,15.000,
10.000,15.000,3 nap
DQ
5.000,30.000,---˃ LFB
15.000,DQ
15.000,-

4 nap eltiltás + 10% (min. 5.000,-)
15.000,5.000,10.000,1 nap
1 nap
3 nap
4 nap
15.000,5.000,5.000,Kiemelt versenyben minden
esetben + 1 nap!

5.000,3 nap
30.000,5.000,5.000,10.000,5.000,5.000,10% (min. 5.000,-)

KIEGÉSZÍTÉSEK
A 25 kiemelt és rendszeresített versenyben, a százalékos pénzbírságok kivételével, minden büntetést a táblázatban szereplő érték kétszeresével kell figyelembe venni. Kiemelt versenyben
történő szabálytalan ostorhasználat esetén minden esetben +1 napot jelent. A büntetések kiszabásakor a 2019. január 1. előtt elkövetett szabálytalanságokat nem veszik figyelembe. A büntetések
versenynapban értendők. Idomárhajtó a saját lovára évente max. 3 alkalommal, amatőrhajtó saját lovára évente max. 1 alkalommal egyszeri hajtási engedélyt kérhet a 25 kiemelt verseny
valamelyikében történő hajtásra, ha eltiltása nem hanyag/erélytelen hajtás vagy doppingvétség miatt van érvényben. ÉRVÉNYES: 2019. január 26-tól!

