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Az „Év Ügetőlova” 

Az „Év Ügetőlova” cím a 2021. évben szavazás útján kerül kihirdetésre. A szavazásban a Versenyszervező, a szakmai 

szervezetek és a közönség is részt vesznek.  

Nemzeti Ügető Liga - 2021 

A kijelölt 10 futam három kategóriába kerül, melyekben az első öt helyezett (ló, hajtó és idomár) kap pontokat. A 

versenysorozat végén a győztes lovat, valamint a legeredményesebb hajtót és idomárt díjazza a Versenyszervező. 

A Nemzeti Ügető Liga - 2021 futamai: 

- Sprinter Kupa: II. kategória 

- 112. Nemzeti Díj: II. kategória 

- 107. Magyar Ügetőderby: I. kategória 

- Gróf Esterházy Miklós Móric Emlékverseny: III. kategória 

- Háromévesek Nagydíja: I. kategória 

- Ötévesek Nagydíja: I. kategória 

- Marschall József Emlékverseny: I. kategória 

- 107. Hungária Díj: I. kategória 

- Köztársasági Díj: III. kategória 

- Ménesek Díja: II. kategória 

Pontozás: 

- I. kategória: 50, 20, 15, 10, 5 pont 

- II. kategória: 30, 12, 9, 6, 3 pont 

- III. kategória: 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. 

Díjazás: 

I. helyezett ló: 2.500.000 Ft (2.250.000 Ft (90%) - futtató, 250.000 Ft (10%) - idomár) 

II. helyezett ló: 600.000 Ft (540.000 Ft (90%) - futtató, 60.000 Ft (10%) - idomár) 

III. helyezett ló: 400.000 Ft (360.000 Ft (90%) - futtató, 40.000 Ft (10%) - idomár) 

A sorozat legeredményesebb idomárja és hajtója 250.000 - 250.000 Ft pénzdíjban részesül. 

 

 

Kiesési szabályok a kiemelt tenyész- és rendszeresített versenyekben: 

Kiejthető az a ló, amely a verseny lefutását megelőző 14 napon belül T.Ü. miatt diszkvalifikálva lett, vagy a két utolsó futása 

G.A., amelyből az egyik 14 napon belüli időre vonatkozik. 

Amennyiben a versenyfeltételek másként nem rendelkeznek, azok a lovak jogosultak indulni, amelyek a nyereményjegyzék 

szerinti legtöbb életnyereménnyel rendelkeznek. 

A Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy az alábbi versenyek feltételeit az 

indulóbejelentésig módosíthassa. A versenyekben maximum 12 ló indulhat! 



A 2021. évi kiemelt tenyész- és rendszeresített versenyek határnapjai: 

 
 

2021. február 20., szombat 

 
SENNYEY GÉZA EMLÉKVERSENY  Táv: 1800 méter Autóstart! 

1.500.000 Ft (750.000, 375.000, 180.000, 120.000, 75.000) 

4é és idb. lovaknak. 

Tiszteletdíj a győztes ló tulajdonosának, idomárjának és hajtójának. 

Indulóadási díj: 30.000 Ft 

 

 

2021. március 20., szombat 

 

 
BRÓDY JÁNOS EMLÉKVERSENY  Táv: 1960 m 

1.500.000 Ft (750.000, 375.000, 180.000, 120.000, 75.000) 

4é és idb. lovaknak. 

Tiszteletdíj a győztes ló tulajdonosának, idomárjának és hajtójának. 

Életnyeremény térhátrány: 10.000.000 Ft-ért 20 m 

Indulóadási díj: 30.000 Ft 

 
 

TAVASZI HENDIKEP  Táv: 1960 m 

1.100.000 Ft (550.000, 275.000, 130.000, 90.000, 55.000) 

4é és idb. lovaknak. 

Tiszteletdíj a győztes ló tulajdonosának, idomárjának és hajtójának. 

HpFt. minimum:   400.000 Ft 

HpFt. maximum: 1.000.000 Ft 

Térhátrány:   

650.000 Ft-ért 20 m,  

800.000 Ft-ért 40 m. 

Az általános kiesési szabályok érvényesek! 

Indulóadási díj: 22.000 Ft 

 

 

 

 

2021. április 17., szombat 

 
PULAY KORNÉL EMLÉKVERSENY  Táv: 1900 m Autóstart! 

1.500.000 Ft (750.000, 375.000, 180.000, 120.000, 75.000) 

4é és idb. lovaknak. 

Tiszteletdíj a győztes ló tulajdonosának, idomárjának és hajtójának. 

Indulóadási díj: 30.000 Ft 

 

 

 

 

 



2021. május 8., szombat 

 
FERGE LÁSZLÓ EMLÉKVERSENY  Táv: 1960 m 

1.800.000 Ft (900.000, 450.000, 215.000, 145.000, 90.000) 

Belföldi 3é lovaknak. 

Tiszteletdíj a győztes ló tulajdonosának, idomárjának és hajtójának. 

Életnyeremény térhátrány: 500.000 Ft-ért 20 m, 800.000 Ft-ért 40 m 

Indulóadási díj: 36.000 Ft 

 
 

 

DR. BOROSTYÁNKŐY TAMÁS EMLÉKVERSENY 

A verseny két 1800 méteres előfutamból és egy 1960 méteres döntő futamból áll! 

Mindkét előfutam első négy-négy helyezettje jut be a döntőbe.  

Külön pénzdíjak mindhárom futamban! 

Az első előfutam első négy helyezettje a döntő futamban 1960 méteres távról,  

a második előfutam első négy helyezettje 1980 méteres távról indul. 

 

 

DR. BOROSTYÁNKŐY TAMÁS EMLÉKVERSENY - DÖNTŐ FUTAM  Táv: 1960 m 

1.800.000 Ft (900.000, 450.000, 215.000, 145.000, 90.000) 

4é és idb. lovaknak. 

Tiszteletdíj a győztes ló tulajdonosának, idomárjának és hajtójának. 

A futamban kizárólag a két előfutam első négy-négy helyezettje jogosult részt venni! 

Az I. előfutam első négy helyezettjének távja 1960 méter.  

A II. előfutam első négy helyezettjének távja 1980 méter.  

Startszámok a nevezéskori életnyeremény alapján.  

A döntő futamban a távonkénti négy-négy fogat egymás mellől fordul! 

 

DR. BOROSTYÁNKŐY TAMÁS EMLÉKVERSENY - I. ELŐFUTAM  Táv: 1800 m Autóstart 

500.000 Ft (200.000, 100.000, 70.000, 50.000, 35.000, 25.000, 20.000) 

4é és idb. lovaknak. 

Életnyeremény maximum: 7.000.000 Ft 

A futam első négy helyezettje jogosult részt venni a döntő futamban. 

Indulóadási díj: 28.000 Ft 

 

 

DR. BOROSTYÁNKŐY TAMÁS EMLÉKVERSENY - II. ELŐFUTAM  Táv: 1800 m Autóstart 

500.000 Ft (200.000, 100.000, 70.000, 50.000, 35.000, 25.000, 20.000) 

4é és idb. lovaknak. 

Életnyeremény maximum: 12.000.000 Ft 

A futam első négy helyezettje jogosult részt venni a döntő futamban. 

Indulóadási díj: 28.000 Ft 

 

 

 

 

 

 

 



 

2021. június 6., vasárnap 

 
SPRINTER KUPA  Táv: 1800 m Autóstart! 

2.000.000 Ft (1.000.000, 500.000, 240.000, 160.000, 100.000) 

4é és idb. lovaknak. Nemzetközi verseny. 

Tiszteletdíj a győztes ló tulajdonosának, idomárjának és hajtójának. 

Az indulónak adott lovak közül biztosított a nyereményjegyzék szerinti két legtöbb életnyereménnyel rendelkező, 

Magyarországon idomításban álló ló indulása, továbbá biztosított a 2020. január 1. óta a Kincsem Parkban két legtöbb 

nyereményt elért, Magyarországon idomításban álló ló indulása. Biztosított továbbá minden országból a legtöbb 

életnyereménnyel rendelkező ló indulása a maximális induló létszámig, ezen felül az életnyeremény rangsorol országtól 

függetlenül. 

Indulóadási díj: 40.000 Ft 

 

 

 

112. NEMZETI DÍJ  Táv: 1960 m 

2.000.000 Ft (1.000.000, 500.000, 240.000, 160.000, 100.000) 

Belföldi 3é-4é lovaknak. 

Tiszteletdíj a győztes ló tenyésztőjének, tulajdonosának, idomárjának és hajtójának. 

4é-40 m térhátrány. 

Hat 3é és hat 4é ló indulhat. 

Indulási jogosultság a nevezéskori középtávra átszámított, kizárólag a Kincsem Parkban elért legjobb teljesítmény alapján. 

(2400 m és hosszabb táv -1 mp., fordulóstart -1 mp.) 

Évjáratonként kizárólag akkor indulhat több ló, ha a másik évjáratból kevesebb indul. 

Azonos idő esetén a nyereményjegyzék szerinti több életnyeremény számít. 

Azonos starthelyen belül az első sorba a jobb időteljesítményt elért lovak kerülnek. 

Egy soron belül a több életnyereménnyel rendelkező lovak kapják a nagyobb startszámot. 

Indulóadási díj: 40.000 Ft 

 

 

 
DR. VECSEKLŐY JÓZSEF EMLÉKVERSENY  Táv: 1800 m Autóstart! 

2.000.000 Ft (1.000.000, 500.000, 240.000, 160.000, 100.000) 

Magyarországon született 4é és idb. lovaknak. 

A verseny két 1800 méteres futamból áll! 

Végső helyezés a két futamban elért pontszámok alapján: 

I.- 10 pont, II.- 5 pont, III.- 4 pont, IV.- 3 pont, V.- 2 pont, VI.-1 pont. 

Pontegyenlőség esetén a jobb helyezés, további egyenlőség esetén a jobb összidő számít. 

Tiszteletdíj a győztes ló tulajdonosának, idomárjának és hajtójának. 

Indulóadási díj: 40.000 Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021. július 3., szombat 

 
107. MAGYAR ÜGETŐDERBY  Táv: 2500 m Autóstart! 

10.000.000 Ft (5.000.000, 2.500.000, 1.200.000, 800.000, 500.000) 

Belföldi 4é lovaknak. 

Tiszteletdíj a győztes ló tenyésztőjének, tulajdonosának, idomárjának és hajtójának. 

Indulási jogosultság a nevezéskori középtávra átszámított, kizárólag a Kincsem Parkban elért legjobb teljesítmény alapján. 

(2400 m és hosszabb táv -1 mp., fordulóstart -1 mp.) 

Azonos idő esetén a nyereményjegyzék szerinti több életnyeremény számít. 

A startszámokat az elért időteljesítmények alapján választják! 

Indulóadási díj: 200.000 Ft 

 

 
GRÓF ESTERHÁZY MIKLÓS MÓRIC EMLÉKVERSENY  Táv: 1800 m Autóstart! 

1.800.000 Ft (900.000, 450.000, 215.000, 145.000, 90.000) 

Belföldi 3é lovaknak. 

Tiszteletdíj a győztes ló tulajdonosának, idomárjának és hajtójának. 

Indulóadási díj: 36.000 Ft 

 
PANNÓNIA DÍJ  Táv: 1800 m Autóstart! 

1.800.000 Ft (900.000, 450.000, 215.000, 145.000, 90.000) 

Magyarországon született 5é és 6é lovaknak. 

Tiszteletdíj a győztes ló tulajdonosának, idomárjának és hajtójának. 

A versenyben hat 5 éves és hat 6 éves ló indulhat. 

Évjáratonként kizárólag akkor indulhat több ló, ha a másik évjáratból kevesebb indul. 

Azonos nyeremény esetén a jobb abszolút rekord számít. 

Indulási jogosultság a nevezéskori nyereményjegyzék szerinti több életnyeremény alapján. 

Indulóadási díj: 36.000 Ft 

 

2021. július 31., szombat 

 
HÁROMÉVESEK NAGYDÍJA  Táv: 1900 m Autóstart! 

5.000.000 Ft (2.500.000, 1.250.000, 600.000, 400.000, 250.000) 

Belföldi 3é lovaknak. 

Tiszteletdíj a győztes ló tenyésztőjének, tulajdonosának, idomárjának és hajtójának. 

Indulási jogosultság a nevezéskori középtávra átszámított, kizárólag a Kincsem Parkban elért legjobb teljesítmény alapján. 

(2400 m és hosszabb táv -1 mp., fordulóstart -1 mp.) 

Azonos idő esetén a nyereményjegyzék szerinti több életnyeremény számít. 

A startszámokat az elért időteljesítmények alapján választják! 

Indulóadási díj: 100.000 Ft 

 
ÖTÉVESEK NAGYDÍJA  Táv: 3000 m Autóstart! 

3.000.000 Ft (1.500.000, 750.000, 360.000, 240.000, 150.000) 

Belföldi 5é lovaknak. 

Tiszteletdíj a győztes ló tenyésztőjének, tulajdonosának, idomárjának és hajtójának. 

Indulási jogosultság a nevezéskori középtávra átszámított, kizárólag a Kincsem Parkban elért legjobb teljesítmény alapján.  

(2400 m és hosszabb táv -1 mp., fordulóstart -1 mp.) 

Azonos idő esetén a nyereményjegyzék szerinti több életnyeremény számít. 

A startszámokat az elért időteljesítmények alapján választják! 

Indulóadási díj: 60.000 Ft 

 

 



KANCA DÍJ  Táv: 1900 m Autóstart! 

2.000.000 Ft (1.000.000, 500.000, 240.000, 160.000, 100.000) 

Belföldi 4é kancáknak. 

Tiszteletdíj a győztes ló tulajdonosának, idomárjának és hajtójának. 

Indulási jogosultság a nevezéskori középtávra átszámított, kizárólag a Kincsem Parkban elért legjobb teljesítmény alapján. 

(2400 m és hosszabb táv -1 mp., fordulóstart -1 mp.) 

Azonos idő esetén a nyereményjegyzék szerinti több életnyeremény számít. 

A startszámokat az elért időteljesítmények alapján választják! 

Indulóadási díj: 40.000 Ft 

 

 

 2021. augusztus 21., szombat 

 
SZENT ISTVÁN DÍJ  Táv: 1960 m 

2.000.000 Ft (1.000.000, 500.000, 240.000, 160.000, 100.000) 

Belföldi 3é és idb. lovaknak. 

Tiszteletdíj a győztes ló tulajdonosának, idomárjának és hajtójának. 

4é-40 m, 5é és idb.-60 m térhátrány. 

Az indulónak adott lovak közül távonként biztosított a nyereményjegyzék szerinti négy-négy-négy legtöbb 

életnyereménnyel rendelkező ló indulása. 

Valamely távról kizárólag akkor indulhat több ló, ha a másik évjáratból kevesebb ló indul. Azonos starthelyen belül a 

nyereményjegyzék szerinti több életnyereménnyel rendelkező lovak kerülnek az első sorba. Egy soron belül a több 

életnyereménnyel rendelkező lovak kapják a nagyobb startszámot. 

Indulóadási díj: 40.000 Ft 

 
SZALAY JÁNOS EMLÉKVERSENY  Táv: 1800 m Autóstart! 

1.100.000 Ft (550.000, 275.000, 130.000, 90.000, 55.000) 

2é lovaknak. 

Tiszteletdíj a győztes ló tulajdonosának, idomárjának és hajtójának. 

Indulási jogosultság a nevezéskori, kizárólag a Kincsem Parkban elért abszolút rekord alapján. 

Versenyben először induló lónál a kvalifikációs idő számít. 

A startszámokat az elért időteljesítmények alapján választják! 

Indulóadási díj: 22.000 Ft 

 

 

 

2021. szeptember 12., vasárnap 

 
MARSCHALL JÓZSEF EMLÉKVERSENY (Group III)  Táv: 1800 m Autóstart! 

9.000.000 Ft (4.500.000, 2.250.000, 1.080.000, 720.000, 450.000) 

3é és idb. lovaknak. Nemzetközi, Group III-as verseny. 

Az indulónak adott lovak közül biztosított a nyereményjegyzék szerinti két legtöbb életnyereménnyel rendelkező, 

Magyarországon idomításban álló ló indulása, továbbá biztosított a 2020. január 1. óta a Kincsem Parkban két legtöbb 

nyereményt elért, Magyarországon idomításban álló ló indulása. Biztosított továbbá minden országból a legtöbb 

életnyereménnyel rendelkező ló indulása a maximális induló létszámig, ezen felül az életnyeremény rangsorol, országtól 

függetlenül. 

Tiszteletdíj a győztes ló tulajdonosának, idomárjának és hajtójának. 

Nevezés: 2021. augusztus 27., péntek, 12 óra  

Indulóbejelentés: 2021. szeptember 6., hétfő, 12 óra 

Indulóadási díj: 180.000 Ft 

 



107. HUNGÁRIA DÍJ  Táv: 2560 m 

4.000.000 Ft (2.000.000, 1.000.000, 480.000, 320.000, 200.000) 

3é és idb. lovaknak. Nemzetközi verseny. 

Tiszteletdíj a győztes ló tulajdonosának, idomárjának és hajtójának. 

4é-40 m, 5é és idb.-60 m térhátrány. 

Az indulónak adott lovak közül távonként biztosított a nyereményjegyzék szerinti egy-egy-egy legtöbb életnyereménnyel 

rendelkező, Magyarországon idomításban álló ló indulása, továbbá távonként biztosított a 2020. január 1. óta a Kincsem 

Parkban egy-egy-egy legtöbb nyereményt elért, Magyarországon idomításban álló ló indulása. Biztosított továbbá minden 

országból a legtöbb életnyereménnyel rendelkező ló indulása a távonkénti maximális induló létszámig, ezen felül az 

életnyeremény rangsorol, országtól függetlenül. 

Valamely távról kizárólag akkor indulhat több ló, ha más távokról kevesebb ló indul. 

Azonos starthelyen belül a nyereményjegyzék szerinti több életnyereménnyel rendelkező lovak kerülnek az első sorba. Egy 

soron belül a több életnyereménnyel rendelkező lovak kapják a nagyobb startszámot. 

Indulóadási díj: 80.000 Ft 

 

 

 

2021. október 2., szombat 
 

ŐSZI KANCA DÍJ  Táv: 1960 m 

1.500.000 Ft (750.000, 375.000, 180.000, 120.000, 75.000) 

3é és idb. kancáknak. 

Tiszteletdíj a győztes ló tulajdonosának, idomárjának és hajtójának. 

4é-40 m, 5é és idb.-60 m térhátrány. 

Az indulónak adott lovak közül távonként biztosított a négy-négy-négy nyereményjegyzék szerinti legtöbb 

életnyereménnyel rendelkező ló indulása. 

Valamely távról kizárólag akkor indulhat több ló, ha más távról kevesebb ló indul. Azonos starthelyen belül a nyereményjegyzék 

szerinti több életnyereménnyel rendelkező lovak kerülnek az első sorba. Egy soron belül a több életnyereménnyel rendelkező 

lovak kapják a nagyobb startszámot. 

Indulóadási díj: 30.000 Ft 

 

 

2021. október 16., szombat 
 

 

88. KÉTÉVESEK NAGYDÍJA  Táv: 1800 m Autóstart! 

2.000.000 Ft (1.000.000, 500.000, 240.000, 160.000, 100.000) 

Belföldi 2é lovaknak. 

Tiszteletdíj a győztes ló tulajdonosának, idomárjának és hajtójának. 

Indulási jogosultság a nevezéskori, kizárólag a Kincsem Parkban elért abszolút rekord alapján. 

Versenyben először induló lónál a kvalifikációs idő számít. 

Azonos idő esetén a nyereményjegyzék szerinti több életnyeremény számít. 

A startszámokat az elért időteljesítmények alapján választják! 

Indulóadási díj: 40.000 Ft 

 

 

 

 

 

 



KÖZTÁRSASÁGI DÍJ  Táv: 2400 m Autóstart! 

2.000.000 Ft (1.000.000, 500.000, 240.000, 160.000, 100.000) 

3é és idb. lovaknak. Nemzetközi verseny. 

Tiszteletdíj a győztes ló tulajdonosának, idomárjának és hajtójának. 

Az indulónak adott lovak közül biztosított a nyereményjegyzék szerinti két legtöbb életnyereménnyel rendelkező, 

Magyarországon idomításban álló ló indulása, továbbá biztosított a 2020. január 1. óta a Kincsem Parkban két legtöbb 

nyereményt elért, Magyarországon idomításban álló ló indulása. Biztosított továbbá minden országból a legtöbb 

életnyereménnyel rendelkező ló indulása a maximális induló létszámig, ezen felül az életnyeremény rangsorol, országtól 

függetlenül. 

Indulóadási díj: 40.000 Ft 

 

 

2021. október 30., szombat 

 
ŐSZI KÍSÉRLETI VERSENY  Táv: 1960 m 

1.500.000 Ft (750.000, 375.000, 180.000, 120.000, 75.000) 

Belföldi 3é és idb. lovaknak. 

Tiszteletdíj a győztes ló tulajdonosának, idomárjának és hajtójának. 

4é-20 m, 5é és idb.-40 m térhátrány. 

Az indulónak adott lovak közül távonként biztosított a négy-négy-négy nyereményjegyzék szerinti legtöbb 

életnyereménnyel rendelkező ló indulása.  

Valamely távról kizárólag akkor indulhat több ló, ha más távról kevesebb ló indul. Azonos starthelyen belül a nyereményjegyzék 

szerinti több életnyereménnyel rendelkező lovak kerülnek az első sorba. Egy soron belül a több életnyereménnyel rendelkező 

lovak kapják a nagyobb startszámot. 

Indulóadási díj: 30.000 Ft 

 

 

 

 

 2021. november 27., szombat 

 
MÉNESEK DÍJA  Táv: 3160 m 

2.000.000 Ft (1.000.000, 500.000, 240.000, 160.000, 100.000) 

Magyarországon született 3é és idb. lovaknak. 

Tiszteletdíj a győztes ló tenyésztőjének, tulajdonosának, idomárjának és hajtójának. 

4é-40 m, 5é és idb.-60 m térhátrány. 

Az indulónak adott lovak közül távonként biztosított a négy-négy-négy nyereményjegyzék szerinti legtöbb 

életnyereménnyel rendelkező ló indulása. 

Valamely távról kizárólag akkor indulhat több ló, ha más távról kevesebb ló indul. Azonos starthelyen belül a nyereményjegyzék 

szerinti több életnyereménnyel rendelkező lovak kerülnek az első sorba. Egy soron belül a több életnyereménnyel rendelkező 

lovak kapják a nagyobb startszámot. 

Indulóadási díj: 40.000 Ft 

 

 

 

 

 

 

 



2021. december 4., szombat 

 
BAKA HENDIKEP  Táv: 4200 m  

1.100.000 Ft (550.000, 275.000, 130.000, 90.000, 55.000)    Fordulás a nagypályán! 

3é és idb. lovaknak. 

Tiszteletdíj a győztes ló tulajdonosának, idomárjának és hajtójának. 

HpFt. maximum: 1.400.000 Ft 

Térhátrány:   

650.000 Ft-ért 20 m,  

800.000 Ft-ért 40 m,  

950.000 Ft-ért 60 m,  

1.100.000 Ft-ért 80 m,  

1.250.000 Ft-ért 100 m. 

Az általános kiesési szabályok érvényesek! 

Indulóadási díj: 22.000 Ft 

 

 

Az Általános Határozatok pontjai alapján a 25 kiemelt tenyész- és rendszeresített versenyekben a kizárólag idomárhajtók, 

hivatásos hajtók, legalább 50 versenyt nyert segédhajtók, tulajdonos idomárhajtók és vendéghajtók, valamint legalább 60 

versenyt nyert amatőrhajtók hajthatnak! 


