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ÁLTALÁNOS HATÁROZATOK - 2020
1.
A nevezéseket, törléseket és indulóbejelentéseket a Kincsem Nemzeti Lóverseny és
Lovas Stratégiai Kft. ügető versenytitkárságán kell benyújtani írásban
(formanyomtatványon kizárólag elektronikus úton: e-mailben, sms-ben, illetve
faxon). Minden idomár kizárólag a saját idomításában álló lovát nevezheti. Ha a
nevezett lovat más idomár nevezi, mint ami a versenytitkársági nyilvántartásban
szerepel, a nevezést a versenytitkárság érvénytelennek tekinti, és nem fogadja el.
26.
Nem hagyható ki az a ló:
1 - amely utolsó futására versenyt nyert,
2 - amely a versenynapot megelőzően két hónapja nem állt starthoz (amennyiben
két vagy több ló sem állt starthoz két hónapja, közöttük az utolsó öt belföldi- és
külföldi futásának pénznyereménye számít. További egyenlőség esetén további
futásokat vesznek figyelembe),
3 - amelynek kvalifikációs ideje jobb, mint az arra a futamra bejelentett, versenyben
már futott nyeremény nélküli ló rekordja.
Versenyben már futott, de időeredménnyel nem rendelkező (G.A., T.Ü., K., DQ.)
lovak kiesés szempontjából megelőzik (hamarabb kiejthetők, mint) a versenyben
még nem futott, bármilyen kvalifikációs idővel rendelkező lovakat.
31.
A kvalifikációs- és próbafutamokban ugyanolyan diszkvalifikálási szabályok
érvényesek, mint a fogadással egybekötött futamokban.
*A kvalifikációs futamok kizárólag versenynap délután kezdődnek.*
Annak a 3 éves („B”) magyar tenyésztésű lónak a futtatója (bel- és külföldi egyaránt),
amely 2020. 08. 30-ig teljesíti a kvalifikációs szintidőt, 150.000 Ft kvalifikációs
prémiumra jogosult.
32.
Azt a lovat, amely 5 hónapnál régebben futott bel-, vagy külföldön versenyben,
úgynevezett „Próbafutamban” a közönség előtt nyilvánosan be kell mutatni. Szintén
vonatkozik a Próbafutamban való bemutatás kötelezettsége az 5 hónapnál régebben
megkvalifikált valamennyi lóra. Abban az esetben, ha a ló 2020. március 14-ig
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bezárólag futott versenyben (vagy kvalifikált), a Próbafutamban való bemutatás
kötelezettsége 7 hónapra módosul!
A sikeres Próbafutamban való szereplés után a ló kizárólag a következő
versenynapon indulhat versenyben. Amennyiben a ló sikeres Próbafutam után nem
áll starthoz 3 hónapon (a 2020. március 14-ig bezárólag így bemutatott lovak
esetében 5 hónapon) belül, akkor ismételten meg kell futnia a kiírt szintidőt a
Próbafutamban.
Amennyiben egy idomár, olyan lovat nevez a Próbafutamba, amely a szabály szerint,
nem lenne köteles indulni, arra a lóra ugyanúgy vonatkozik a szintidő teljesítése. Ha
nem teljesíti a szintidőt, akkor nem indulhat versenyben, annak ellenére, hogy az 5
vagy 7 hónap még nem telt el az utolsó bel-, vagy külföldi startja óta.
*A Próbafutam kizárólag versenynap délután kezdődik.*
Magyar idomításban lévő több, mint 5 vagy 7 hónapja nem futott lónak a Kincsem
Parkban kell a Próbafutamban a szintidőt teljesíteni.
* A Versenyszervező 2020. május 13-ra, egyszeri alkalommal kvalifikációs és
Próbafutamokat ír ki és rendez, ezzel is segítve a futtatókat, valamint az
idomárokat, hogy a 2 hónapos leállást követően lovaikkal minél hamarabb el
tudják kezdeni a versenyzést.*
58.
A 2020. évi Segédhajtó Kupa 6 futamból áll. A döntő futamban (december) az
indulóbejelentéskor az első 12 helyen álló segédhajtó az esetleges kiesés
szempontjából elsőbbséget élvez. (A döntő futam nem osztható!) A legtöbb pontot
szerzett segédhajtó a 2020. évi Segédhajtó Kupa győztese. Pontegyenlőség esetén
a több győzelem számít, ezek egyenlősége esetén a második helyezések, majd a
harmadik helyezések száma dönt.
A futamok időpontja: Február, Április, Június, Augusztus, Október, December
(A futamok pontozása: 13, 9, 7, 6, 4, 3, 2, 1)
A 2020. évi Kincsem Park Kupa 6 futamból áll. A futamokban 30 versenyt nem nyert
segéd- és amatőrhajtók vehetnek részt. A döntő futamban (november) az
indulóbejelentéskor az első 12 helyen álló hajtó az esetleges kiesés szempontjából
elsőbbséget élvez. (A döntő futam nem osztható!) A legtöbb pontot szerzett hajtó a
2020. évi Kincsem Park Kupa győztese. Pontegyenlőség esetén a több győzelem
számít, ezek egyenlősége esetén a második helyezések, majd a harmadik
helyezések száma dönt.
A futamok időpontja: Február, Március, Május, Július, Szeptember, November
(A futamok pontozása: 13, 9, 7, 6, 4, 3, 2, 1)

24/2020. LFB ügető határozat: az LFB a COVID-19 koronavírus miatti
járványhelyzet időszakára jóváhagyja az Általános Határozatok 1., 26., 31., 32., 58.,
pontjainak a módosítását.
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