Póniverseny kiírás
- Kincsem Park –
Nevezés: a Kincsem Nemzeti Kft. versenytitkárságára címezve, vagy email-ben a
smulovics@kincsempark.hu címen, a mindenkor meghirdetett nevezési határidőig.
(A 2021. július 4-i versenyre vonatkozóan a határidő: 2021. június 25., péntek 12.00 óra)
A nevezésnek tartalmaznia kell a nevezett póni nevét, nemét, színét és korát, valamint a lovas nevét,
korát, továbbá versenydresszének színét. A ló és a lovas adatainak hitelesítésére a lóútlevelet és a
személyazonosító iratokat a Kincsem Parkba való érkezést követően a Versenyszervező jogosult
bármikor ellenőrizni.
Verseny: meghívásos verseny, a nevezettek közül a részvétel meghíváshoz kötött
Lovasok: 10-18 éves lovasoknak, gerincvédő mellény és kobak használata kötelező, a lovasok
ostort, pálcát, sarkantyút és más segédeszközt verseny közben nem vihetnek magukkal és nem
használhatnak.
Pónik: 3 éves vagy idősebb, bármely nemű póniknak, maximális, bottal mért marmagasság 140 cm.
A póniknak meg kell felelniük a hatályos állategészségügyi szabályoknak.*
A versenyen résztvevő lovasok a futam napján, reggel 8.00 után érkezhetnek a Kincsem Parkba és
foglalhatják el a számukra kijelölt boxokat. A versenyre nevezett lovak azonosítását a Kincsem Park
hivatalos azonosítóbírója, valamint pályaállatorvosa végzi.
Amennyiben a lovak vagy résztvevők azonosságával kapcsolatban kétely merül fel, a ló nem felel meg
a hatályos állategészségügyi szabályoknak, vagy a ló és lovasa nem jelenik meg versenypályán a
futamot megelőző parádén, a Versenybíróság az indulási jogosultságot az adott versenyre
vonatkozóan azonnali hatállyal visszavonhatja.
A lovak felnyergelésére legkésőbb a futam meghirdetett startja előtt 30 perccel kerül sor, amikor a
résztvevők a Versenyszervező munkatársától a számtakarókat átveszik, melyeket a futam után
haladéktalanul vissza kell szolgáltatni.
A verseny: pénzdíjazás nélküli, bemutató futam
A verseny helyszíne: Kincsem Park, szintetikus pálya, a verseny távja: 400 méter
Versenybíróság: a versenynapon működő, a Versenyszervező által kijelölt Versenyintézőség, mely
testületnek jogában áll bármilyen döntés meghozni a versennyel, valamint az azokban résztvevő
lovakkal és lovasokkal kapcsolatban.
Az indítás módja: zászlós indítás
Az indítással, valamint a versennyel kapcsolatban óvásnak, fellebbezésnek, reklamációnak helye
nincs.
A versenyzők a nevezéssel elfogadják a póniverseny kiírásban foglaltakat, továbbá a Kincsem Park
házirendjét, mely a Kincsem Park hivatalos weboldalán tekinthető meg.
A lovasok a nevezéssel egyúttal tudomásul veszik, hogy a futamokban kizárólag saját felelősségre
vesznek részt, a Kincsem Parkban történt bármilyen jellegű baleset vagy kár okozásáért hasonlóan
felelősséget vállalnak.

*Hatályos állategészségügyi szabályok:
A lovakat évente egyszer kötelező fertőző kevésvérűségre (EIA) irányuló szerológiai vizsgálat alá,
továbbá 3 évente kötelező takonykórra (Malleus) irányuló vizsgálat alá vetni.
A lovakat kötelező lóinfluenza ellen megfelelő vakcinás védelemben részesíteni, a következő
szempontok szerint:
- alapimmunizálás (2 db oltás min. 21, max. 90 napos időintervallumon belül),
- félévente emlékeztető oltás (türelmi idő 21 nap)
- a türelmi időszakot meghaladó vakcinázási késedelem esetén a lovat újra kell alapimmunizálni.
A herpesz (EHV) oltás kötelező!
A tetanus és WNV elleni védelem ajánlott.
A lovakat kötelező minimum 1/2 évente megfelelő antiparazitikus kezelésben részesíteni.
A versenypályára csak olyan lovat szabad beszállítani, amely a versenypályán lévő lovakkal azonos
állategészségügyi státuszú és ez érvényes állategészségügyi okmánnyal, (lóútlevél) hitelt érdemlően
bizonyítható, továbbá megfelel a szállítás általános feltételeinek.
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