ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
a 2021. évi versenyekre
1. A magyarországi elismert versenyekre a hatályban lévő Magyar Galoppverseny Szabályzat (továbbiakban (G.V.SZ..) előírásai
érvényesek Az alábbi Általános Szabályok a G.V.SZ. kiegészítéséül szolgálnak.
Európai uniós közösségi adószámmal rendelkezők, a Versenyszervezőt kötelesek időben tájékoztatni, mert visszamenőleg
nem áll módunkban változtatni!
A nem Magyarországon regisztrált természetes személy futtatók részére a versenyszámlán akkor kerülnek elszámolásra a
nyeremények, ha a külföldi természetes személy magyar adószámot és TAJ számot is szerez, illetve magyar adószám és
TAJ szám nélkül, ha az A1-es adóigazolását benyújtotta.
A Versenyszervezővel megkötött Futtatási Szerződések alapján kiadott futtatási engedélyek, ill. a Lóversenyzést Felügyelő
Bizottság által kiadott működési engedélyek érvénybe lépésével az érintettek (belföldi futtatók, idomárok, hivatásos, ill.
amatőr lovasok) egyidejűleg elismerik, hogy a G.V.SZ., valamint az Általános Szabályok rendelkezéseit magukra nézve
kötelező érvényűnek tartják.
Futtatási engedélyt nem kaphat:
Az a személy, illetve annak a Ptk. szerinti hozzátartozója, közeli hozzátartozója az a jogi személyiséggel nem rendelkező
társaság, egyéni vállalkozó, illetve jogi személy, akinek a versenyrendező felé lejárt fizetési tartozása van.
Az a gazdasági társaság, amely tagjának, vagy vezető tisztségviselőjének lejárt fizetési kötelezettsége van a
versenyrendezővel szemben.
Olyan gazdasági társaság, melynek vezető tisztségviselője korábban olyan társaságnak volt vezető tisztségviselője, amely
lejárt kötelezettségeket halmozott fel a versenyrendezővel szemben.
Olyan egyéni vállalkozó, aki magánszemélyként tartozást halmozott fel a versenyrendezővel szemben.
Olyan magánszemély, aki egyéni vállalkozóként tartozást halmozott fel a versenyrendezővel szemben.
A futtatói engedélyek felfüggesztésére az alábbi esetekben kerülhet sor:
a) a Futtatónak, illetve a Futtatói Körbe, melyet a 29/a pont szabályoz tartozó bármely személynek 30 napon túli
bármilyen díjfizetési hátraléka keletkezik, ebben az esetben a ló neve felkerül egy ún. „hátralékos listára”.
b) a G.V.SZ.-ben meghatározott egyéb okok miatt.
A futtatói engedélyek visszavonására az alábbi esetekben kerülhet sor:
a) a Futtatónak, illetve a Futtatói Körbe tartozó bármely személynek 90 napon túli bármilyen díjfizetési hátraléka
keletkezik,
b) a G.V.SZ-ben meghatározott egyéb okok miatt.
A Futtató bármikor jogosult a „Futtatási szerződést” 30 napos határidőre rendes felmondással felmondani, továbbá
bármelyik fél jogosult bármikor a másik fél súlyos szerződésszegésére hivatkozva a „Futtatási szerződést” azonnali hatállyal
felmondani.
2. A versenyekre a nevezéseket, a törléseket, és az induló bejelentéseket a versenytitkársághoz írásban (az erre rendszeresített
nyomtatványon) és a versenyfeltételekben kitűzött határidőig kell leadni, ill. elküldeni.
Az idomároknak a nevezéseket a nevezési zárlat előtti versenynapon a versenyek alatt írásban a Versenytitkár részére
módjukban áll leadni. A nevezési zárlat időpontjáig a nevezésekben esetleges módosításokra, kiegészítésekre lehetőség van. A
nevezéseket, a módosításokat és kiegészítéseket a versenykiírásban jelzett időpontig minden esetben csak írásban, valamint
faxon (061-433-05-21) és e-mailben (tamas.csapkovits@kincsempark.hu) adhatják le.
A Versenyszervező a korábban hivatalosan a G.V.N.-ban közzétett nevezési határidőket akár az induló bejelentés napján is
módosíthatja, de erről az idomárokat megfelelő módon tájékoztatja.
Adott versenynapon belül egy ló csak egy korteher versenyre és két hendikepre nevezhető. (kivéve a kiemelt versenyek)
Minden korteher versenyre történő nevezéskor a „Nevezési lap”-on az idomárnak fel kell tüntetnie a ló versenyfeltételek
alapján kiszámított terhét, amit a versenytitkárság ellenőriz.
Az indulóadási díjak a verseny összdíjazásának az 1 %-a, amely összegek az ÁFA-t is tartalmazzák.
A kiemelt versenyekben (21) az indulóadási díjak a verseny összdíjazásának a 2%-a, amely összegek az ÁFA-t is
tartalmazzák.
Amennyiben az indulóadási díjnak nincs fedezete (ill. az átutalást igazolni nem tudják) a kiírásban megjelölt terminusig,
akkor az indulóbejelentés jogosulatlan és nem tekinthető érvényesnek.

Ha egy versenyben a futtatónak ugyanazon istállóneve alatt kettő, vagy több lova indul, a kisebb programszámú ló
lovasának kell a futtató eredeti versenyszínét viselnie. A harmadik, vagy további ló versenyszínét az idomár a Versenytitkár
véleményezésével, a Versenyintézőség engedélyével esetenként határozza meg.
3. Külföldi elismert versenyekre a nevezéseket, törléseket és az indulóadásokat (lovasítás) is csak a Kincsem Nemzeti Kft.
versenytitkárságán keresztül lehetséges lebonyolítani. A versenytitkárságot megkerülő külföldre történő nevezés felelőse ellen
a Versenyszervező a legszigorúbban jár el. A többszöri állvamaradással, ill. az ún. „elő indulóadással” (egy nappal az
indulóadás előtt) egybekötött versenyeknél amennyiben a törlési szándékot a határidő lejárta előtt írásban nem jelentik a
Versenyszervező versenytitkárságán, akkor ez automatikusan a ló állvamaradását jelenti és az ezzel járó kötelezettség a futtató
külföldi versenyszámláját terheli.
A nevezett ló versenyteljesítményét a versenytitkárság nevezéskor, a Racing Clearance Notification-t (RCN) pedig az
indulóadáskor küldi el a külföldi versenyüzemnek.
Versenypálya, versenytechnikai rendelkezések
4. Egy verseny távja sem lehet 900 méternél rövidebb.
Startboxból történő indításnál a starthelyek fordulóba kerülése esetén, a lovasok és a lovak testi épségének védelme
érdekében a forduló végéig, a starthelyi pozíció megtartása mellett, a forduló ívének követésével kötelező lovagolni.
A versenytitkárságnak jogában áll technikai okok (pályaelzárás, pályaszélesség, startgép meghibásodás miatt, stb.) 10-nél
több ló bejelentése esetén, az indulólétszám felső határát meghatározni. Az indulók kizárása az alábbiak szerint történik:
kiemelt (21) korteherversenyben, kivéve (Millenniumi Díj és Kincsem Díj):
- elsősorban a külföldön idomításban álló lovak, majd a külföldi idomításban álló magyar tenyésztésű lovak esnek
ki, az alábbiak szerint,
korteherversenyben:
- az utolsó 5 futására a legkevesebb összes nyereménnyel (bel-és külföldön nyert I. és helydíjak együtt) rendelkező ló esik
ki. Egyenlőség esetén a jobb helyezés számít, végső esetben a kiesést a lovak jobb hivatalos hendikep beállítása dönti el.
- kétéves lovak korteher versenyében a legkevesebb nyereményösszeget (bel-és külf.) nyert ló esik ki, egyenlőség esetén a többször
futott ló esik ki, azonosság esetén sorsolás dönt.
hendikepben:
- a ki nem hendikeppelt ló, ezután a legkisebb kirótt terhűek egymás utáni sorrendben esnek ki, kivéve az V/b. osztályú
hendikep, ahol a legmagasabb kirótt terhűek egymás utáni sorrendben esnek ki. Az azonos súlyúak között sorsolás dönt.
nyeretlenek versenyében (2é, ill. 3é és idb.):
- a hendikepre minősített kétéves ló esik ki, a hendikepre minősítettek közül a többször futott ló esik ki, azután
tulajdonosonként egy, valamint idomáronként három ló futhat.
- a legmagasabb hendikep beállítás számú 3é és idb. ló esik ki, azonosság esetén sorsolás dönt, azután tulajdonosonként egy,
valamint idomáronként három ló futhat.
Amelyik ló kiesett, ill. kisorsolták és azon a napon nem indul egy másik versenyben, a következő sorsolásból kimarad, ill. a
következő indulóadáskor nem eshet ki.
Kizárólag nyeretlenek részére kiírt futamból életében először induló ló hivatalból nem zárható ki, kivéve, ha a ló idomárja
másképp nem rendelkezik.
5. Induló bejelentéskor a startszámokat a Versenytitkár sorsolással állapítja meg. Külső startszám az induló bejelentéskor
indokolt esetben írásban kérhető. Több kérelem esetén a külső startszámról induló lovak kijelölése sorsolással történik.
6. A hazai idomításba (Magyarországon) regisztrált magyar tulajdonú és külföldi tulajdonú ló csak azt követően futhat, ha 15
napon keresztül megszakítás nélkül az idomár bejelentett magyarországi telephelyén illetve istállójában idomítás alatt ált. Ezt a
Versenyszervezőnek jogában áll szúrópróbaszerűen ellenőrizni.
Hazai idomításban álló ló versenyben csak akkor futhat, ha a lovat a Magyar Méneskönyv Vezetősége azonosította, az
azonosítás a lóútlevélben bejegyzésre, valamint a ló a Magyar Méneskönyv nyilvántartásába került (az importok esetében a
méneskönyvi Export Certificate megérkezik).
A Versenyszervező által rendezett és elismert versenyekben csak az állategészségügyi előírásoknak megfelelően kitöltött
lóútlevéllel rendelkező lovak futhatnak.
Hazai és külföldi idomításban álló nem elismert hazai és külföldi versenyben futott ló a nem elismert versenyt követő fél
évig elismert versenyben sem belföldön, sem külföldön nem futhat.
7. A belföldön idomításban álló ló külföldi (kizárólag Szlovákia) futása a hendikepre való minősítés szempontjából figyelembe
vehető.

Szlovákiában idomításban álló ló Magyarországon hendikepben csak akkor futhat, ha a hendikepre való minősítésnek
Magyarországon eleget tett, illetve, ha Szlovákiában hendikepszámmal rendelkezik.
2021-ben síkverseny hendikepben a hendikepper bizottság kizárólag annak a 2é és idb. lónak a terhét állapítja meg, amely a
teherközlésig síkversenyben legalább háromszor érvényesen futott, vagy két érvényes futásból legalább egy versenyben 1-3.
helyezést ért el. A szabály visszamenőleg nem alkalmazható.
A diszkvalifikált ló (kivéve dopping miatt) futása is figyelembe vehető, ha egyébként érvényes futás volt a hendikepre való
minősítés szempontjából.
A hendikepper bizottság a generál hendikep szempontjából nem köteles a ló bizonyos érvényes futását illetve futásait
figyelembe venni.
Egy lónak a hivatalos hendikepszáma, azaz a hendikepskálában történt beállítása mindaddig nem változhat, amíg a ló
versenyben újból nem futott (kivéve, ha a ló korábbi beállítása téves volt).
Korteherverseny
8. Ugróversenyekben érvényes működési engedéllyel rendelkező idomár idomításában álló, igazolt származású versenyfélvér
(lóútlevél, import esetében Export Certificate és versenyteljesítmény szükséges) is futhat.
A gátak lehetnek alul fixen rögzíthetők is, felül száraz vagy műanyag sövénnyel kitömve, ami legalább 35 cm magasságú.
Gát- és akadályversenyekben a kancáknak 2 kg teherengedmény jár.
a, Kortehertáblázat gátversenyekre
(az évjáratok közötti teherkülönbözet kg-ban feltüntetve).
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b, Kortehertáblázat akadályversenyekre
(az évjáratok közötti teherkülönbözet kg-ban feltüntetve).
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Amennyiben a versenyfeltételek másként nem rendelkeznek, valamennyi korteher versenyben a kizárások, valamint a
tehertöbbletek szempontjából csak a folyó és a múlt évi nyeremények számítanak. A teherengedmények szempontjából viszont
minden korábbi év nyereménye számít, amennyiben a versenyfeltételek másként nem rendelkeznek. Azt a lovat, amelyet
technikai óvás után elütöttek a korábbi versenyében nyert első díjtól, azt a díjat versenyérték szempontjából sem kell
figyelembe venni. (visszamenőleg a szabály nem alkalmazható)
A korteherversenyek - versenyfeltételekben közölt alapterheit - a Versenytitkár az induló bejelentéskor max. 3 kg-mal
módosíthatja.
Hazai tenyésztés támogatása
9. A Versenyszervező a hazai tenyésztésű (belföldi tenyésztésű) lovak tenyésztőinek támogatására a versenyfeltételekben
tenyésztési prémiumot írhat ki, továbbá a Versenyszervező bizonyos versenyeket kizárólag hazai tenyésztésű lovak számára

írja ki. A belföldi tenyésztésű lovakról a Versenyszervező és LFB részére a Magyar Méneskönyv vezetése évente jegyzéket
készít. (G.V.SZ. 350.§.).
A Versenyszervező a hazai tenyésztésű (belföldi tenyésztésű) lovak futtatóinak támogatására a versenyfeltételekben futtatói
prémiumot írhat ki. (G.V.SZ. 384.§.).
A prémiumokra minden versenyben a három legjobb helyezést elérő hazai tenyésztésű (belföldi tenyésztésű) ló tenyésztője
és futtatója jogosult, amennyiben az adott ló az első nyolc hely valamelyikén végez.
Eladók versenye
10. A versenytitkárság igény szerint eladóversenyt írhat ki, melynek lebonyolítási feltételeit a G.V.N-ben közzé teszi.
Külföldön nyert versenydíjak átszámítása
11. A korábbi években külföldi pénznemekben nyert versenydíjak Ft értékét az akkori évek Általános Szabályaiban közzétett
átszámítási kulcsai tartalmazzák. A 2021-ben nyert külföldi versenydíjak versenyértékét (nem a devizaárfolyamok alapján) a
versenyekből való kizárás és a tehertöbbletek szempontjából az alábbi átszámítási kulcs szerint állapítják meg:
1 angol font
1 Euro
1 USA dollár
1 svájci frank
1 horvát kuna
1 lengyel zloty
1 cseh korona
1 szerb dinár

340 Ft
290 Ft
180 Ft
160 Ft
60 Ft
50 Ft
11 Ft
6 Ft

A fel nem sorolt külföldi pénznemekben nyert versenydíjak versenyértékét a versenytitkárság állapítja meg.
Versenyek megtartásának feltételei
12. A Versenyszervező fenntartja magának a jogot, hogy a kiírt versenyek feltételeit, helyszínét még a nevezési zárlat után is
részben vagy egészben visszavonhassa, vagy módosíthassa.
A versenytitkárságnak jogában áll, hogy kellő számú nevezés, ill. induló bejelentés hiányában a kiírt versenyt visszavonja,
vagy újabb nevezésekkel, akár az indulóadáskor is kinyithassa.
A kiemelt versenyek bármennyi induló ló esetén megtarthatók. Az Elit és az I.-II. besorolású (o. vagy kat.) valamint a 2é
lovak részére kiírt versenyeket legalább 6 indulónak jelentett lóval kell megtartani, amennyiben ezek a lovak legalább három
idomár idomításában állnak. 6-nál kevesebb indulónak jelentett ló esetén a versenytitkárság dönt a futam megtartásáról.
A többi 3é és idb. lovak részére kiírt síkversenyt legalább 8 indulónak jelentett lóval kell megtartani, amennyiben ezek a
lovak legalább három idomár idomításában állnak. 8-nál kevesebb indulónak jelentett ló esetén a versenytitkárság dönt a futam
megtartásáról.
Ugróversenyt legalább 6 indulónak jelentett lóval kell megtartani, amennyiben ezek a lovak legalább három idomár
idomításában állnak. 6-nál kevesebb indulónak jelentett ló esetén a versenytitkárság dönt a futam megtartásáról.
Verseny
13. A több részre osztott versenyekben az indulónak adott lovak egyes részekbe való osztását a versenytitkárság saját
hatáskörében végzi. Egy futam két részre osztásakor ugyanannak az idomárnak a lovai, valamint egy idomártól ugyanannak a
futtatónak a lovai lehetőleg külön részbe kerülnek.
14. A versenylovas köteles mázsára vinni a biztonsági (gerincvédő) mellényt, a felszerelt nyerget, és annak tartozékait, az
ólomtakarót, az izzasztót. Mindezek a ló versenyben vitt terhébe beszámítanak. A bukósisakot, a sapkát, szemüveget, a
számtakarót, az ostort, a kesztyűt, nyakszíjat, hámot, martingált, szemellenzőt, a kantárt és ami a ló fejére, ill. a lábaira van
felszerelve mérlegre vinni nem kell, a ló versenyben vitt terhébe nem számítanak bele.
A lovasok kimázsálandó súlyától + 1/2 kg-mal eltérni hivatalos meteorológiai hőségriasztás esetén is lehet.(G.V.SZ. 139.§.)
A már közzétett versenyprogramon a lovasítás csak indokolt esetben (a lovas balesete, betegsége, stb.) változtatható meg. Ha
a versenyprogram megjelenése után a lovasítást indokolt esetben meg kell változtatni, abban kizárólag a V.I. az illetékes.
A versenyprogram megjelenése után a lovas cserét a Versenyintézőség belátása szerint - elsősorban hasonló státuszú
lovassal - engedélyezi.
Lehetőleg zsokét zsokéval, vagy indokolt esetben zsokéjelölttel, teherengedményes lovast lehetőleg teherengedményes
lovassal lovasít át. Amatőr lovas helyett csak amatőr lovas lovasítható át. Hivatásos lovas helyett amatőr lovas nem lovasítható
át, azokban a versenyekben sem, amelyekben az amatőr lovasok a hivatásos lovasokkal együtt lovagolhatnak. A

teherengedményes lovasok cseréje esetén, a szóban jöhető lovasok közül elsősorban az azonos engedménnyel rendelkező
lovasok közül jelöli ki a csere lovast.
A lónak versenyben, a programban megjelent terhet az esetleg feltüntetett túlsúllyal növelve kell vinnie. A teherengedmény
névre szól. Lovas változás esetén a cserelovas a neki járó teherengedményt a megjelent teherből, illetve a túlsúllyal növelt
teherből veszi le.
15. A külföldről származó magyar tulajdonba került ló a méneskönyvi azonosítást követően akkor futhat, ha a belföldiesítést
igazoló okmányokat (vámigazolás másolatát, kivéve EU országok) és a ló hivatalos versenyteljesítményét versenytitkárságon
letétbe helyezik, valamint megfelel az Általános Szabályok 6. pontjában foglaltaknak.
16. Az indulónak jelentett ló 3 kg-nál nagyobb túlsúllyal nem indulhat versenyben. Az indulóadáskor bejelentett ló síkversenyben
70 kg vagy annál nagyobb terhet nem vihet (kivéve amatőr versenyek).
Az indulónak jelentett lóra indulási kötelezettség vonatkozik és kizárólag a hivatalos állatorvos javaslatára, illetve a
Versenyintézőség rendelkezésére (az idomár alapos indoklása mellett) maradhat távol a verseny startjától.
A programban történő változásokat (lejelentést, lovas, versenydressz változást, túlsúlyt, stb.) lehetőleg az első futam
lovasainak kimázsálásáig kell a Versenyintézőség felé jelenteni az alábbi elérhetőségeken. Versenyintézőség: 06 1433-05-24,
Fax: (06/1433-05-21), vagy e-mail tamas.csapkovits@kincsempark.hu, ill. mobil: 06-30-6689907
17. Az elért győzelmek számától függetlenül, az amatőrlovas lovagolhat a hivatásos lovasoknak kiírt III. vagy alacsonyabb
besorolású (o. vagy kat.) 3é és idb. lovaknak kiírt síkversenyekben is. A legalább 10 versenyt (amatőr és profi versenyben
együttvéve) nyert amatőrlovas lovagolhat a hivatásos lovasoknak kiírt II. vagy alacsonyabb besorolású (o. vagy kat.) 3é és idb.
lovaknak kiírt síkversenyekben is. A legalább 20 versenyt nyert amatőrlovas lovagolhat a hivatásos lovasoknak kiírt I. vagy
alacsonyabb besorolású (o. vagy kat.) 3é és idb. lovaknak kiírt síkversenyekben is.
A legalább 30 versenyt nyert amatőrlovas bármely síkversenyben lovagolhat.
18. Az amatőrlovasok teherengedményét a G.V.SZ.-ben szabályozzák.
Amatőrlovas azokban a síkversenyekben, amelyekben az Általános Szabályok 17. pontja szerint lovagolhat, a G.V.SZ.-ben
foglaltaknak megfelelően kap teherengedményt.
Az amatőrlovas saját, vagy család tagja tulajdonában vagy bérletében lévő ló ellen versenyben nem lovagolhat.
Amatőrlovas versenyben való lovaglásért pénzbeli, vagy más ellenszolgáltatásban nem részesülhet, viszont
versenyistállóban munkát vállalhat. (G.V.SZ. 318.§.).
19. Verseny közben orrvérzést kapott ló csak a 15. napon indítható újra, és ha a ló megint orrvérzést kap, csak az újabb 31. napon
indítható.
Versenylovasok, idomárok
20. A V.I.-nek kötelező bemutatni a külföldi lovas érvényes működési engedélyét (fényképes licensz).
Lovastanuló az, aki hazai működési engedéllyel rendelkező idomárral 3 év időtartamra lovastanulói szerződést kötött,
függetlenül attól, hogy ez idő alatt hány versenyt nyert. (G.V.SZ. 281.§.).
A versenylovasok teherengedményét a G.V.SZ.-ben szabályozzák.
A 2021. évi síkversenyekre az alábbi rendelkezések érvényesek:
a) az a lovastanuló és zsokéjelölt, aki még nem nyert 10 síkversenyt, a kétéves lovak korteher versenyében, továbbá az I.
kategóriájú korteher versenyekben és annál nagyobb (kiemelt) versenyekben nem lovagolhat.
b) a lovastanuló és zsokéjelölt I. o. hendikepekben és I. kategóriájú korteher versenyekben, ill. nagyobb versenyekben nem
részesülhet teherengedményben.
A 2021. évi ugróversenyekre az alábbi rendelkezés érvényes:
- zsokéjelölt és amatőrlovas csak hendikep versenyben részesülhet teherengedményben.
21. Idomári engedélyt az új kérelmező, illetve vizsgával nem rendelkező kérelmező esetében az L.F.B-től az kaphat, aki az L.F.B.
által kijelölt bizottság előtt tett elméleti (írásbeli) és gyakorlati vizsgán egyaránt megfelelt, szakmai képzettségét galopp
versenyistállóban eltöltött 5 év szakmai gyakorlattal igazolja, és aki magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el a GVSZ.
előírásainak a betartását. A kérelemhez mellékelni kell a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okiratot, a Versenyszervező
által megállapított, az Általános Szabályokban közzétett mértékű térítés befizetéséről szóló igazolást, szakmai önéletrajzot és
futtatóval igazolt idomítási jegyzéket (Futtatási Szerződés melléklet). Az új idomári engedély kérelmet benyújtóknak legalább
szakirányú végzettséggel és/vagy érettségivel kell rendelkeznie.
Visszamenőleg öt évre büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány bemutatása csak az új kérelmezőknek szükséges.

Az idomári engedélyek hivatalos közzététele után az idomár köteles az idomítási jegyzékét a Versenytitkárnak az Általános
Szabályokban meghatározott határidőre írásban benyújtani. (G.V.SZ. 267.§.).
Az idomítási jegyzéknek tartalmaznia kell:
1. az idomár nevét,
2. a hivatásos lovasok (zsoké, zsokéjelölt, lovas tanuló) és az amatőr lovasok nevét,
3. az istállóalkalmazottak nevét,
4. az alkalmazottakról hivatalos igazolás mellékelése és annak igazolása, hogy biztosítással rendelkeznek, és a változásokról
3 havonta nyilatkozni szükséges.
5. a futtató(k) nevét,
6. az idomításban álló lovak tulajdonosok szerinti felsorolását, a lovak nevének, korának, színének, nemének és apjának,
anyjának megjelölésével,
7. az idomításban lévő hatodik lótól számított öt lovanként egy fő lóápoló/munkalovas/amatőr lovas szükséges,
8. öt lovat meghaladó lóállomány változás estén ismételt bejelentés és igazolás szükséges.
Az idomítási jegyzékbe került lovak azonosításáért a Versenytitkár a felelős, amelyet a Magyar Méneskönyv vezetője vagy
megbízottja és az idomár együttesen szúrópróba szerűen vagy a versenyintézőség elrendelése alapján végez.
Az idomári engedélyt kérelmezőnek első esetben csak tulajdonos, ill. magán idomári működési engedély adható ki, de
1 év működés és 3 verseny nyerése után kérelmezhet nyilvános idomári engedélyt.
Nyilvános idomár, vagy tulajdonos idomár az idomári engedélyt kizárólag saját maga részére kérheti
Tulajdonosi idomári engedélyt kaphat az L.F.B.-től, aki saját tulajdonú, vagy igazoltan a bérleményében lévő galopp
versenylóval rendelkezik és aki magára nézve kötelez őérvényűnek ismeri el a GVSZ. előírásainak betartását.
Az új kérelmező, illetve vizsgával nem rendelkező kérelmező esetében az L.F.B. által kijelölt bizottság előtt tett elméleti és
gyakorlati vizsgán egyaránt megfelelt, galopp versenyistállóban 3 éves szakmai gyakorlatot szerzett, vagy legalább három év
regisztrált futtatói múlttal rendelkezik. A kérelemhez mellékelni kell a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okiratot, a
Versenyszervező által megállapított, az Általános Szabályokban közzétett mértékű térítés befizetéséről szóló igazolást,
szakmai önéletrajzot és futtatóval igazolt idomítási jegyzéket (Futtatási Szerződés melléklet). A tulajdonosi idomári
engedéllyel rendelkező személy max. 5 ló idomítására jogosult, de 1 év működés és 3 verseny nyerése után kérelmezhet
nyilvános idomári engedélyt.
Visszamenőleg öt évre büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány bemutatása csak az új kérelmezőknek szükséges.
Magán idomár, akinek az idomításában csak az őt alkalmazó futtató tulajdonában ill. a bérletében lévő lovak állhatnak.
(G.V.SZ. 255§. 7/3)
Magán idomári engedélyt az új kérelmező, illetve vizsgával nem rendelkező kérelmező esetében az L.F.B-től az kaphat, aki
az L.F.B. által kijelölt bizottság előtt tett elméleti (írásbeli) és gyakorlati vizsgán egyaránt megfelelt, szakmai képzettségét
galopp versenyistállóban eltöltött 5 év szakmai gyakorlattal igazolja, és aki magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el a
GVSZ. előírásainak a betartását. A kérelemhez mellékelni kell a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okiratot, a
Versenyszervező által megállapított, az Általános Szabályokban közzétett mértékű térítés befizetéséről szóló igazolást,
szakmai önéletrajzot és futtatóval igazolt idomítási jegyzéket (Futtatási Szerződés melléklet).
Az új idomári engedély kérelmet benyújtóknak legalább szakirányú végzettséggel és/vagy érettségivel kell rendelkeznie.
Visszamenőleg öt évre büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány bemutatása csak az új kérelmezőknek szükséges.
Amennyiben az idomár engedélykérelmében a vele kapcsolatban álló jogi személy is fel van tüntetve, úgy a versenyszámla
feletti rendelkezésre ez esetben a jogi személy jogosult.
A külföldi működési engedéllyel rendelkező idomár büntetéseit minden esetben a ló futtatója tartozik megfizetni (G.V.SZ.
259.§.).
A külföldi működési engedéllyel rendelkező idomárt a versenydíjból megillető %-os juttatásra minden esetben a ló futtatója
jogosult (G.V.SZ. 269.§.).
Azon idomárok, akiknek idomításában vidéki idomítóhelyen is állnak lovai, minimum 3 (három) alkalommal hetente
személyesen kell felügyelniük a lovak versenyekre történő szakszerű felkészítését. A Kincsem Nemzeti Kft. idomító helyein
álló lovakat kizárólag csak a regisztrált futtatási engedélyben szereplő érvényes idomári engedéllyel rendelkező személy
készíthet fel a versenyekre.
Az L.F.B. kinevezett tagjainak, vagy az általuk megbízott személyeknek jogában áll ellenőrizni a hatályos jogszabályok,
rendeletek, a G.V.SZ. és az Általános Szabályok előírásainak a betartását, továbbá az idomítás feltételeinek vizsgálatát. A
szabályt megszegő idomárok ellen az L.F.B. a legszigorúbban jár el.

Idomár-lovas engedélyt egyedi elbírálás alapján az a 25. életévét betöltő személy kérvényezhet, aki az idomári engedély
feltétel rendszerének megfelel és lovasként legalább 5 versenyt nyert.
Az idomár-lovas belföldön és külföldön lovagolhat idomításában nem álló lovat is, ha a futamban saját idomítású lova nem
indul.
22. Hivatalosan (ténylegesen) indultnak az a ló tekinthető, amely az érvényes indításkor starthelyét, illetve startboxát elfoglalta.
Az indítás pillanatában a lovakat segédeszközzel indítani nem szabad, amit az Indító köteles felügyelni. Szintén az Indító
köteles felügyelni, hogy a V.I. engedélyével a startnál segédkező istállóalkalmazottakon bukósisak legyen.
A rendszeresen megkéső lovat az egymás után 3-szori megkésés esetén startpróbára kell kötelezni.
Kizárólag a nemzetközileg elfogadott úgynevezett „soft” ostort (nem tartalmazhat kemény magot) szabad a versenyekben
használni, amit a Mázsaházban a lovasok felülésre kimenetele előtt kell ellenőrizni.
A verseny teljes távján összesen 4 ostorütés engedélyezett, azonban három ütés sorozatos egymás után történő alkalmazása
túlzott ostorhasználatnak minősül. A szabálytalan ostorozást, a szár ostorként való használatát és a ló kézzel való ütlegelését a
Versenyintézőség szigorúan bünteti. Az ostort váll fölé emelni szigorúan tilos, de mutogatni a lónak az ostort szabályos.
Az ostort nem lehet azelőtt használni, mielőtt a lónak lehetősége lenne a korábbi biztatásra reagálni, illetve nem lehet
használni olyan ló esetében, melynek pozíciója nyilvánvalóan már nem javítható.
A szabálytalan ostorhasználat büntetési tételei a büntetési táblázatban találhatóak és akár nemzetközi eltiltást is maga után
vonhat.
Túlzott ostorhasználat:
Minden olyan ostorhasználat, amely a ló testi épségét, egészségét veszélyezteti, amelynél megengedhetetlenül nagy az
erőkifejtés, valamint az állatvédelemmel összeegyeztethetetlen.
A kétéves lovakat egész évben ostor nélkül szabad lovagolni. A kísérleti versenyekben a mezőny idősebb lovait is ostor
nélkül szabad lovagolni. E rendelkezések betartását az Indító köteles ellenőrizni, aki ezért a Versenyintézőség felé felelős.
A kizárólag amatőrlovasok részére kiírt síkversenyekben tilos az ostor használata.
Nemzetközi amatőrversenyben (kivéve a több versenysorozatból állókat, EB., FEGENTRI stb.) az amatőrlovas csak akkor
vihet magával ostort, ha az ostorhasználatra (5 győzelem) jogosult.
Ha az amatőrlovas hivatásos lovasoknak kiírt versenyben lovagol, reá is a hivatásos lovasokra vonatkozó ostorhasználati
szabály (5 győzelem) érvényes.
Lovas ostort síkversenyben mindaddig nem vihet, amíg öt versenyt nem nyert. Az ostorhasználat szempontjából az öt
verseny nyerésébe a gát- és akadályversenyekben elért győzelmek is beszámítanak. Az öt megnyert versenyt követően, a lovas
a következő versenynaptól vihet magával ostort. (G.V.SZ 293 §).
23. Az idomár az induló bejelentéskor, de legkésőbb a TURF lapzárta előtt köteles tájékoztatni a kilovasított versenylovast a
lovasításról és a versenyben lovagolandó teherről.
24. Ha az idomár egy másik istállónál alkalmazott lovast akar felültetni, előzőleg a lovast alkalmazó idomárral egyeztetni kell.
Amennyiben a lovast tulajdonosa alkalmazza, úgy munkáltatójával kell egyeztetni, ill. attól elkérni.
Egy lovas első, második, ill. harmadik kötelezettségét köteles a versenytitkárságon leadni.
A versenykiírásban feltüntetett díjak 10%-a a hivatásos versenylovast illeti meg.
25. Versenylovas engedélyt kaphat az L.F.B.-től aki a 15. életévét betöltötte, szakmai képzettségét igazoló galopp
versenyistállóban lovagolt legalább 1 évet, és az L.F.B. által kijelölt bizottság előtt tett elméleti és gyakorlati vizsgán egyaránt
megfelelt, és aki magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el a GVSZ. előírásainak betartását. A kérelemhez mellékelni kell a
legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okiratot, a Versenyszervező által megállapított, az Általános Szabályokban közzétett
mértékű térítés befizetéséről szóló igazolást és szakmai önéletrajzot, visszamenőleg 5 évre büntetlen előéletet igazoló erkölcsi
bizonyítvány bemutatása szükséges.
Versenylovas engedély csak egyénileg kérhető. (G.V.SZ 276 §).
Külföldi természetes személy is kérelmezhet az L.F.B.-től versenylovas engedélyt, amennyiben magyar adószámmal és TAJ
számmal rendelkezik és a feltételeknek megfelel.
A külföldi lovaglási engedéllyel rendelkező versenylovas büntetéseit minden esetben a ló futtatója tartozik megfizetni,
kivéve a szlovák lovaglási engedéllyel rendelkezőket.
A külföldi lovaglási engedéllyel rendelkező versenylovast a versenydíjból megillető %-os juttatásra minden esetben a ló
futtatója jogosult kivéve a szlovák lovaglási engedéllyel rendelkezőket.

A meghívott lovas - az L.F.B. által kiadott egyszeri lovaglási engedély - a versenyben való lovaglásért pénzbeli, vagy más
ellenszolgáltatásban nem részesülhet (G.V.SZ. 341.§.).
A lovaglási engedéllyel rendelkező lovasok kötelesek az előírt sportorvosi vizsgálaton részt venni, amit a 2000. évi CXLV
törvény 93 §-a értelmében a 154/2001 (IX. 5.) számú kormányrendelete alapján az Országos Sportegészségügyi Intézet, ill. az
akkreditált kirendeltségek végeznek. Versenyben csak az a lovas lovagolhat, akit az orvos versenylovaglásra alkalmasnak
minősített. A lovasnak a versenytitkárságon be kell mutatnia az orvosi alkalmasságról szóló igazolást, valamint a
balesetbiztosítás megkötésének igazolását.
Az a lovaglási kötelezettséggel bíró lovas, aki megsérül, vagy leesik a lóról köteles magát a pályaorvossal megvizsgáltatni.
A megvizsgált lovas aznapi további lovaglási kötelezettségeiről a pályaorvos javaslata alapján a Versenyintézőség dönt. A
programról sérülés, vagy baleset miatt lejelentett lovas csak akkor lovagolhat ismét versenyben, ha az újabb orvosi vizsgálat is
alkalmasnak minősíti és az igazolást a Versenyintézőségnek a versenynap előtt bemutatta.
A lovas doppingvizsgálat alapja a 99/2001. (VI.20.) számú Kormányrendelete, amely a doppingellenes tevékenység
szabályairól szól.
A dopping a doppinglista (OSEI által kiadott jegyzék) szerinti hatóanyagot tartalmazó teljesítményfokozó vagy annak
elfedését ill. gyorsabb kiürítését elősegítő szer, készítmény vagy élettani vegyület.
Tiltott készítmények és hatóanyagok listája:
- Stimulánsok (elsősorban amfetamin)
- Narkotikumok (idegrendszerre és pszichére ható szerek, melyek korlátozzák az egyén viselkedését és reagáló képességét
pl. kokain, hasis, marihuána. stb.)
- Anabolitikus hatású vegyületek
- Vizelethajtók (húgy és nemi szervekre ható szerek)
- Fehérje természetű hormonok és analógjaik
A doppingvizsgálatot a Versenyszervezővel szerződésben álló akkreditált doppingellenőrző csoport végezhet a V.I. által
kijelölt személyeken.
A Versenyszervező doppingeljárást köteles lefolytatni abban az esetben, ha
- a vizsgálat eredménye pozitív
- a lovas az ellenőrzés alól kivonja magát, vagy az ellenőrzést meghiúsítja, ill. a mintavételi eljárás rendjét nem tartja be
- a doppingolás tényét beismerte
Az L.F.B. a fenti szabályok ellen vétőkkel szemben a V.I. javaslatára bevonhatja a vétkes lovas lovaglási engedélyét.
Amennyiben az A minta pozitív, a lovas saját költségére a B minta vizsgálatát is kérheti, de a B minta vizsgálatának
eredményéig büntetése hatályban marad.
26. A versenynap és a versenyek alatt az idomárok, a lovasok, az istállóalkalmazottak és a versenyközegek alkoholt nem
fogyaszthatnak. A Versenyintézőség alkoholpróbát rendelhet el és a vétkest megbünteti.
Az idomári és lovaglási engedéllyel rendelkezőket tudatmódosító szerek (különös tekintettel az alkohol és kábító hatású
készítményekre) használata, valamint humán doppingvétség esetén, három hónapnál hosszabb időre is eltilthatóak a
tevékenységük végzésétől, illetve a Versenyintézőség javaslatot tehet az engedély ideiglenes vagy végleges visszavonására.
27. Versenyben, valamint startpróbára és próba futamra kötelezett lovak esetében is kötelező az az ún. gerincvédő mellény
(nemzetközi sportszergyártó által forgalmazott, európai standardnak megfelelő) használata.
28. A lovas lenyergelés utáni visszamázsálásáért, valamint a visszamázsált súlyáért az idomár is felelős.
Általános rendelkezések
29. Tulajdonos az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság illetve az a tulajdonosközösség,
akinek/amelynek a Magyar Méneskönyv Tulajdonosi Regiszterében a neve alatt szerepel az angol telivér vagy versenyfélvér.
Tulajdonos nem lehet kiskorú, vagy cselekvőképtelen nagykorú személy.
Közös tulajdon esetén a Versenyszervezővel valamennyi tulajdonos nevét írásban kell közölni, továbbá közölni kell annak a
természetes, vagy jogi személynek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak a megnevezését, aki/amely a tulajdonosok
nevében kizárólag gyakorolja a tulajdonosi kötelezettségeket és jogokat.
Abban az esetben, ha a tulajdonos nem él futtatói jogával, úgy a futtatói jogok átruházásával megbízott természetes vagy
jogi személynek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak megnevezését, a tulajdonos köteles írásban bejelenteni a
Versenyszervezőnek.

Futtató az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság aki/ami saját neve, vagy istállónév
alatt galopp versenyekben lovat futtat, mely saját, vagy idegen tulajdont képez és ehhez a szükséges Futtatási Engedéllyel
rendelkezik.
A külföldi természetes személlyel akkor köt a Versenyszervező Futtatási Szerződést, ha a természetes személy magyar
adószámmal és TAJ számmal is rendelkezik. illetve magyar adószám és TAJ szám nélkül, ha az A1 –es adóigazolását
benyújtotta.
A Futtatói Kör, a Futtató, továbbá a Futtatóval egy érdekközösséget alkotó természetes és jogi személyek összessége. Az
érdekközösség fennáll, és ezáltal a Futtatói Körbe tartozik az a személy, aki a Futtatónak közeli hozzátartozója (a
házastárs/élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostohaés a nevelőszülő és a testvér), hozzátartozója (a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa/élettársa, a
házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa/élettársa), az a jogi személy, amelyben akár a Futtató, akár a
Futtató hozzátartozója, közeli hozzátartozója vezető tisztségviselő vagy tagi részesedéssel rendelkezik, illetve ezek kapcsolt
vállalkozása, továbbá amennyiben a ló (lovak) nem a Futtató tulajdonát képezi(k), úgy a ló (lovak) valamennyi tulajdonosa.
A Futtatási Engedélyt a Versenyszervező adja ki.
A Futtatási Engedély kérelem alapján a Versenyszervező a futtatóval Futtatási Szerződést köt, amely kiterjed a futtatással
kapcsolatos valamennyi jogra és kötelezettségre.
A Versenyszervező a futtatótól a futtatási engedélyt – indokolt esetben - megtagadhatja, a már kiadott futtatási engedélyt
indokolt esetben visszavonhatja. Erről az indokolással együtt tájékoztatja a ló futtatóját és az L.F.B.-t.
A futtatási engedély kiadásának megtagadására, illetve annak visszavonására különösen, de nem kizárólagosan akkor
kerülhet sor, ha a futtató:
a) a Versenyszervező vagy a Versenyrendező vagy a Fogadásszervező jogos érdekét sértő magatartást tanúsít (pl. a
versenyüzem működését vagy rendjét megzavarja, ellehetetleníti, a fogadásszervezés, a fogadások tisztasága ellen vét, tiltott
szerencsejátékot folytat, stb.),
b) a futtatóhoz és a lóversenyzés hagyományaihoz méltatlan magatartást tanúsít, a lóversenyzés jó hírét veszélyezteti,
c) egy szóbeli és egy írásbeli figyelmeztetést követően is megsérti a G.V.Sz.-t, vagy az Általános Szabályokat,
d) jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetében, amennyiben törlési eljárás vagy felszámolási
eljárás indult ellene.
A Futtatási Szerződés feljogosítja a futtatót arra, hogy lovai az idomítási jegyzékbe kerüljenek és az abban feltüntetett lovait
engedéllyel rendelkező idomár neve alatt versenyekben futtathassa.
A futtató, a Futtatási Szerződés megkötése után a Versenyszervezőnél versenyszámlát köteles nyitni. A futtató
versenyszámláján kerülnek elszámolásra a futtató lovainak nyereményei és az esetleges járandóságok, amelyek a Futtatási
Szerződésben szereplő határidőn belül azon jóváírásra kerülnek, valamint a futtatót terhelő költségek (boxbérleti díj,
indulóadási díj, pályahasználati díj, a pályaállatorvos által nyújtott szolgáltatás, elsősegély stb.).
A versenyszámlához mellékelni kell egy általános engedményezési nyilatkozatot, amelyben hozzájárul a futtató ahhoz, hogy
a Versenyszervező a futtató versenyszámlájáról levonja a boxbérleti díjat, indulóadási díjat, a pályahasználati díjat, és minden
- a futtatási szerződésben rögzített - a futtatót terhelő költséget, továbbá az idomárt és a lovast megillető versenydíj
százalékokat, és az arra jogosultaknak azt átutalja, a Versenyszervező és a futtató között megkötött Futtatási Szerződésben
foglaltak alapján.
A Versenyszervező jogosult felfüggeszteni annak a futtatónak a Futtatási Engedélyét és pályahasználati jogát, aki vagy
amely a versenyszámlán lévő tartozását a következő hó 15-ig nem egyenlíti ki. A nevezett futtató versenylovai ugyanekkor
hátralékos listára kerülnek. Ez a fentiekben meghatározott határidő azonban nem lehet rövidebb a Futtatási Szerződésben, a
Versenyszervezőre vonatkozó fizetési kötelezettség határidejénél. Hátralékos listára került lovak tulajdonosváltozás esetében
is csak akkor futhatnak versenyben, ha a korábbi tartozást kiegyenlítették.
A Bérlő az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság aki/ami a tulajdonostól írásbeli
szerződés alapján bérli a versenylovat és futtatóként szerepel a versenyüzemben. A bérleti jogviszonyban történt minden
változást három munkanapon belül a bérlő a Versenyszervezőnek írásban jelenteni köteles. A bérlőre minden futtatóra
vonatkozó előírás érvényes. A Versenyszervező a bérlővel van kapcsolatban.
A futtató csak az idomárnak adhat utasítást.
A futtató futtatással kapcsolatos jogait és kötelezettségeit, vagy azok egy részét, meghatalmazás alapján más személy is
gyakorolhatja. A teljes bizonyító erejű magánokirat, mint meghatalmazás írásban történik, annak fénymásolt példányát a
Versenyszervezőnek át kell adni. A meghatalmazásnak ki kell terjedni arra, hogy a meghatalmazott milyen intézkedésekre

jogosult. Meghatalmazott csak olyan személy lehet, aki Futtatói Engedéllyel rendelkezik. Ellenkező esetben a
Versenyszervező a meghatalmazás tudomásulvételét elutasítja.
A meghatalmazott nem lehet versenyközeg a versenyek szervezésében és rendezésében érdekelt személy.
A meghatalmazás hatálya megszűnik, ha meghatározott időre szólt és határideje lejárt, a futtató a meghatalmazást írásban
visszavonja, vagy a meghatalmazott írásban lemond a meghatalmazásban rögzített jogairól. A meghatalmazás megszűnéséről a
Versenyszervezőt három munkanapon belül értesíteni kell.
30. Versenyrendező mindazon személyeket kitiltja a versenypálya területéről:
a) akik a rendbontó magatartásukkal, botrányokozással megsértik a versenypálya rendjét, tiltott szerencsejátékot folytatnak,
akik veszélyeztetik a verseny tisztaságát,
b) akik veszélyeztetik a versenyközegek személyes biztonságát, akadályozzák a munkájuk végzését,
c) akik versenyközegeket, idomárokat, lovasokat, amatőrlovasokat a versenyekkel kapcsolatban megvesztegetnek,
d) akik magatartásukkal ártanak a Versenyrendezőnek és a lóversenyzés jó hírének.
31. Óvás esetén az óvadék, annak a díjkülönbözetnek a 10 %-a, aki ellen az óvást emelő az óvást benyújtotta, függetlenül attól,
hogy sikeres óvás esetén hányadik helyezést érhet el. A letett óvadék az óvást emelőt terheli.
Óvás akkor emelhető, ha az által az óvást emelő lova győzelemhez, vagy jobb pénzdíjas helyezéshez juthat.(G.V.SZ. 188.§.)
Alaptalan óvás esetén a Versenyintézőség az óvadékot visszatartja és az óvást emelőt megbírságolja. Az elismervény
nyomtatványt a mázsálónál kell – a rendben jelzés előtt – kitölteni és azt aláírva a Versenyintézőség részére azonnal eljuttatni.
32. A bírságok kiszabása a V.I. által összeállított és az L.F.B. által jóváhagyott büntetési táblázat szerint történik.
33. A V.I. által kiszabott büntetés fellebbezés esetén is hatályba lép. Megváltoztatására az L.F.B. jogosult. Az L.F.B. a fellebbezés
benyújtását követően a lehető legrövidebb időn belül az üggyel foglalkozik.
Amennyiben a V.I. egy lovast eltilt a versenyekben való lovaglástól, akkor ez az eltiltás minden ország elismert
versenypályájára vonatkozik az eltiltott napokra. Kivétel: súlyos sportszerűtlenség vagy hanyag/erélytelen lovaglás esetén a
V.I.-nek joga van büntetés első napjától az utolsóig a teljes időtartamra eltiltani a lovast. A külföldön eltiltott lovas eltiltása
addig az időpontig érvényes, ameddig a határozatban szerepel. (G.V.SZ. 17.§.)
Nem emelhető technikai óvás a V.I. valamint az Indító döntése ellen.
A technikai óvás ügyében a V.I. dönt, az óvás benyújtásától számított 14 munkanapon belül. A V.I. döntése ellen a döntés
közzétételét követő 14 munkanapon belül az L.F.B.-hez fellebbezés nyújtható be. Másodfokon az L.F.B. dönt, a fellebbezés
benyújtásától a lehetőségekhez képest legrövidebb időn belül.
Nem adható be fellebbezés az L.F.B.-hez:
- az óvás ügyében hozott döntés ellen (kivéve a technikai óvást),
- a V.I. által kiszabott büntetés meghatározott jogcíme, illetve a büntetés indokául megjelölt ténykörülménye ellen (a
versenyben elkövetett szabálytalanságok, a V.I.-vel, illetve versenyközeggel szemben tanúsított tiszteletlen magatartás,
sportszerűtlen viselkedés és általában a G.V.SZ. rendelkezéseivel ellentétes magatartás stb.)
34. Az idomárok és a lovasok a V.I. és az Indító által kirótt pénzbírságokat kötelesek a döntés közzétételét követő 3 munkanapon
belül rendezni, ha a versenyszámlájukon erre nincs fedezet. Amennyiben a bírságot a jelzett időtartamon belül nem egyenlítik
ki, a versenytitkárság az idomártól induló bejelentést nem fogadhat el, a lovast versenyben nem lovasíthatja.
35. A futtató versenyszámláján kerülnek elszámolásra a futtató lovainak nyereményei és az esetleges járandóságok (tulajdonosi
prémium), valamint a futtatót (versenyistállót) terhelő költségek (boxbérlet, indulóadási díj, pályahasználati, szolgáltatási díj
stb.).
Abban az esetben, ha programon lévő lovat lejelentenek és abban a futamban a lejelentett ló futtatójának nem vállal másik
lovaglást, a lovasnak csak a lovaglópénz fele jár.
36. Az idomárnak induló bejelentéskor írásban közölnie kell, ha lovát versenyben szemellenzővel felszerelve akarja futtatni.
Ennek versenynapon történő megváltoztatása 5.000 Ft pénzbírságot von maga után.
Az új versenyszínek engedélyezése a nemzetközi (IFHA) kritériumoknak megfelelően történik. (1. sz. melléklet.)
Versenyszínen és a lovagló csizmán reklám és felirat viselése tilos. A fehér versenynadrág viselése versenyben mindenkor
kötelező. Azon név, reklám, felirat viselése lehetséges, de engedélykötelezett. Az engedélyt a Versenyszervező előzetesen adja
ki.
Téves vagy hamis versenyszín használatáért az idomár felelős és 5.000 Ft pénzbírságot von maga után.

37. A versenyben induló lovakat lovasaik kivétel nélkül kötelesek a jártatóban a közönség előtt legalább egyszer körbelovagolni.
Azokat a lovasokat, akik a jártatóban a felülés, ill. a próbagalopp, valamint a parádé rendjét hátráltatják, ill. ennek nem tesznek
eleget, a V.I. a lovast, illetve az idomárt 20.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtja.
38. Ha a versenyt parádé előzi meg, azon köteles valamennyi induló részt venni és a parádé rendjét betartani.
Távolmaradás esetén a V.I. 10.000 Ft pénzbírságot ró ki, ami a ló idomárjának a versenyszámláját terheli.
39. A futam utáni “rendben” jelzést a mázsáló csak a V.I. egyik tagjának az utasítására adhatja meg.
40. A versenyközegek kötelesek a versenyek kezdete előtt legalább egy órával a versenypályán megjelenni és a versenynap utolsó
futama után megadott “rendben” jelzésig a V.I. rendelkezésére állni.
41. Az idomárok és a versenynapon indult lovasok kötelesek az utolsó olyan futam után, amiben lovuk indult, vagy amiben
lovagoltak, még fél óráig a V.I. rendelkezésére állni. Ettől való eltérés indokolt esetben a V.I. engedélyével lehetséges.
42. Az idomár igazolt távolléte esetén köteles egy másik érvényes működési engedéllyel rendelkező idomárt helyettesként írásban
megnevezni. A helyettes köteles ezt jelenteni a V.I.-nek legkésőbb az első futam előtti kimázsálásig.
Az idomár évente három alkalommal nevezhet meg helyettes idomárt térítés mentesen. Minden további alkalommal a
helyettes megnevezése mellett, a Versenyintézőség 10.000 Ft térítés megfizetésére kötelezi. Ez alól kivételtelt képez a
rendkívüli akadályoztatás ,ill. amennyiben nevezett idomár trenírozottja külföldön versenyez.
43. A V.I. annak a lónak az idomárját, akinek a lova indokolatlanul értékelhetetlen formát mutat versenyben max. 50.000 Ft
pénzbírsággal sújthatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a ló minősíthetetlen futása a hiányos idomítás következménye.
A versenykiírásban feltüntetett díjak 10 %-a az idomárt illeti meg.
Az idomár köteles a versenyben történt, a ló formáját hátrányosan befolyásoló bármely körülményt a verseny lefutása után a
V.I.-nek haladéktalanul bejelenteni.
A lovas a verseny lefutása után azonnal jelenti, ha a ló formáját bármely körülmény hátrányosan befolyásolta, ill.
nyeregfelszerelése megrongálódott.
Az idomár köteles a verseny lefutása után a pálya hivatalos állatorvosának azonnal jelenteni, ha lovát a versenyben
bármilyen baleset, sántaság, sérülés, orrvérzés stb. éri. A hivatalos állatorvos a vizsgálat eredményét a V.I.-vel azonnal közli.
A bejelentés elmulasztása bírságot von maga után.
A V.I.-nek jogában áll a szabályos startolásra rá nem bírható lovat további intézkedésig, vagy akár véglegesen is a
síkversenyekben vagy minden versenyben való részvételtől eltiltani.
Magyar tréninglistán álló ló startpróbát kizárólag hivatalos versenynapon, versenykörülmények között tehet. A külföldi
idomításban álló, startpróbára kötelezett ló, az illetékes Versenyszervezőtől hozott a sikeres startpróbáról szóló igazolás után
futhat síkversenyben.
44. A versenyben használatos számtakarót a Versenyszervező bocsátja rendelkezésre.
45. Síkverseny hendikepben a hendikepper bizottság, mint legalacsonyabb terhet 50 kg-nál kevesebbet nem állapíthat meg.
Lovak azonosítása
46. Az idomár felelős az általa idomított ló azonosságáért. Az idomár a felelős, hogy a versenyben az a ló fusson, amelyet
aláírásával ellátva indulónak jelentett.
Az idomítási jegyzékbe került ló azonosságát a Magyar Méneskönyv Vezetősége és a ló idomárja, de legkésőbb a verseny
előtt a Pályaállatorvos állapítja meg a ló útlevele és a méneskönyvi igazolás, illetve a hivatalos azonosítást szolgáló egyedi
azonosító (transzponder, ill. bélyegzés) alapján.
Az idomítási jegyzékbe került lovakat a Pályaállatorvos a lóútlevelével egyidejűleg megvizsgálja, azonosítja. A ló azonosító
igazolványát (lóútlevelet) aláírásával felelősen hitelesíti. (G.V.SZ. 388.§. 4.4)
A kezelő állatorvosnak a fertőző kevésvérűségre (EAI) irányuló vérvétel és a lóinfluenza elleni vakcinázást a lóútlevélbe
kell bevezetni. Ennek végrehajtásáért az idomár a felelős. A lóútlevélnek a ló tartási helyén az idomár kezelésében,
felügyeletében kell lenni. Az idomárnak az útlevelet a futam megkezdése előtt egy órával az azonosítással megbízott
személyhez el kell juttatni, onnan a verseny végén el kell vinni.
A pályaállatorvos bármikor és bárhol ellenőrizhet versenynapon lovat a fásli használat miatt. Indokolt esetben akár a lovat le
is jelentheti a versenyből.
Amennyiben az indulónak jelentett ló útlevele a futam hivatalos programban közzétett indítási időpontja előtt 60 perccel
nem áll a nyergelőbíró rendelkezésére, ezt a nyergelőbírónak a V.I. felé jeleznie kell és a V.I. a lovat a futamból lejelentheti”.
47. Az idomár idomításába, valamint a versenypályára érkezett és onnan elszállított lovak érkezését, ill. távozását az idomárnak
egy munkanapon belül jelentenie kell a telepvezetőnek, valamint a versenytitkárságnak.

Amely versenyló nevezését megelőzően 365 napot kihagyott a versenyzésből, továbbá bármely ló, akit a V.I., vagy az LFB
erre kötelezett, az csak a „kötelező próbafutam” eredményes teljesítését követően indulhat hivatalos versenyben. Amely
versenyló a sikeres próbafutamot követően 365 napon belül nem fut érvényesen versenyben, ismét próbafutamra kötelezett.
(G.V.SZ. 268.§.)
Próbafutam szintidők a Kincsem Parkban 3 éves és idősebb lovaknak:
- szintetikus pálya 1000 m: 1.06 mp
A próbafutamban a teher 60 kg és a futamban csak érvényes lovaglási engedéllyel rendelkező lovasok lovagolhatnak a
G,V.SZ., ill. az Általános Szabályok rendelkezései alapján.
Nyomatékosan felhívjuk az idomárok figyelmét, ha az idomításban álló versenylovak azonosságával kétely, gyanú merül fel,
azt kötelesek a Magyar Méneskönyv Vezetőségének azonnal jelenteni. A ló csak az újabb azonosítás után nevezhető újból.
Versenyben csak az a ló futhat, amelynek azonosságát a jártatóba való belovaglás, ill. bevezetés előtt a nyergelőbíró
megállapította. Az azonosság megállapítása versenynapon kizárólag a ló útlevele alapján történik.
A nyergelőbíró a felnyergelt lovakat az előjártatóban a lóútlevél alapján azonosítja, valamint azt is ellenőrzi, hogy a
megfelelő programszámú számtakaró van-e a lovon. (G.V.SZ. 70.§.)
A versenyben induló lovaknak legalább 35 perccel a verseny kitűzött időpontja előtt az előjártatóban kell lenniük. A
felnyergelt lovakat a lovasok felüléséig a jártatóban programszámuk emelkedő sorrendjében kell felvezetni, mely sorrendtől
való eltérésre indokolt esetben a V.I. engedélyt adhat. (G.V.SZ. 143§.)
48. Tenyésztők, futtatók, idomárok és versenylovasok 2021. évi championátusának feltételei:
A 2021. évi magyar tenyésztő championnak tekintendő az a hazai tenyésztő, aki az év folyamán (2021. január 1. és 2021.
december 31. között), az általa tenyésztett versenylovakkal sík-, gát- és akadályversenyekben együttesen a legtöbb
versenydíjat nyeri.
A 2021. évi magyar futtató championnak tekintendő az istálló statisztika alapján az a hazai futtató, aki az év folyamán
(2021. január 1. és 2021. december 31. között), Magyarországon regisztrált versenylovakkal sík-, gát- és akadályversenyekben
együttesen a legtöbb versenydíjat nyeri.
A 2021. évi magyar idomár championnak tekintendő az az idomár, aki az év folyamán (2021. január 1. és 2021. december
31. között), a gondozására bízott versenylovakkal síkversenyekben együttesen a legtöbb versenydíjat nyeri.
A 2021. évi magyar síkversenylovas championnak tekintendő az a versenylovas, aki az év folyamán (2021. január 1. és
2021. december 31. között) síkversenyekben a legtöbb versenyt nyeri.
A 2021. évi magyar ugróversenyidomár championnak tekintendő az az idomár, aki az év folyamán (2021. január 1. és 2021.
december 31. között), a gondozására bízott versenylovakkal gát- és akadályversenyekben együttesen a legtöbb versenydíjat
nyeri.
A 2021. évi magyar ugróversenylovas championnak tekintendő az a versenylovas, aki az év folyamán (2021. január 1. és
2021. december 31. között) gát- és akadályversenyekben a legtöbb versenyt nyeri, de legalább 2 ugróversenyt nyer.
A 2021. évi magyar utánpótlás championnak tekintendő az a lovastanuló vagy zsokéjelölt, aki az év folyamán (2021. január
1. és 2021. december 31. között) a legtöbb versenyt nyeri és a folyó évi lovaglási engedélyek kiadásakor teherengedmény
igénybevételére jogosult.
A 2021. évi magyar amatőrlovas championnak tekintendő az az amatőrlovas, aki az év folyamán (2021. január 1. és 2021.
december 31. között) a legtöbb versenyt nyeri, de legalább 2 amatőrversenyt nyer.
A 2021. évi championátus eldöntésében az egyenlő összegű nyeremény esetén a győzelmek száma (idomár
championátusok), egyenlő számú nyerés esetén a második helyezések száma (lovas championátusok) dönt.
A lovas championátusoknál (sík, ugró, utánpótlás és amatőr) csak magyar idomításban álló lovakkal szerzett külföldi
győzelmek vagy magyar színek képviseletében (Fegentri versenyek, Nemzetközi Lovasutánpótlás Kupa) szerzett győzelmek
számítanak a championátusba.
A 2021. évi championok tiszteletdíjban részesülnek.

Előzetes állatjóléti szűrővizsgálat
49.

I. A vizsgálatok ideje
Előzetes szűrővizsgálat a versenynapot megelőző 48 órán belül bármikor végezhető. Az előzetes vizsgálatról a
Versenyszervező képviselője időpontot egyeztet az érintett trénerekkel. A második körös vizsgálatok a versenynapon,
nyergelés előtt tartandók.

II. A vizsgálatok helyszíne
Az előzetes szűrővizsgálat az indulónak jelzett versenyló idomítótelepén, illetve a Kincsem Park területén is lefolytatható.
Amennyiben az indulónak adott ló az idomítótelepen nem vett részt a vizsgálaton, úgy az idomár köteles a versenynapon
legkésőbb az első futam előtt egy órával bemutatni lovát a szűrést végző állatorvosnak. Előzetes állatjóléti szűrővizsgálat
hiányában a lovat a pályaállatorvos lejelenti, nem állhat starthoz a versenyben.
A második körös vizsgálatokra szintén a versenynapon, a Kincsem Parkban kerül sor.
III. A vizsgálatot végző személyek
Az előzetes szűrővizsgálatot a Versenyszervező által megbízott megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező állatorvos vagy
megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező lógyógyász specialista végezheti. A vizsgálat során jelen kell lenni a
Versenyszervező adminisztrációs megbízottjának, valamint a ló trénerének, vagy az általa kijelölt személyeknek.
A második körös vizsgálatokat a pályaállatorvos végzi.
IV. Az előzetes szűrővizsgálat menete
- A Versenyszervező biztosítja az indulónak jelzett lovak listáját idomárok szerint csoportosítva a vizsgálatot végző
személy részére.
- Az állatorvos megvizsgálja a lovat.
- Az előzetes állatorvosi vizsgálatról lovanként (egyedenként) jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az állatorvos és a tréner
aláírásával lát el.
V. Az előzetes szűrővizsgálat eredménye
Amennyiben az előzetes szűrővizsgálat során az állatorvos azt állapítja meg, hogy a versenyló nincs kétséget kizáróan
versenyképes állapotban, úgy az idomárnak javasolja a ló lejelentését. Az idomár (amennyiben nem ért egyet a javaslattal)
dönthet úgy, hogy második körös vizsgálatot kér.
VI. A második körös szűrővizsgálat menete
- A Versenyszervező biztosítja az indulónak jelzett lovak listáját a pályaállatorvos részére, amelyek a második körös
vizsgálatát igényelték.
- A pályaállatorvos megvizsgálja a lovat.
VII. A második körös szűrővizsgálat eredménye
A pályaállatorvos dönthet úgy, hogy
1. a ló egészségügyi állapotát megfelelőnek találja, így az indulhat a versenyben,
2. a ló kétséget kizáróan versenyképes állapotát vitatja, a versenyzés biztonságát és állatvédelmi szempontokat figyelembe
véve, valamint a balesetek megelőzése érdekében lejelenti a lovat.
VIII. A szűrővizsgálatok költsége
Az állatjóléti szűrővizsgálatok orvosi költségét a Versenyszervező saját hatáskörben fedezi.
IX. Egyéb rendelkezések
Az előzetes állatjóléti szűrővizsgálat szabályai a G.V.Sz. rendelkezéseket kiegészítve, a Pályaállatorvos tevékenységét
erősítve alkalmazandók a biztonságos, balesetmentes galopp versenyzést elősegítve.

Nemzeti Galopp Liga - 2021
2018-tól a Versenyszervező jelentősen, a duplájára, 4 millió forintra emelte a Liga-sorozat összdíjazását, melyekben már nem
csak a győztesek, hanem a helyezett lovak is komoly nyereményért versenyeznek.
A pontozás:
I. kat. – 50, 20, 15, 10, 5 pont
II. kat. – 30, 12, 9, 6, 3 pont
III. kat. – 20, 8, 6, 4, 2 pont
Pontazonosság esetén a több győzelem, majd a több második, több harmadik, negyedik, ötödik helyezés, végül a
versenysorozatban keresett több pénzdíj dönt.
A Nemzeti Galopp Liga 2021. évi futamai:
Batthyány-Hunyady Díj ,III. kat.
Nemzeti Díj, II. kat.
Millenniumi Díj, I. kat.

99. Magyar Derby, I. kat.
Kisbér Díj, III. kat.
Kozma Ferenc Emlékverseny, I. kat.
Kincsem Díj, I. kat.
Aperianov Zakariás Emlékverseny - Imperiál Díj ,I. kat.
Tattersalls - Overdose Díj ,II. kat.
Magyar St. Leger, II. kat.
A 2021. évi Nemzeti Galopp Liga nyerő lovának 2.500.000 forint jár majd, a második és harmadik helyezettek pedig 600.000
illetve 400.000 forinttal gazdagodnak. A sorozat legeredményesebb idomárját és lovasát idén is 250.000 – 250.000 forint illeti
meg.
HIRDETMÉNY
Az ún. Black-type versenyekben helyezett (8 vagy több indulónak jelzett ló esetén I.-II.-III. helyezés, 7 vagy kevesebb
indulónak adott ló esetén I. vagy II. helyezés), magyar idomításban álló lovak esetében, a Versenyszervező, a ló igazolt szállítási
költségének 50%-át átvállalja, amennyiben a helyezett ló az adott szezonban legalább 1 alkalommal a Kincsem Parkban is starthoz
áll.
HIRDETMÉNY
A külföldön futott ló belföldi és külföldi versenyekre mindaddig nem nevezhető, ill. versenyben nem futhat, amíg a ló hivatalos
külföldi versenyeredményei nincsenek a versenytitkárság birtokában.
HIRDETMÉNY
A hazai versenyekre a Versenyszervező előbbre hozta a nevezési és indulóadási határnapokat. A nevezési napokon megjelenik a
teherközlés is, ezért nagyon fontos a nevezési terminusok pontos betartása, amit a versenykiírásban feltüntetünk. Az időben
benevezett és a teherközlésben szereplő lovak indulóadására másnap 12 óráig (kivételes esetekben 10 óráig) van lehetőség. Az
indulóadási díj minden indulónak adott lóra vonatkozik. Arra az indulónak adott lóra, ami a kiesési szabályok miatt ill. a futam
törlése miatt a futamban indulni nem tud, indulóadási díj nem vonatkozik. Az indulóadás nem nyilvános, az csak írásban emailben, vagy faxon fogadható el az arra jogosulttól a versenykiírásban meghatározott időpontig.
Az indulóadás után, még aznap, a honlapunkon tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy melyik futamban (lezárva/kinyitva)
lehetséges még indulót adni. A már lezárt futamból lovat kivenni (kivéve állatorvosi javaslatra), vagy a lezárt futamba újabb lovat
betenni nem lehet. Ezekben csak lovas változásra, - túlsúllyal ill. szemellenzővel kapcsolatos bejelentésekre van lehetőség. A
kinyitott futamba indulót adni az indulóadást követő nap 10 óráig van lehetőség, amennyiben a terminusok másképp nem írják elő.
HIRDETMÉNY
A külföldi versenyekre a nevezéseket, törléseket és az induló bejelentéseket a versenytitkárság csak abban az esetben továbbítja
felelősséggel, ha azok legkésőbb a kitűzött határidő előtti utolsó munkanap 12 óráig a versenytitkárságra beérkeznek és a külföldi
versenyekkel kapcsolatos anyagi jellegű kötelezettségeket, (indulóadási díjak stb.), - amennyiben a futtató versenyszámláján
fedezet nincs rá - legkésőbb a határidőt megelőző munkanapig a Kincsem Nemzeti Kft. pénztárába befizették.
Németországba történő induló bejelentést (törlést, utónevezést) a német szabályok értelmében a kiírt hivatalos határidő előtti
napon 9 óráig lehet bejelenteni.
Amennyiben egy hazai futtatónak külföldi Versenyszervezővel szemben tartozása van, amit a magyar Versenyszervező felé
hivatalosan jeleznek, a versenytitkárság indítványozza a Kincsem Nemzeti Kft. felé a futtató tulajdonában ill. bérletében lévő
lovak mindennemű versenyzéstől (külföld és belföld egyaránt) való eltiltását. (“Hátralékos lista”.)
A versenyzési tilalom a lovakra tulajdonváltozás esetén is csak addig vonatkozik, amíg az illetékes külföldi Versenyszervező
vissza nem igazolja a tartozás kiegyenlítését.
HIRDETMÉNY
A Versenyszervező csak olyan országból fogadhat el nevezést, amely nemzetközi lóverseny szövetségnek a tagja úgy mint
IFHA vagy EMHF.
Külföldről nevezést elfogadni csak az illető ország versenyzési főhatóságán, ill. az ottani illetékes versenytitkárságon keresztül
lehet.
Ha a hivatalos versenyteljesítmény nem érkezik meg a nevezésig, a nevezés érvénytelen. Amennyiben az indulóadási díjat nem
fizetik be (ill. az átutalást igazolni nem tudják )a kiírásban megjelölt terminusokig akkor a nevezés érvénytelen. (kivéve
Szlovákia)

Külföldön idomított, magyarországi versenyre érkező versenyló addig nem indítható, amíg a ló azonosságának megállapítására
szolgáló eredeti lóútlevél rendelkezésre nem áll, a teljes versenyteljesítménye a versenytitkársághoz meg nem érkezett és
versenynapon a pálya állatorvos be nem azonosította.
HIRDETMÉNY
A belföldi és külföldi versenyekre történő nevezések és induló bejelentések eredeti példányait a versenytitkárság az év végéig
megőrzi.
HIRDETMÉNY
Amennyiben a futtató versenyszámlájának (30 napon túli tartozás) egyenlege negatív, akkor a Versenyszervező nem fogadja el
a neve alatt regisztrált lovak nevezését. Annak a futtatónak a futtatási engedélyét és pályahasználati jogát, aki vagy amely a
versenyszámlán lévő tartozását a Kincsem Nemzeti Kft. hivatalos értesítésétől számított 1 hónapon belül nem egyenlíti ki, a
Kincsem Nemzeti Kft. jogosult felfüggeszteni, s a nevezett futtató versenyszíneiben bejelentett (a tartozást okozó) versenylovak
pedig a “hátralékos listá”-ra kerülnek. A G.V.N.-ban közzétett “hátralékos listá”-ra került lovak tulajdonosváltozás esetében is
csak akkor futhatnak versenyben, ha a korábbi tartozásukat kiegyenlítették.
HIRDETMÉNY
A versenyszámla vezetéssel és elszámolással kapcsolatos szabályok. A Versenyszervező a versenyszámlák elszámolását a
futtatók, tenyésztők, idomárok, lovasok és lovászok vonatkozásában meghatározott elszámoló partnerekhez köti, az elszámolási
nyilatkozatok alapján. Az elszámoló partnerségi kapcsolat megléte bejelentés köteles legkésőbb a ló nevezéséig, illetve az induló
bejelentésig. Az elszámoló partnerségi kapcsolat megszüntetéséről szintén nyilatkozni kell, ami visszamenőleg nem alkalmazható.
A magánszemélyek esetében minden évben le kell adni az elszámolási nyilatkozatot.
HIRDETMÉNY
A Kincsem Nemzeti Kft. az alábbi szolgáltatási díjakat (az ÁFA-val növelve) vezeti be a 2021. évi versenyszezonban az
alábbiak szerint:
Tulajdonosi kártya: 1.000 Ft /db/év
Futtatási szerződés: 1.500 Ft/szezon
Ló regisztráció, egyszeri díj a ló pályafutása végéig:
Hazai tenyésztésű: 2.000 Ft/ ló
Import: 10.000 Ft /ló
Regisztrált ló istálló változása: 1.000 Ft/ló
Idomárváltozás: 1.000 Ft/ló
Versenyszínváltozás: 1.000 Ft
Istállónév változás: 1.000 Ft
Nevezés külföldre: 1.000 Ft/ló
Induló adás külföldre: 1.000 Ft/ló
HIRDETMÉNY
A Kincsem Nemzeti Kft. a hazai idomításban lévő minden olyan hazai versenyben indult ló után ami nem a versenyek
helyszínén áll tréningben, szállítási hozzájárulást fizet az alábbiak szerint:
A./ 4.000 Ft +ÁFA/ló
B./ 6.000 Ft +ÁFA/ló
C./ 8.000 Ft +ÁFA/ló
D./ 12.000 Ft +ÁFA/ló

50 km távolságig
50-100 km között
101-200 km között
201 km felett

HIRDETMÉNY
Az alagi és a budapesti idomító-és versenypályán, valamint az istállóudvarokban csak a Kincsem Nemzeti. Kft. belépési
engedélyével rendelkező személyek (az engedélyt kapott idomárok, versenylovasok, amatőrlovasok, továbbá istállóalkalmazottak,
lótulajdonosok, futtatók, stb.) tartózkodhatnak.
Az idomító- és versenypályák tréning céljára való használatának rendjét a telepvezetők szabályozzák és ellenőrzik.
Munkában a lovasoknak kötelező bukósisakot viselni.
Aki a rendelkezéseket nem tartja be, azt a telepvezető a versenytitkárságnak bejelenti. A versenytitkár vele szemben eljár.
Először szóban, második esetben írásban figyelmezteti a pályarend betartására. Amennyiben az írásban történt figyelmeztetés után
a pályarendet ismételten megszegi, 30.000 Ft-ra megbírságolja. A kiszabott pénzbírság után történt pályarend megszegésért a
Kincsem Nemzeti Kft. megvonja a szabálysértőtől a pályahasználati jogot.

HIRDETMÉNY
A versenylovak ló útlevelének kiváltásáról, a tulajdonos és annak változásai bejegyeztetéséről a tulajdonosok kötelesek
gondoskodni. A ló útlevelek kiváltásában, tulajdonosbejegyzési eljárásokban a Magyar Méneskönyv Vezetőség teljes körű
ügyintézést végez a tulajdonosok számára.
HIRDETMÉNY
A Magyar Méneskönyv vezetését a G.V.SZ. 25.§ szerinti elismert tenyésztőszervezet, a Magyarországi Galopp Versenyló
Tenyésztők Egyesülete végzi a Kincsem Parkban, az érvényes törzskönyvezési szabályzat alapján.
A Magyar Méneskönyv Vezetőség elérhetőségei: tel/fax.: (1) 433-2875,
mobil: (30) 587-6398, e-mail: hun.studbook@gmail.com

