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Látogatási szabályok és regisztráció
A hatályban lévő rendelet alapján a Kincsem Park május 1-től kinyitotta kapuit a közönség
számára.
A versenyeket kizárólag védettségi igazolvánnyal rendelkezők látogathatják, a
védettségi igazolvány a Kincsem Kapunál, a Főbejárat-nál kerül ellenőrzésre. A védettségi
igazolvánnyal rendelkezők karsza-lagot kapnak, csakúgy, mint a velük együtt érkező
kiskorúak. Számukra a maszkviselés a Kincsem Park területén nem kötelező és igénybe vehetik a Panoráma Étterem szolgáltatásait. A Kincsem Park területén a kapott karszalagot jól
látható módon viselni kell a versenynapon!
A versenyen közreműködő személyek (trénerek, hajtók, lovasok, istálló- és
szállítószemélyzet) a Gazdasági Bejáraton léphetnek be a Kincsem Park területére!

A trénerek, hajtók és lovasok neve ismert a Turf Magazinból, így az ő regisztrációjuk nem
szükséges.
Az istálló- és szállítószemélyzet regisztrációját a trénerek a korábban megszokott
módon, a zartversenynap@kincsempark.hu e-mail címen adhatják le a versenynapot
megelőző csütörtök 18 óráig.
Amennyiben a versenyen közreműködő személyek (trénerek, hajtók, lovasok, istálló- és
szállítószemélyzet) rendelkeznek védettségi igazolvánnyal, a belépéskor karszalagot kapnak
és számukra sem kötelező a maszkviselés a Kincsem Park területén.
A versenyen közreműködő, de védettségi igazolvánnyal nem rendelkező személyek (istállóés szállítószemélyzet), kizárólag érvényes regisztrációval léphetnek be a Kincsem Park
területére és számukra a maszkviselés továbbra is kötelező!
A galopp versenynapokon nem lesz gyorsteszt.
A Mázsaház területére kizárólag a trénerek (vagy az általuk előzetesen regisztrált
megbízottjaik), illetve a versenylovasok és a mázsáló léphetnek be!
Budapest, 2021.05.03.
Kincsem Nemzeti Kft.
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A Kincsem Nemzeti Kft. a galopp versenynapokon az első futam előtt nyilvános galopp
munka lehetőséget biztosít 2 éves és idősebb lovak számára a következő feltételekkel:
- a lovasokat nem kell kimázsálni,
- gerincvédő, bukósisak, rendezett, tiszta tréningfelszerelés kötelező
- a lovakat be kell hozni a jártatóba
- táv 1000 méter, szintetikus felületen, indulás startgépből, időméréssel
- a nyilvános galopp díja: 20.000 Ft+ Áfa
A nyilvános galopp bejelentése is az indulóadás időpontjáig lehetséges a versenytitkárnál.
Budapest, 2021.05.03.
Kincsem Nemzeti Kft.

