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A lóversenyek helyszíne és a versenytér megbontása: 

 

A hivatalos versenypálya címe:  

Kincsem Park 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4.   

 

A versenypálya megbontása: 

Ügető: Teherporta/belépési pont - Ügető istállók – Versenypálya és bejelentő – Tribün épület és 

környezete 

 

A zárt versenynapra belépéssel rendelkező személyek köre:  

 

Versenyközegek, karbantartó személyzet, pálya állatorvosa, sportmentő, TV Stúdió, 

Versenyintézőség, lovászok, hajtók, trénerek, biztonsági szolgálat, Fogadásszervezés  

 

 

 

Minden versenynapon a részt vevő személyek adatai a versenynapot megelőző 2 nappal lesznek 

ismertek, az istállószemélyzet listáját a tréner köteles leadni a versenynapot megelőzően 2 

nappal, azaz csütörtök 12:00 óráig, kizárólag e-mailben: tibor.harazin@kincsempark.hu 

(Az istállószemélyzet megadásánál alapelv, hogy minden versenyen induló lóhoz hozzá kell 

rendelni egy istállószemélyzetet, a listát ez alapján kell megadni, minden versenyző lóhoz egy 

istállószemélyzet tartozik. Több lovat elláthat egy személy, a lovak számánál több személy nem 

jelenthető le, mint istállószemélyzet, a tréner és a hajtó is istállószemélyzetnek számít. A 

versenynapon 14 év alatti személy nem léphet be a Kincsem Parkba.)  

Akinek a neve nincs leadva a kijelölt határidőig, az a versenynapon nem léphet be a Kincsem 

Park területére!  

 

A zárt versenynapra történő személyi belépés feltétele:  

 

A zárt versenynapra a versenylóval érkező személyeknek, istállószemélyzetnek, trénereknek, 

hajtóknak reggel 10:00 és 13:00 óra közötti időben be kell lépni. (Kivételt képez ez alól azon 

lószállítók személyzettel, akik ezt előre jelzik, nekik 16:00 óráig van lehetőségük a belépésre.) 

Az orvosi szakszemélyzet a teherportai bejáratnál vizsgálatot/szűrést végez és nyilatkoztatja a 

belépőket. Ellenőrzik a személyi védőfelszerelésük meglétét (szájmaszk). A belépést megtagadja 

a személyi védőeszköz hiányában, illetve az ellenőrző lista bármely pontjára adott igen válasz 

esetén vagy ha a testhőmérséklet eléri, vagy meghaladja a 38 C-t.  

Az előre kitöltött és magával hozott ellenőrző lista gyorsítja a belépést!  

(letölthető a honlapról) 

 

A versenynapra történő belépés az első futam után nem lehetséges, kivétel ez alól (16:00 óráig) 

az előre bejelentett ló szállító személyzetével.  

A pályáról távozni lehetséges, de visszatérni már nem lehetséges a verseny végéig.  

 

Minden pályára belépő személy a napi személyi szükségletének megfelelő italról és ételről saját 

maga részére gondoskodni köteles. A versenypályán büfészolgáltatás nem működik. 
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A személyi védőfelszerelés beszerzése és használata a belépni kívánó személy kötelessége, 

felelőssége és költsége. („A munkavégzésre, versenyzésre való alkalmas állapotban történő 

megjelenés” egyik feltételének tekintjük.)  

 

A versenypályán lóversenyfogadás a zárt versenynapon nem köthető – kifizetés sincs -, a 

fogadóhely nem tart nyitva. Papírformátumú versenyprogram nem vásárolható, és ingyenes 

példány sem kapható.  

A versenyprogram a honlapról letölthető ingyenesen.  

 

A személyautóval és szállító gépjárművel érkező személyek belépése:  

 

Azonos a személyi beléptetés feltételeivel, azzal a kiegészítéssel, hogy a gépjárműben utazó 

személynek ki kell szállnia az ellenőrző vizsgálat elvégzése érdekében.  

Az előre kitöltött és magával hozott ellenőrző lista gyorsítja a belépést!  

(letölthető a honlapról) 

 

Bármely személy esetében megtagadott beléptetés esetén a gépjárműben utazó minden személy 

visszafordításra kerül, illetve a lószállító szállítmányával együtt köteles visszafordulni. Belépését 

megtagadjuk, lovak a versenyben nem indulhatnak. 

 

Az egyes területeken érvényes fertőzésveszély csökkentésére, megelőzésére vonatkozó biztonsági 

szabályok:  

 

A listán leadott személyek kísérőt nem hozhatnak magukkal!  

 

Istállók és versenypálya: 

Az istállóterületeken, minden istállót járványügyi szempontból külön egységnek kell tekinteni. 

Az istállóban dolgozó személyzet nem léphet be más istállóba. Az egyes istállókban a szükséges 

személyi kézfertőtlenítésre alkalmas körülmények (kézmosó, szappan, fertőtlenítőszer) 

biztosítása az istálló bérlőjének kötelessége és feladata. A közös helyiségek és toalettek 

megfelelő állapotban tartása és fertőtlenítése is a bérlők feladata a bérleményekben.  

Az istállóknál történő parkolás esetében a biztonsági távolság megtartása az istálló bérlőjének 

felelőssége és feladata.  

 

A versenynapon a személyi érintkezés szabályai nem különböznek az általánosan érvényben lévő 

normáktól (2 méter  

 

A versenypálya szélén csak az adott versenyben részt vevő fogat segítő lovásza, szükség szerint 

trénere tartózkodhat a személyi távolságtartás szabályinak betartása mellett. (2 méter)  

 

A maszk viselése mindenki számára kötelező! Kivételt képez ez alól a hajtó maszk viselési 

kötelme, arra az időtartamra, amíg munkája elvégzésében ez indokolt (pl. az istállóból a pályára 

hajtás időtartamára, verseny közben és az istállóba történő visszahajtás alkalmával) 
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Időrend szerinti forgató könyv:  

 

IDŐPONT  SZEREPLŐ FELADAT 

verseny előtt 2 

nappal 

IDOMÁR leadja a versenynapi lovászok névsorát a 

Versenyrendezőnek (Kincsem Park) 

verseny előtt 1 

nappal 

RENDEZVÉNYFELELŐS összeállítja a beléptetési listát a versenynapi program, a 

szerződések és a versenytéri dolgozók listájából, 

JÓVÁHAGYJA AZ ÜGYVEZETŐ, és szükség szerint 

közzé teszi a honlapon (ahol mindenki ellenőrizni tudja, 

hogy beléphet-e), ez a lista törlésre kerül a 

versenynapot követően 

verseny előtt 1 

nappal 

RENDEZVÉNYFELELŐS tribünépületben a versenynapi szolgálati helyek, 

közlekedők és szükséges toalettek tisztítása, takarítása 

fertőtlenítése  

10:00 - 13:00 

versenynap 

BIZTONSÁGI 

SZOLGÁLAT 

ORVOSI KONTROLL  

LOVÁSZOK, IDOMÁROK, 

HAJTÓK, KARBANTARTÓ 

SZEMÉLYZET  

a teherportán elkezdi a pálya és istálló egységekhez a 

versenynapi beléptetést és az orvosi vizsgálatokat a 

szolgálat, a tribünépület lezárásra kerül az épületbe 

belépés a recepción keresztül 

A KARBANTARTÁS SZABAD MOZGÁSÁT BIZTOSÍTANI KELL A TERÜLETEN. 

10:00 - 13:00 

versenynap 

BIZTONSÁGI 

SZOLGÁLAT 

ORVOSI KONTROLL  

VERSENYKÖZEGEK, V.I. 

a teherportán elkezdik a tribün épülethez tartozó 

személyzet beléptetését és orvosi vizsgálatát 

13:00 – 14:00 

versenynap 

RENDEZVÉNYFELELŐS  

BIZTONSÁGI 

SZOLGÁLAT 

ÜGYVEZETŐ 

Ellenőrzik a pálya zártságát, az istállók és 

pályakarbantartás felkészültségét a versenyre, a 

szükséges szabályoknak történő megfelelést és jelentést 

tesznek az ÜGYVEZETŐNEK, aki engedélyt ad a 

verseny megkezdésére Versenyintézőségnek! 

A versenyek leállítására, függetlenül a 

Versenyintézőség döntésétől és álláspontjától, 

Ügyvezető, illetve az általa megbízott személy 

bármikor utasítást adhat, aminek a biztonsági 

szolgálaton keresztül érvényt szerez. 

14:00 -19:00 

versenynap 

VERSENYÜZEM KAPUZÁRÁS! 

a kilépés korlátozás nélkül biztosított, de belépni nem 

lehetséges senkinek (kivétel 16:00 óráig előzetesen 

bejelentett lószállító és személyzete), még ismételt 

nyilatkozat, vagy vizsgálat mellett sem, sem 

gyalogosan, sem gépjárművel. 

19:00 - 20:00 

versenynap 

BIZTONSÁGI 

SZOLGÁLAT 

Ürítés, pálya zárása. Jelentés ÜGYVEZETŐNEK. 

Tréning „üzemmódra” átáll a telep, a beléptetési 

protokoll szerint.   
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RENDKÍVÜLI HELYZETEK KEZELÉSE: 

 

A jelen biztosítási terv tekintetében (a normál biztosítási eljárásban szokásos definícióból 

kiemeljük és), rendkívüli helyzetnek kell tekinteni idegen személyek orvosi kontroll nélküli 

területre lépését, versennyel kapcsolatos, a vírusfertőzéssel összefüggésben lévő rendkívüli 

eseményt, balesetet vagy rendbontást, illetve súlyos vírusfertőzés okozta azonnali intézkedést 

igénylő orvosi vészhelyzetet.  

 

Az esemény észlelése esetén, RENDEZVÉNYFELELŐS az ügyvezető jóváhagyásával az  

alábbiak szerint intézkedik:  

- verseny azonnali leállítása,  

-„15 perces szabály”szerinti jelentés tétele, 

- hatóságok, mentők, katasztrófavédelem azonnali értesítése 

- elsődleges kár- és közvetlen életveszély elhárítása, 

- minden szereplő tevékenysége szerinti területen történő szeparálása,  

- istállónkénti területek azonnali lezárása,  

- tribünépület lezárása,  

- karbantartó személyzet biztonságos helyre, istálló udvarra történő menekítése 

   

A terület teljes lezárásáról intézkedik az ügyvezető, rendezvényfelelős a hatósági vizsgálat teljes 

időtartamára. A telepről a kilépés csak ezt követően lehetséges, a hatóság által meghatározottak 

szerint.  

 

A Kincsem Park terület kiürítése csak abban az esetben lehetséges, ha erre hatóság képviselője 

engedélyt ad, vagy az esemény jellege indokolja, pl. bombafenyegetés.  

 

Egyéb tekintetben az érvényben lévő eljárás szerint kell kezelni, a fenti eseteken felüli 

eseményeket! 

  

 

SZANKCIÓK: 

Amennyiben a minimálisan elvárható és kötelező rendkívüli helyzetre vonatkozó viselkedési 

szabályokat valamely szereplő nem tartja be, abban az esetben, első alkalommal figyelmeztetésre 

kerül sor.  

Ha a figyelmeztetett személy továbbra sem tudja és/vagy akarja betartani a zártpályára vonatkozó 

szigorúbb óvintézkedéseket és a segítségnyújtásunk ellenére sem tartja be a szabályokat, a 

további rendkívüli időszakban a versenynapokat nem látogathatja. 

 

Az intézkedés foganatosításával az ügyvezető a RENDEZVÉNYFELELŐST és a BIZTONSÁGI 

SZOLGÁLAT munkatársait bízza meg! 
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ELLENŐRZŐ LISTA 

Kincsem Parkban rendezett, zártkapus agár-, galopp és ügető lóversenyre történő belépéshez 

A BELÉPNI SZÁNDÉKOZÓ SZEMÉLY ALAPADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGEI 

Vezetékneve és keresztneve  

Tartózkodási helye (pontos cím)  

Telefonszáma  

A BELÉPNI SZÁNDÉKOZÓ SZEMÉLY DEMOGRÁFIAI ÉS JÁRVÁNYÜGYI JELENTŐSÉGŰ ADATAI 

Neme ☐ Férfi ☐ Nő 

Születési dátuma (ÉV.HÓ.NAP)  

Foglalkozása  

Mért testhőmérséklete ºC 

A BELÉPNI SZÁNDÉKOZÓ SZEMÉLY AZ ALÁBBI TÜNETEK BÁRMELYIKÉT TAPASZTALJA-E VAGY TAPASZTALTA-

E AZ ELMÚLT 2 HÉTBEN? 

1. Láz (≥38 ºC) ☐ Igen ☐ Nem 

2. Köhögés ☐ Igen ☐ Nem 

3. Légszomj ☐ Igen ☐ Nem 

4.  A megelőző 14 napban járt-e külföldön? ☐ Igen ☐ Nem 

5. Került-e szoros kapcsolatba a tünetek megjelenése előtti 14 napban 

megerősítetten vagy valószínűsítetten koronavírussal fertőzött személlyel? ☐ Igen ☐ Nem 

6. Az adatok, elmondottak alapján felmerül-e a COVID-19 gyanúja? ☐ Igen ☐ Nem 

Amennyiben a belépni szándékozó személy mért testhőmérséklete eléri, meghaladja a 38 ºC-t vagy a fenti kérdések (1.-6.) 

bármelyikére igen a válasz a Kincsem Parkba történő belépése NEM engedélyezhető! 

A BELÉPNI SZÁNDÉKOZÓ SZEMÉLY A KINCSEM PARKBA 

☐ BELÉPHET ☐ NEM LÉPHET BE 

Megjegyzés: 

Dátum: 2020.  

Ellenőrzést végző neve  

Belépni szándékozó aláírása*  

*Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam nyilatkozott adatok a valóságnak megfelelnek, igazak.  


