Kincsem Park
Nemzeti Agár Stadion
Versenyszabályzat
2021.

Kiadja: a Kincsem Nemzeti Lóverseny és
Lovas Stratégiai Korlátolt Felelősségű Társaság
Hivatalos rövidítés: Kincsem Nemzeti Kft.
Székhely: 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4.
Postacím, levelezési cím: 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4.
Adószám: 23581078-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-972385

Tartalomjegyzék

1.

Engedéllyel rendelkező tisztségviselők

2.

Versenyszervező és Versenyrendező

3.

Fogadásszervező

4.

Szerződések, meghatalmazott személyek

5.

Tulajdonos felelőssége

6.

Agarak

7.

Agarak azonosítása

8.

Versenyre bocsájtás feltételei

9.

Kategorizálás

10.

Súly

11.

Verekedő kutya, diszkvalifikálás / kizárás

12.

Beteg kutya jelentése

13.

Nevezés

14.

Díjak, nyeremények, hátralékok

15. Versenynap szabályai
16.

Fegyelmi eljárás szabályai

17.

Kennelvizit

18.

Agarak szállítása

1.

Engedéllyel rendelkező tisztségviselők

1)

Versenyigazgató
A Versenyszervező részéről felügyeli a versenyek szabályszerű lebonyolítását. Gondoskodik a versenynapon
szolgálatot teljesítő dolgozók munkájáról, és a munkafeltételek meglétéről.

2)

Racing manager
A beérkezett indulóadások alapján felügyeli a futamok összeállítását. Bekategorizálja a kutyákat idejük és
teljesítményük alapján a megfelelő kategóriába, ahol futni fognak. Későbbi verseny pályafutásuk alatt ő dönt
arról, hogy az adott kutya följebb vagy lejjebb lépjen a kategóriákban. A Racing Manager jelöli ki, hogy az
agár kívül, középen vagy belül fusson. A Racing Manager koordinálja a futamok menetét, ellenőrzi a Paddock
és a pályaszemélyzet munkáját. A Racing Manager felelőssége a futamok szabályszerű lebonyolítása.

3)

Versenytitkár
A beérkezett indulóadások alapján összeállítja a programot, kezeli az agár versenytitkári adatbázist. A nem
induló agarak lejelentéséről gondoskodik, valamint a lefutott versenyek eredményét elkészíti, és azt
közzéteszi a www.kincsempark.hu oldalon a versenynap vége után legkésőbb két órával.

4)

Célfotós/időmérő/bemondó

5)

Közvetlenül a Versenyintézőség irányítása alatt dolgozik, kezeli a célfotógépet, mely alapján megállapítja a
befutási sorrendet. A célfotóképet feltölti a www.kincsempark.hu weboldalra. Amennyiben a célfotógép
meghibásodott, a rendelkezésre álló felvételek, végsősoron pedig az általa látottak alapján állapítja meg a
befutási sorrendet. Elkészíti a bírói ítéletet, rögzíti a lefutási időket. Kezeli a hangosbemondó berendezést,
tájékoztatja a közönséget az indulókról és a befutási sorrendről, illetve az esetleges változásokról,
startidőkről.
Paddock vezető
Koordinálja az agarakat a megérkezésüktől a verseny utáni távozásukig, segít az állatorvosnak a kutyák
beazonosításában, mérlegeli a kutyákat, felügyeli a kutyák megfelelő kennelbe kerülését a versenyig és
felügyeli, hogy adott futamban megfelelő kutyák, megfelelő felszerelésben álljanak starthoz.

7)

Nyúlhúzó
Közvetlenül a Versenyintézőség irányítása alatt dolgozik, figyeli a futam indítását, szabályozza a nyúl
sebességét úgy, hogy a legelső agár előtt 10-20 méterre haladjon. A nyulat úgy kell megállítania, hogy minél
jobban csökkentse a kutyák ütközését, sérülésének lehetőségét.
Starter

8)

Feladata a felvezetésen kívül az agarak felszerelésének ellenőrzése, megbizonyosodni arról, hogy az agarak
a startboxban jó irányban állnak, valamint a startboxok nyitása, ha az nem automata rendszerű.
Nyúl bedobó

6)

A nyúl megállásának pillanatában letakarja a gépi nyulat és bedob az agarak figyelmének elterelésére
szolgáló plüss játékot, majd segít a trénereknek az agarak befogásában és felszerszámolásában.
9)

Startbox kezelő
Az adott futam előtt a startboxot a pályára helyezi, amennyiben szükséges, segít a trénereknek az agarak
boxba helyezésében, majd az elstartolt futam után kiemeli a boxot a futófelületről.

10) Pályaállatorvos
Minden induló agarat és egészségügyi bejegyzéseit be kell mutatni előzetes vizsgálatra az állatorvosnak.
Amennyiben az állatorvos úgy dönt, hogy az agár egészsége nem megfelelő, akkor azon a napon nem
indulhat versenyben. Az állatorvosi vizsgálat a futam után is kérhető.
11) Azonosító bíró
Ellenőrzi az agarak azonosságát a törzskönyveik, útleveleik, jegyeik és a mikrochip alapján.
12) Versenyintézőség
Rendelkezik minden információval, ami a versenyek lebonyolításához szükséges. A versenyek előtt átveszi
a pályát, amennyiben szükséges felfüggeszti a versenyzést a Pályafelügyelővel konzultálva.
Feladata a versenypálya rendjének betartása, a versenyek szabályszerű lefutásának biztosítása és annak
felügyelete. Ezek érdekében jogosult bármilyen intézkedést meghozni. A célfotókép vagy a célbírói ítélet
alapján dönt a befutási sorrendről és arra az ún. rendben jelzést megadja. A célfotó és az időmérő
berendezést a Célbíró kezeli. A célfotógép meghibásodása esetén a befutási sorrendet a Versenyintézőség
a Célbíró segítségével állapítja meg.

2.

3.

Versenyszervező és Versenyrendező
1)

A Kincsem Parkban tartott Profi Agárversenyek szervezésére és rendezésére, valamint a versenyekre vonatkozó
szabályok megalkotására kizárólag a Kincsem Nemzeti és Lovas Stratégiai Kft. jogosult, mint Versenyszervező. A
Versenyszervező jogosult a versenyzéshez kapcsolódóan a tulajdonosokkal, trénerekkel és agarakkal szemben
olyan követelményeket, feltételeket támasztani, melyeket a zavartalan és profi szintű versenyüzem érdekeivel,
valamint a versenyek tisztaságával kapcsolatban szükségesnek tart.

2)

A Versenyszervező a versenyekre pénzdíjat ír ki, amit a versenykiírásban a versenyfeltételekkel együtt közzétesz.
A versenyfeltételeket, még az indulóadás után is módosíthatja.

Fogadásszervező
A Kincsem Park – Nemzeti Agár Stadionban rendezett agárversenyekre a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. jogosult
fogadásokat szervezni.

4.

5.

Szerződések, meghatalmazott személyek
1)

Minden tulajdonosnak kötelessége Futtatási szerződést kötni a Kincsem Nemzeti Kft-vel, melyben önmagáról és a
beregisztrálni kívánt agarairól is valós adatokat ad meg. Ezen kívül köteles kitölteni és leadni egy magánszemélyre
vagy cégre szóló Elszámolási nyilatkozatot, valamint regisztrálni az NLER elszámoló rendszerbe.
A szerződés 1 naptári évre szól, így minden évben újra alá kell írni. A Versenyszervezőnek jogában áll elutasítani
bármely tulajdonos, illetve tréner jelentkezését.

2)

A Versenyszervező kiadhatja a tulajdonosok nevét és elérhetőségét állatmentő központok részére annak céljából,
hogy visszajuttassák az esetlegesen elveszett agarakat a tulajdonosaiknak.

3)

Amennyiben a tulajdonos és a tréner személye nem megegyező, úgy a tulajdonos Tréneri Szerződést köteles kötni
a trénerrel, melyet a tulajdonosnak szintén le kell adnia a Versenyszervező részére az 1-es pontban említett
dokumentumokkal együtt.

4)

A Versenyszervező jóváhagyásával minden tulajdonos, illetve tréner kinevezhet és bejegyeztethet egy
meghatalmazott képviselőt a nevében történő eljárásra minden olyan kérdésben, ami a versenyszabályzathoz
kapcsolódik.

Tulajdonos felelőssége
1)

A Versenyszervező és a Kincsem Parkkal szorosan együttműködő állatvédő szervezet az utolsó bejegyzett
tulajdonost tartja felelősnek az agár jóllétéért és az agárral kapcsolatos megfelelő intézkedések meghozataláért,
úgy mint:
-

2)

az agarat megtartja kedvencnek
az agarat elajándékozza befogadó otthonba kedvencnek
az agár számára egy állatvédő szervezet közreműködésével keres új gazdát
az agarat eladja fedeztetési vagy más célból
az agár megfelelő állatorvosi ellátásnak biztosítása a Kincsem Parkon kívül és azon belül, a versenyek előtt,
alatt és után, különösképpen egy esetleges versenybaleset esetén
az agár elaltatása állatorvossal történő egyeztetés alapján alaposan indokolt esetben, mely indokot igazolnia
kell a Kincsem Park felé.

A bejegyzett tulajdonosnak kötelessége minden, a neve alatt regisztrált agárral kapcsolatos változásról írásban
informálni a Versenyszervezőt, úgy mint:

-

agár sérülése
agár időszakos visszavonultatása rövid indoklással
az agár újra edzés- és versenybe vonása
agár végleges visszavonultatása
agár tulajdonos váltása
agár tréner váltása
szuka esetében az agárral való alomterv – ezáltal az időszakos versenyezetetésből való kivonása, majd
visszahelyezése
az agár halála és a halál okának igazolása

6.

7.

8.

3)

Minden bejegyzett agár tulajdonjogában bekövetkező változást be kell jegyezni az erre megfelelő kérvényen.
Amennyiben a tulajdonjog változása olyan agarat érint, akinek tulajdonosa és/vagy trénere az adott kutyával
kapcsolatosan bármilyen vizsgálat - mint doppingvizsgálat- alatt áll, úgy az említett agár tulajdonjoga nem
változtatható meg és a bejegyzett kennelből nem távolítható el a vizsgálat lezárulta előtt.

4)

Amennyiben egy, már előzetesen a Kincsem Parkhoz bejelentett agarat visszavonultat tulajdonosa a versenyzéstől,
úgy az erről szóló döntését is jeleznie kell a Versenyszervező felé írásban, megjelölve az agárral kapcsolatos
további terveit.

Agarak
1)

A Kincsem Parkban rendezett profi versenyeken kizárólag törzskönyvezett angol agarak indulhatnak. Elfogadott
törzskönyvek: FCI, CGRC, Official Identity Card (ID)

2)

A versenyeztetni kívánt agár – szuka és kan egyaránt – nem lehet fiatalabb 15 hónaposnál. Életkorát annak a
hónapnak az első napjától kell számolni, amelyben a világra jött. Az agár 15 hónapos kora előtt hivatalos időmérő
edzésen sem vehet részt, kizárólag kézből indított „próba edzést” futhat.

3)

Egy agarat kölyöknek kell nevezni a születésétől 24 hónapos koráig, így a „kölyök futamként” meghirdetett
versenyekre is csak eddig bezárólag, azaz 15 és 24 hónapos kora között nevezhet.

Agarak azonosítása
1)

Minden, a Kincsem Parkba beregisztrált agárnak rendelkeznie kell mikrochippel, útlevéllel, oltási könyvvel, illetve a
6/1-es pontban felsorolt törzskönyvek egyikével.

2)

Amennyiben az agár Nagy Britanniából érkezett és rendelkezik fültetoválással is, úgy a tulajdonos a regisztrációkor
ezt is köteles bejelenteni.

3)

Ha verseny előtt bármilyen okból a mikrochip nem működik, azaz a leolvasó számára nem érzékelhető, úgy a
tetovált fülű kutyákat a tetoválással is be lehet azonosítani. Ebben az esetben a mikrochip-et haladéktalanul le kell
ellenőriztetni állatorvossal is és ha a meghibásodás véglegesnek bizonyul, úgy azt azonnali hatállyal pótolni kell
egy újra, melyet az állatorvosnak rögzítenie kell az útlevélben vagy oltási könyvben, a tulajdonosnak pedig írásban
jeleznie kell a változásról a Versenyszervezőt.

4)

Amennyiben a mikrochip meghibásodik a verseny előtti ellenőrzés során és a kutyának nincs tetoválása, tehát nem
beazonosítható 100%-ig biztosan, úgy a kutya nem indulhat az adott versenyen.

5)

Ha bármely, a fent említett dokumentumok között bármely nemű eltérés mutatkozik, úgy annak rendbetételéig az
adott kutya versenyen nem indulhat.

Versenyre bocsájtás feltételei
1)

A Kincsem Parkban csak olyan agarak versenyezhetnek, melyek regisztrálásra kerültek a Versenytitkári
adatbázisban, tulajdonosuk/ trénerük rendelkezik érvényes futtatási szerződéssel, elszámoló nyilatkozattal,
továbbá hozzáféréssel és regisztrációval az NLER elszámoló rendszerhez.

2)

Az agárnak a magyar jogszabályok szerint van 1 évnél nem régebbi veszettség oltása. A veszettség oltás
ismétlésének elmulasztása a versenyből való kizárást eredményezi amennyiben az több, mint 15 napja lejárt.

3)

A verseny napjától számított 28 napnál nem régebben a Kincsem Parkban, illetve az Egyesült Királyságban
vagy Írországban hivatalosan minősült vagy versenyben érvényesen futott.
A 3)-as pont alkalmazása 2021. július 31-ig bezárólag felfüggesztve!

4)

A Kincsem Parkban csak hivatalosan meghirdetett edzésnapon lehet minősülni. A minősülés feltétele, hogy
az agár egyedül, startboxból, folyamatosan versenyezve teljesíti a 280 méteres versenytávot, ami bekerül az
agár versenytitkári adatbázisba.

5)

Az agár nem sérült. A Pályaállatorvos a futam előtt versenyzésre alkalmasnak ítélte meg.

6)

Az agár nem tüzel, nem vemhes, illetve elléstől számítva eltelt már minimum 15 hét.

7)

Tulajdonos/tréner Kincsem Parkban vezetett verseny-számláján nincs tartozás.

8)

Tréner váltás esetén a tulajdonosnak minimum 7 nappal a versenyt megelőzően le kell adnia az új trénerrel
kötött tréneri szerződést.

9)

Az adott versenynapon csak azok az agarak futhatnak, akik a Versenyszervező által kiadott hivatalos
versenyprogramban szerepelnek és a versenynap első futama előtt legkésőbb 1 órával a számukra kijelölt
helyre megérkeznek.

10) Versenyben csak legalább 2 napos pihenőt követően indulhatnak az agarak.
11) Egy futamban indulók száma maximum 6.

9.

Kategorizálás
Idővel minden agár a versenyeken, illetve edzéseken futott idők alapján bekerül egy kategóriába – A0, A1, A2, A3, A4
A5 stb. A kategóriákból feljebb és lejjebb egyaránt léptethető. Ennek koordinálása folyamatosan zajlik a 2020-as
szezontól a Versenyszervező irányításával.
1)

Az agarak futási helyének – kívül futó „W” (wide runner) 5.6. középen futó „M” (middle runner) 3.4. vagy
belül futó „I” (insider) 1.2. – bekategorizálása a társas edzések és a versenyek alapján történik.

2)

Eleinte, tekintettel arra, hogy a Kincsem parki agárpálya az Egyesült Királyságban használt rendszerrel
működik, ami változást hozhat az agarak futási stílusában a belső nyulas rendszerhez képest, minden
tulajdonos illetve tréner javasolhatja, hogy szerinte hol fut a legjobban az agara, melyet az edzések és
a versenyek alkalmával a Versenyszervező megvizsgál és adott esetben felülbírál, majd bekategorizálja
a kutyákat a számukra legmegfelelőbb helyre.

3)

A versenyek előtt az ugyanarra a pozícióra (szélső, középső, belső) nevezett agarak közt sorsolás dönti
el, ki melyik sorszámmal állhat a rajthoz.

10. Súly
Azt az agarat, amelyiknek a súlya a verseny előtti mérlegelésnél 1 kg-val különbözik a legutóbbi hivatalos futásánál
rögzítettnél, vissza kell léptetni és legalább egy edzést kell futnia a következő versenyre nevezés előtt.

11. Verekedő kutya, diszkvalifikálás / kizárás
1)

2)

3)

12.

13.

Ha egy agár versenyen verekszik, nem a nyúlra koncentrál, és ezáltal zavarja a többi kutyát a futásban, a
Versenyintézőség a versenyből diszkvalifikálja, illetve a további versenyzésből kizárhatja. Ezt a tényt a
Versenyintézőség állapítja meg és a Versenytitkár rögzíti a hivatalos eredménybe.
Bármely agarat, akit az 1-es pont szerint kizártak a versenyzésből visszahelyezhető abban az esetben, ha legalább
három „tiszta társas edzést” fut különböző napokon.
Amennyiben az agarat korábban bármilyen versenyben diszkvalifikálták vagy eltiltották, azt jelezni kell a
Versenytitkárság felé.

Beteg kutya jelentése
1)

Ha egy agár a nevezés és a verseny napja között lesérül, megbetegszik, vagy korábban gyógyszeres
kezelés alatt állt, azt azonnali hatállyal írásban jelenteni kell a Versenytitkárság felé.

2)

Ha az agár bármilyen fertőző betegségben szenved, vagy kennel köhögése van, úgy azt jelenteni kell a
Versenytitkárság felé, és amíg a kutya állatorvos által igazoltan nem gyógyult, tilos a pályára hozni.

3)

Az agarakat kizárólag féregtelenítve, bolhamentesen és ápoltan lehet csak a pályára hozni. A
féregtelenítést az oltási könyvbe kell igazolni, a bolha mentességet pedig a paddockban dolgozó
személyzet bármikor ellenőrizheti.

4)

A versenyprogramon lévő agár lejelentése nem mentesít a nevezési díj megfizetésétől.

Nevezés, indulóadás
1)

A nevezés minden esetben e-mailben történik, amelyet a Versenytitkár részére kell megküldeni.

14.

15.

2)

Nevezési határidőt, nevezési díjat és az egyéb versenyekkel kapcsolatos információkat a versenykiírás
tartalmazza.

3)

A nevezés egyben indulóadás is. Amennyiben több futamra neveztek egy agarat, úgy a Versenytitkár
határozza meg, hogy melyik futamban indulhat.

4)

A nevezési (indulási) díj általános mértéke a futam összdíjazásának 5%-a, mely minden regisztrált tulajdonos
virtuális számláján kerül levonásra a nyereményből. A nevezési díj mértéke a versenykiírásban ettől egyedileg
eltérhet.

5)

A Versenyszervező fenntartja a jogot, hogy a versenyfeltételeket indoklás nélkül megváltoztassa.

Díjak, nyeremények, hátralékok (az elszámolási szabályok nem a Versenyszabályzat része)

1)

A versenyek díjazásai minden esetben feltüntetésre kerülnek a Magyar Turfban újságban, amely
tartalmazza a hivatalos versenyprogramot, illetve a kincsempark.hu oldalon.

2)

A pénznyeremény a szerződéskötés után regisztrált verseny számlán gyűlik egészen addig, ameddig
a tulajdonos ki nem kéri azt.

3)

A nyereményből automatikusan levonásra kerül a nevezési díj, büntetések és egyéb szolgáltatási
díjak.

4)

A nyeremény maximum havonta egyszer kérhető ki, mely átutalás formájában kerül kifizetésre.

Versenynap szabályai
Profi versenyben egy agár nem futhat kétszer egy nap, többfordulós verseny esetén is minimum 1 teljes napnak el
kell telnie a két futam között, amikor pályaedzésre sem vihető.
1. Felszerelés
Mez és szájkosár használata kötelező minden agár részére a versenyben. A mezek számozása és színei
az alábbiak szerint történik:
1 – Piros alapon fehér
2 – Kék alapon fehér
3 – Fehér alapon fekete
4 – Fekete alapon fehér
5 – Sárga alapon fekete
6 – Fekete és fehér csíkos alapon piros
Kizárólag angol, amerikai és ausztrál szájkosarak engedélyezett. Biztonsági okokból, nem szabad
módosítani a szájkosáron úgy, hogy az rontson annak stabilitásán, rögzítésén.
2. A pálya
A körpálya talaja egyenletes, homokos borítású.
A startbox 6 „fülkéből” kell, hogy álljon és mozgatható (befordítható) legyen.
3. Versenytávok
A versenyeket 280, 480, illetve 680 méteres távon futják a Kincsem Parkban.

4. Érkezés
4.1 Érkezés minden esetben az első futamot megelőzően minimum 60 perccel. A paddockba kizárólag
a tulajdonos vagy a tréner, illetve valamelyikük előre írásban leadott meghatalmazottja léphet be,
1 ember / 1 kutya. Amennyiben 1 tulajdonos/ trénernek több agara fut egyazon futamban és több
segítő személyre van szüksége, úgy azt előre írásban köteles jelezni a nevezéssel egyidőben.
4.2 Az érkezést követően a kutyákkal a paddocknál kell jelentkezni azonosításra és mérlegelésre
(100g-os pontossággal), illetve le kell adni az azonosításhoz szükséges dokumentumokat a
Versenytitkárnak.

4.3 Az azonosítást és a mérlegelést követően, a kutyákat megvizsgálja az aznapra kirendelt megbízott
Pályaállatorvos. Amennyiben az állatorvos futásra alkalmasnak találja az agarat, úgy a paddock
vezetőjének felügyeletével a kutyákat be kell tenni a futam és box szám alapján előre
meghatározott kennelbe, ahol a futamukig tartózkodniuk kell.
4.4 Az agár a mérés után már nem kaphat se inni, se enni, se semmi más anyagot.
4.5 A kennelbe betett kutyához a versenyig már nem lehet visszamenni, nem lehet kivenni, elvinni,
kizárólag a verseny előtt 10-15 perccel.
4.6 A verseny előtt 10-15 perccel a tulajdonos/ tréner kiveszi a kutyát a kennelből, ráadja a start takarót
és a szájkosarat, illetve fölveszi a startszámhoz tartozó köpenyt, majd a fennmaradó időben
bemelegíti a kutyát a versenyre.
4.7 Azért, hogy az agáron a megfelelő számú start takaró és szájkosár legyen, teljes mértékben a
tulajdonos/tréner felel.

5. Verseny
5.1 A versenyre való felvonulást a starter irányításával kell végezni, mindenben az ő utasításait
követve. Az agarakat felvezető tulajdonosok/ trénerek a starthoz történő felvonuláson hosszú
nadrágban, valamint zárt cipőben jelenhetnek meg.
5.2 A verseny a starter jelzésére indul, amikor már senki nem tartózkodik a futófelületen, így azt ahogy
az agár a boxba került azonnal el kell hagyni.
5.3 A tulajdonosok/ trénerek minden esetben kizárólag csak a füvön tartózkodhatnak egészen addig,
amíg a nyúl meg nem állt a verseny végeztével, ekkor lehet újra a pályára lépni és megfogni az
agarakat.
5.4 Amennyiben technikai okok miatt késve indul a futam, vagy bármi egyéb váratlan dolog merül fel,
minden esetben a starter utasításait kell követnie a versenyzőknek.
5.5 Amennyiben az agarak kabátot is viselnek verseny előtt, azt a startboxba rakás előtt le kell venni
az agárról, majd ki kell vinni. a pálya területéről. Tilos kabátot, pórázt vagy bármi egyebet a startbox
tetejére rakni!

6. Távozás
1)

A befogott agarakkal a lehető leghamarabb le kell vonulni a pályáról úgy, hogy a szájkosarat
a befogás után a lehető leghamarabb le kell venni róluk.

2)

A nyertes agár tulajdonosa a füves pályán marad és dobogóra áll a kutyával együtt a
fotózáshoz, a többieknek el kell hagyniuk a pályát.

3)

Sérült kutya esetén a pályaállatorvos és a mentő személyzet azonnal a kutya segítségére
siet.

4)

A futam végeztével minden agarat vissza kell vinni a paddockba, ahol lehűthetik az agaraikat,
majd kb. 15 percig a zárt bemelegítőben kell maradni a kutyával. Dopping vizsgálat esetén
addig kell maradni, amíg azt a mintát vevő állatorvos meghatározza.

5)

Doppingvizsgálatot a Versenyszervező rendelhet el célzottan vagy akár szúrópróba-szerűen,
melyen minden versenyző köteles a mintát vevő állatorvossal maximálisan együttműködni.

7. Időmérés, Célfotó
1)

Minden edzés – egyéni és társas egyaránt - illetve verseny automata időmérő rendszerrel történik, mely
adatok azonnali bevezetésre kerülnek versenytitkári adatbázisba, majd ezt követően digitálisan is
rögzítésre kerülnek. Az időmérés alól kivételt képeznek a kézből indított edzések.

2)

Az agarak befutási sorrendjét és a helyezéseket minden esetben célfotó támasztja alá.

3)

A célfotókép vagy a célbírói ítélet alapján a Versenyszervező dönt a befutási sorrendről és arra az ún.
’rendben’ jelzést megadja. Rendben jelzés legkorábban öt perccel a lefutás után adható. A célfotó és az
időmérő berendezést a Célbíró kezeli. A célfotógép meghibásodása esetén a befutási sorrendet a
Versenyintézőség a célbíró segítségével állapítja meg.

8. Óvás
1)

A ’rendben’ jelzés megadása előtt a versenyben futott bármely agár tulajdonosa/ trénere óvást
emelhet versenytársa ellen, ha úgy ítéli meg, hogy az agár valamely – előtte célba érkezett – ellenfele
súlyos, a verseny eredményét befolyásoló szabálytalanságot követett el. Az óvás mindig a célbírói
emelvénynél jelezhető egyértelmű bejelentéssel.

2)

Az óvadék díja a futam összdíjazásának 10%-a. Az óvást a Versenyintézőség tárgyalja meg.
Amennyiben az óvásnak helyt ad, a szabálytalankodó agarat hátra helyezheti vagy diszkvalifikálhatja
a versenyből, ebben az esetben az óvadékot visszaadja. Amennyiben az óvást elutasítja, az óvadékot
visszatartja.

3)

A Versenyintézőség és a Versenyszervező hivatalból is óvást emelhet a versenyben történt bármilyen
esemény vagy súlyos szabálytanság miatt.

4)

A Versenyintézőség leállíttathatja vagy érvénytelenítheti a futamot, ha bármilyen technikai probléma
merül fel a nyúlhúzó berendezéssel vagy a startbox-al, illetve ha olyan mértékű külső beavatkozás
adódik, ami veszélyezteti a verseny végkimenetelét.

5)

A Versenyszervező a futam lefutásától számított 90 napon belül technikai óvást emelhet, amennyiben
a rendben jelzést követően olyan információ vagy körülmény merül fel, amely a verseny
végeredményét befolyásolta. A technikai óvás a fogadásokat nem érinti.

9. Doppingvizsgálat
A tulajdonos/tréner felelőssége, hogy biztosítsa, hogy minden étel, vitamin és táplálék kiegészítő, amellyel
a hatáskörébe tartozó agarat eteti, mentes legyen minden olyan anyagtól, mely hamisan befolyásolhatja
az agár teljesítményét vagy hátrányosan érintheti az agár jólétét.
Pozitív doppingesetnek minősül, ha a doppingminták feldolgozásával megbízott angol akkreditált
doppinglabor megküldött jelentése nem negatív. Negatívnak számít az akkreditált dopping labor jelentése,
amennyiben egyetlen anyag jelenléte sem kerül feltüntetésre a jelentésben.
A pozitív doppingeset a mintavétel napján és az azt követő 30 napon belül lefutott versenyekből való
diszkvalifikálást vonja maga után.
Az agár nevezésével és indulónak adásával a tulajdonos és tréner elfogadja, hogy kutyáján bármikor
doppingvizsgálatot végezhetnek, melyet a Versenyszervező rendelhet el a versenynap során bármikor,
bármely agár esetében. A tulajdonos és az tréner köteles az agarát a vizsgálat elvégzéséhez
hozzáférhetővé tenni.
A doppingvizsgálat megtagadása pozitív doppingesetnek minősül.
A pozitív doppingeset fegyelmi eljárást von maga után, melynek eredményeként
mind az érintett agár és a tréner időlegesen vagy véglegesen eltiltható a versenyzéstől.
Pozitív vizsgálati eredményről a tulajdonost/trénert 48 órán belül értesíteni kell hivatalosan írásban a
Versenytitkárság részéről, amennyiben a tulajdonos/tréner élni szeretne a B próba lehetőségével, úgy arról
az értesítés kézhezvételétől számított 48 órán belül nyilatkoznia kell.
Az eltiltásról a Versenyintézőség hoz határozatot a pozitív minta (kérés esetén a “B” próba) visszaérkezését
követően 14 napon belül. A futamból az érintett agarat diszkvalifikálni kell és a mintavételtől számított 30
napon belüli egyéb eredményeit meg kell semmisíteni.
1) A versenynapra kinevezett Versenyintézőségnek joga van a futam után elrendelni bármely agár
doppingvizsgálatát és teszt alá vetését, illetve laborvizsgálatra alkalmas vizelet- nyál -szőr vagy
vérmintát venni az agártól.
2)

A versenynapra megbízott állatorvosnak joga van elrendelni, hogy az agarat addig tartsák
felügyelet alatt, amíg a szükséges vizsgálatokat el nem végzi, illetve a használható mintát le nem
veszi.

3) A minta levétele kizárólag a tulajdonos vagy tréner jelenlétében történhet, amennyiben
meghatalmazott személy felel az agárért, úgy az ő jelenlétében.

4) Bármely vizsgálat hivatalos eredményéről a Versenyszervezőnek értesítenie kell a tulajdonost/
trénert, illetve elérhetővé tenni azt a számára.
5) Pozitív vizsgálati eredmény esetén az „A” és „B” próba költsége a tulajdonost terheli.

16.

Fegyelmi eljárás szabályai

Fegyelmi eljárás alá esik az a személy:
1)

aki alkalmazott, megkísérelt alkalmazni, közbenjárt az alkalmazásában, bátorított mást az
alkalmazására vagy szemet hunyt az alkalmazása felett bármely olyan szernek az agáron,
amely összetételéből és/vagy természetéből adódóan hatással lehet az agár teljesítményére
vagy hátrányosan hathat az agár jólétére.

2)

akinek hatáskörében volt olyan agár, akinek szövetében, vizeletében, salakanyagában, vérében
stb. kimutatható olyan szer vagy anyag, ami összetételéből adódóan befolyásolhatja az agár
teljesítményét, vagy hátrányosan hathat az agár jólétére.

3)

aki szándékosan vagy gondatlanságból bármilyen hamis állítást tett az agárversennyel
kapcsolatos bármely dokumentumban, vagy hamis aláírást tett

4)

Aki szándékosan vagy gondatlanságból bármely hamis állítást tett az agár azonosságára
vonatkozóan, eltávolította vagy megkísérelte eltávolítani a beazonosításra alkalmas mikrochipet
az agárból kivéve, ha az említett chip műszaki hibás lett és nem ad jelet a leolvasó számára

5)

Aki kegyetlenül, vagy olyan módon bánt az agárral mely az agár szenvedését okozta

6)

Aki erőszakosan, agresszíven vagy nem megfelelő módon viselkedett az agárpályán bármely
más sporttársával vagy a Kincsem Park bármely alkalmazottjával

7)

Aki bármilyen módon ellenszegül vagy megtagad bármely, az agárral kapcsolatos vizsgálatot,
illetve félrevezető információt ad a vizsgálat tárgyát képező agárral kapcsolatban.

8)

A Versenyszervezőnek a fegyelmi bizottsággal közreműködve joga van bármely agár
kizárására, mely a 17.1-es bekezdésben említett bármely szabályszegéshez kapcsolódik
egészen addig, amíg az eljárás le nem zárul.

9)

A Versenyszervezőnek joga van ahhoz, hogy bármely olyan agarat időszakosan kizárjon a
versenyzésből, aki egy fegyelmi eljárásban résztvevő személy rokonának neve alatt van
regisztrálva egészen addig, amíg a fegyelmi eljárás tart.

10) Amennyiben a fegyelmi eljárás bírsággal és időszakos eltiltással végződik, úgy az említett
tulajdonos vagy tréner semmilyen, a tulajdonában és/vagy tréningezésében lévő agárral nem
nevezhet sem edzésre, sem versenyre az eltiltás ideje alatt.
A Versenyszervező a fegyelmi ügyek megtárgyalására fegyelmi bizottságot hoz létre.
A fegyelmi bizottság döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.

17.

Kennelvizit

1)

Az agaraknak minden esetben a szerződött tréner Kincsem Park felé bejelentett címén kell tartózkodniuk, kivéve,
ha a tulajdonos és a tréner személye megegyezik.

2)

A szerződött trénernek kötelessége minden esetben beengednie kennel ellenőrzésre a Kincsem Park által
megbízott személyt, aki ellenőrzi, hogy az adott címre bejegyzett kutyák valóban ott tartózkodnak-e, illetve
megfelelő tartási körülmények között élnek. Kennelvizit során a Versenyszervező elrendelheti a tréningben lévő
agarak doppingvizsgálatát.

3)

Amennyiben az agár kinti kennelben lakik, úgy a kennelnek egy minimum duplafalú szigetelt építmény kell legyen,
mely két részből áll: egy minimum 2x2m-es „előtérből”, ahol a kutya elvégezheti dolgát és egy 1 agár esetén
75x110cm-es, 2 agár esetén 110x130cm-es puha fekhelyből.

4)

Az agár megfelelő mozgatásáról a tulajdonos/ tréner köteles gondoskodni.

18.

Agarak szállítása

1)
2)

Az agár nem szállítható limuzin típusú személygépkocsik csomagtartójában.
A megfelelő légköbméter biztosítása a tulajdonos/ tréner felelőssége.

A Versenyszervező és Versenyrendező nem felel az agarat, a tulajdonosát illetőleg a közreműködőket ért sérülésekért. Éppúgy
nem vállal felelősséget az elszabadult agarakért.
Jelen versenyszabályzat a Kincsem Park – Nemzeti Agár Stadionban rendezett Profi Agárversenyekre vonatkozik, a
hatálybalépés időpontja: 2021. június 14.
A szabályzat a visszavonásig vagy egy új szabályzat hatályba lépéséig érvényes.

Budapest, 2021. június 14.
Kincsem Nemzeti Kft.

