A Versenyintézőség által alkalmazott büntetések
A felsorolt minimum büntetési tételek iránymutatóak, a V.I. ettől a súlyosbítás felé eltérhet!
Szankciók
Előírások, szabályok, melyek megszegése az alábbi büntetéseket vonja maga után
Első alkalom

Második alkalom

Harmadik alkalom

Minden további

Idomárok
Indulóbejelentéskor köteles a lovast tájékoztatni a lovasításról és a teherről (Ász. 23. pont)

5.000.-

5.000.-

5.000.-

5.000.-

Ha nem saját lovast akar felültetni, a lovast foglalkoztató idomárral egyeztetni kell (Ász. 24.pont)

5.000.-

5.000.-

5.000.-

5.000.-

A szemellenzőt indulóbejelentéskor írásban jelenteni kell (Ász. 36.pont)

5.000.-

5.000.-

5.000.-

5.000.-

Versenyszínnel kapcsolatos rendelkezések (Ász. 2., 36.pont és Gvsz 254.§)

5.000.-

5.000.-

A ló jártatóban időben való megjelenése

szig.figy.

5.000.-

5.000.-

5.000.-

5.000.-

5.000.-

A lovat a jártatóban lovassal legalább egyszer körbe kell vezetni (Ász. 37.pont)

5.000.-

10.000.-

20.000.-

20.000.-

Próbagalopp elmulasztása (Ász. 37.pont)

5.000.-

10.000.-

15.000.-

20.000.-

A parádé rendjének be nem tartása (Ász. 38.pont)

10.000.-

10.000.-

10.000.-

10.000.-

100.000.- valamint feljelentés az LFB-nél

Felelős az indulónak jelentett ló azonosságáért (Ász. 46.pont és Gvsz 267.§)

Felelős a saját és a lóvezetőjének öltözékéért, viselkedéséért

szig.figy.

5.000

10.000

10.000

Távolléte esetén köteles helyettes idomárt megbízni (Ász. 42.pont)

10.000.-

10.000.-

10.000.-

10.000.-

Lovának futamát követő 30 percen belül, a V.I. engedélye nélkül távozik a pályáról (Ász. 41.pont)

5.000.-

10.000.-

15.000.-

15.000.-

Versenyintézőség rendelkezésére állás elmulasztása

10.000.-

20.000.-

30.000.-

30.000.-

startpróba, idomár : szig.figy.

1 hónap eltiltás és startpróba
idomár:15.000 Ft

2 hónap eltiltás és startpróba idomár
20.000 Ft

fél éves eltiltás idomár :30.000 Ft

Ló csak nyerési szándékkal indítható (Gvsz. 162.§)

50.000.-

100.000.-

Feleleős a ló formájáért, hiányos idomítás következtében a ló értékelhetetlen formát fut (Ász. 43. pont és Gvsz 271,§,
Gvsz.336.§)

15.000.-

30.000.-

50 000

próbafutam Feljelentés az LFB-nél

Lovat segédeszközzel indítani (startnál) nem lehet (Ász. 22.pont)

10.000.-

20.000.-

30.000.-

50.000.-

Felelős az induló lova startkészségéért (Gvsz. 271.§) (a ló eltiltása síkversenyekre vonatkozik)

Feljelentés az LFB-nél

Hanyag nyergelés

10.000.-

20.000.-

30.000.-

50.000.-

Felelős a visszamázsálás rendjéért és a visszamázsált súlyért (Ász. 28.pont és Gvsz. 173.§)

10.000.-

20.000.-

30.000.-

30.000.-

Feljelentés az LFB-nél

A ki-és visszamázsálásnál szándékosan elkövetett, súlyos szabálytalanság
Bejelentési kötelezettség elmulasztása lova futásával kapcsolatban (Ász. 43.pont)

10.000.-

20.000.-

30.000.-

50.000.-

Köteles bejelenteni, ha a lovas nem tartotta be a lovaglási utasítást (Gvsz. 164.§)

10.000.-

20.000.-

30.000.-

50.000.-

Sportszerűtlen magatartás (Gvsz. 5.§, 8-9.§)

10.000

15.000

20.000

30.000

3 hónap + LFB

Tettleges vagy a V.I-vel, ill. versenyközeggel szemben tanúsított súlyosan sportszerűtlen magatartás
Alkohol vétség (Ász. 26.pont és Gvsz. 273.§)

50.000.-

Feljelentés az LFB-nél

100.000.-

Bódító. vagy kábítószer vétség (Ász. 26.pont és Gvsz. 273.§)

Feljelentés az LFB-nél

Alaptalan óvás (Gvsz. 200.§)

óvadék visszatartása
A ló diszkvalifikálása és eljárás a doppingbüntetési táblázat szerint

Doppingvétség (ló)
állatorvosi bejegyzések hiánya

5.000.-

5.000.-

a Kezelési Napló vezetésének hiánya

30.000.-

50 000

a Kezelési Napló elvesztése

100.000.-

5.000.-

5.000.Feljelentés az LFB-nél

Feljelentés az LFB-nél

Versenylovasok
Kimázsálás időpontjáig nem jelenik meg (Gvsz. 305.§)

5.000.-

10.000.-

20.000.-

20.000.-

Lovaglási kötelezettség indokolatlan elmulasztása

10.000.-

20.000.-

30.000.-

30.000.-

A vállalt súlyt nem tudja lovagolni

5.000.-

10.000.-

Az idomártól kapott lovaglási utasítás be nem tartása

30.000.-

50.000.-

20.000.-

20.000.-

100.000.-

Feljelentés az LFB-nél

Szabálytalan ostorhasználat (Ász. 22.pont és Gvsz 165.§) 5 ostorütés a verseny folyamán

5% (min: 5.000.-)

*Szabálytalan ostorhasználat (Ász. 22 pont és Gvsz 165.§) 6 ostorütés a verseny folyamán

1 nap eltiltás 5% (min: 5.000.-)

*Szabálytalan ostorhasználat kiemelt versenyben (Ász. 22.pont és Gvsz 165.§) 5 ostorütés a verseny folyamán

1 nap eltiltás 5% (min: 5.000.-)

*Szabálytalan ostorhasználat kiemelt versenyben (Ász. 22.pont és Gvsz 165.§) 6 ostorütés a verseny folyamán

2 nap eltiltás 5% (min: 5.000.-)

*Túlzott ostorhasználat (Ász. 22. pont és Gvsz 165.§) 7 vagy több ostorütés a verseny folyamán, 3 ostorütés sorozatos egymás
utáni használata

2 nap eltiltás 5% (min: 5.000.-)

*Túlzott ostorhasználat kiemelt versenyben (Ász. 22.pont és Gvsz 165.§) 7 vagy több ostorütés a verseny folyamán, vagy 3
ostorütés sorozatos egymás utáni használata

3 nap eltiltás + 10% (min: 5.000.-)

Tilos a lovat kézzel vagy szárral ütni (Ász. 22.pont és Gvsz. 165.§)

10.000.-

20.000.-

1 nap eltiltás

A jártató (felülés) és a kikentrézés rendjének hátráltatása, a próbagalopp elmulasztása (Ász. 37.§)

5.000.-

10.000.-

15.000.-

1 nap eltiltás
20.000.-

A ki-és visszamázsálás rendjének megsértése (Gvsz. 176-177.§)

10.000.-

20.000.-

30.000.-

30.000.-

A start után köteles a sárga tábláig egyenesen lovagolni ill. kanyarból történő
start előírásainak betartása (Ász. 4. pont és Gvsz. 147.§)

5.000.-

10.000.-

15.000.-

20.000.-

A befutóban való egyenes irány be nem tartása

10.000.-

15.000.-

20.000.-

20.000.-

Szabálytalan lovaglás (kisebb szabálytalanság, ami a verseny végeredményét nem
befolyásolja)

Feljelentés az LFB-nél

A ki-és visszamázsálásnál szándékosan elkövetett, súlyos szabálytalanság (Gvsz. 179.§)

5.000.-

10.000.-

15.000.-

20.000.-

*Súlyosan szabálytalan lovaglás (keresztezés, szorítás, rálovaglás, nekilovaglás,
akadályozás) (Gvsz. 223.§)

2 nap eltiltás

3 nap eltiltás

4 nap eltiltás

4 nap eltiltás

Kilovaglási kötelezettség elmulasztása (Gvsz.163.§)

1 nap eltiltás

2 nap eltiltás

3 nap eltiltás

3 nap eltiltás

Hanyag lovaglás (Gvsz. 162.§)

2 nap eltiltás

4 nap eltiltás

Erélytelen lovaglás (Gvsz. 162.§)

2 hónap eltiltás valamint Feljelentés az LFB-nél
3 hónap eltiltás valamint Feljelentés az LFB-nél

3 hónap eltiltás

Versenyintézőség rendelkezésére állás elmulasztása

10.000.-

20.000.-

30.000.-

Futam utáni bejelentési kötelezettség (Ász. 43.pont)

10.000.-

20.000.-

30.000.-

1 hónap eltiltás

3 hónap eltiltás

Feljelentés az LFB-nél

Feljelentés az LFB-nél

Bódító. vagy kábítószer (Ász. 26. és Gvsz. 163.)

Feljelentés az LFB-nél

Versenylovas doppingvétsége (Ász. 25.pont és Gvsz. 11.§)
Lovának futamát követő 30 percen belül, a V.I. engedélye nélkül távozik a pályáról Á( sz. 41.pont)

50.000.-

15.000-től 3 hónapig + LFB

Sportszerűtlen magatartás (Gvsz. 5.§, 8-9.§)
Alkohol vétség (Ász. 26.pont és Gvsz. 163.§)

30.000.-

5.000.-

10.000.-

15.000.-

20.000.-

óvadék visszatartása

Alaptalan óvás (GVSZ. 200.§)
Amatőrlovas pénzbírsággal nem büntethető, esetükben a V.I. a lovaglástól való eltiltást alkalmazza
Az Indító saját jogkörében 10.000.-ig bírságolhat. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a lovas vétsége meghaladja a hatáskörét ill. bírságolása felső határát, feljelentést tesz a V.I.-nek

Feljelentés a Versenyintézőségnél

Köteles a startnál a megadott időben megjelenni

10.000.-ig

Szándékosan hátráltatja a startot

10.000.-ig

Feljelentés a Versenyintézőségnél

Nem a részére kijelölt startboxot/starthelyet foglalja el

10.000.-ig

Feljelentés a Versenyintézőségnél

A startbox ajtajának kinyílásakor lova elugratását nem kísérli meg

10.000.-ig + V.I.

Feljelentés a Versenyintézőségnél

Zászlós indításnál, lovát szándékosan hátrafordítja vagy hátul marad

10.000.-ig + V.I.

Feljelentés a Versenyintézőségnél

Repülőstartot kísérel meg

10.000.-ig

Feljelentés a Versenyintézőségnél

Jogtalan előnyszerzést kísérel meg

10.000.-ig

Feljelentés a Versenyintézőségnél

Indítóval szembeni tiszteletlen magatartás

10.000.-ig

Feljelentés a Versenyintézőségnél

A büntetések kiszabásakor a 2019. március 25. előtt elkövetett szabálytalanságokat nem veszik figyelembe. A büntetések versenynapban értendők.
Érvényes: 2019. március 25-től

*Magyar engedéllyel rendelkező lovasok háromszori lovaglási engedélyt kérhetnek a 21 kiemelt verseny valamelyikében történő lovaglásra, ha eltiltásuk nem hanyag/erélytelen lovaglás, súlyos sportszerűtlen magatartás vagy doppingvétség miatt van érvényben.

