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A Kincsem Nemzeti Kft. a 2021. augusztus 22.--ére, vasárnapra kiírt VIII. AMATŐRVERSENY
HENDIKEP (V/b.) 480.000 Ft Táv. 1600 m feltételeit kellő számú induló hiányában visszavonta.
A Kincsem Nemzeti Kft. a 2021. november 21.--ére, vasárnapra kiírt IV. HENDIKEP (II.o.) 880.000 Ft
Táv. 1400 m feltételeit kellő számú induló hiányában visszavonta.
Budapest, 2021. 08.17., 11.16.

Kincsem Nemzeti Kft.
IDOMÍTÁSI JEGYZÉK
Aros Zoltán
Krizo i.
Bézs, smaragdzöld ujjak és sapka

Centrum
Santis

4é
4é

s
s

k
k

Latin Lover (FR) - Cool Girl (IRE)
Pigeon Catcher (IRE) - Salalah (CZE)

Bakos Gábor
Jazy Team i.
Szürke, fehér V, rózsaszin ujjak és sapka
Szürke, fehér „V”, rózsaszin ujjak, szürke sapka
Sambo (GER)
Ice Venom (FR)
Mystic Maleficent (FR)
Agreement (GER)
Bravestone (IRE)
Maared (FR)
Maxim (GER)
Provokativ (GER)
Sarcelles (FR)

3é
3é
3é
2é
2é
2é
2é
2é
2é

p
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p
s
p
stp
p
s
p

m
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k
m
m
m
m
k
k

Tai Chi (GER) - Scouting (IRE)
Scissor Kick (AUS) - Into The Wild (FR)
Bobby's Kitten(USA)-Morning Bride (IRE)
Lord of England (GER) - Ars nova (GER)
Churchill (IRE) - Bahama Bay (GER)
Shalaa (IRE) - Devout (IRE)
Maxios (GB) - Mukaabra (GB)
Adlerflug (GER) - Panatella (GB)
Shamardal (USA) - Shamardanse (IRE)

Balogh Heike
Balogh i.
Fehér, aranysárga nap és sapka
Fehér, aranysárga nap, fekete sapka
Szurya (GER)

3é

p

k

Reliable Man (GB) - Supremacy (FR)

Bányai Rita
TRINITY i.
Kék, ezüst sapka
Melioria

4é

stp

k

Garabonciás (GER) - Millennium

Barabás Mónika
"Álmos Oroszlánok"
Fekete, sárga ker.szalag és sapka
Nakaimo

3é

p

k

Makaam (USA) - National Art (IRE)

Apex i.
Kék-sárga rombuszok, kék sapka
Kék-sárga rombuszok, sárga sapka
Kék-sárga rombuszok, fehér sapka
Music Channel (GB)
Call Gate (IRE)

6é
3é

p
s

k
m

Most Improved (IRE) - Molly Marie (IRE)
Red Jazz (USA) - Cliff Walk (IRE)

Díszes i.
Kék, fehér keresztszalag, zöld ujjak, kék sapka
Kék, fehér keresztszalag, zöld ujjak, fehér sapka
Kék, fehér karszalag, zöld ujjak és sapka
Bajnokok Bajnoka

2é

p

m

Mikhail Glinka(IRE)-Blue Serenade (IRE)

Nagy Ilona úrhölgy lova
Kék, fehér csík és sapka
Spot Light (SWE)

4é

p

k

Streetlight (GB) - Annie Blue (SWE)

Oli i.
Zöld, sárga csillagok, sárga ujj., zöld csill., és s-z. s.
Supreme

5é

p

k

Satin Stone(USA)-Spinning Crystal (IRE)

Berghoffer Szandra
Molnár Team
Királykék, k.kék-fehér csíkos ujjak, k.kék sapka
Lady Zsu (GB)
Hellász

5é
2é

s
p

k
m

Lethal Force (IRE) - Lady Vermeer (GB)
Anabaa Blue (GB) - Heliconia (GB)

Salty and Sweet i.
Piros, fehér kockák, zöld ujjak, piros sapka
Piros, zöld kockák, fehér ujjak, zöld sapka
Joaillier (FR)
Sir Sherlock (GB)
Envious (GB)

3é
3é
3é

p
p
p

m
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Make Believe (GB) - Any Joy (IRE)
Iffraaj (GB) - Say No Now (IRE)
Mayson (GB) - Kaminari (IRE)

Bihari Alexandra
Victory Castle Stud
Piros, zöld csillag, sárga ujj, zöld csillagok, piros s.
Buraq Prince (IRE)
Al Zaker (IRE)

2é
2é

p
p

her
k

Alhebayeb (IRE) - Ballet Dancer (IRE)
Gutaifan (IRE) - Amaany (GB)

Bokori Tamás
Darcy i.
Barna, bézs V, és barna sapka
Lucifer

4é

p

m

Garabonciás (GER) - Lucky Lady (GB)

SC. MOLETT
Fekete, sárga gyûrûk és karszalag, sárga sapka
Fekete, sárga gyûrûk és karszalag, piros sapka
Fekete, sárga gyûrûk és karszalag, fekete sapka
Venus Victrix (GB)

2é

p

k

Heeraat (IRE) - Venus Grace (GB)

Buzási Pál
Rádi i. II.
Királykék, arany ujjak, királykék karszalag, fehér sapka
Northern Way (FR)

4é

p

her

Thewayyouare (USA) - Nessaya (GER)

Csontos Pál
BÁBOLNA
Sötétzöld, sárga sapka
Sötétzöld, fehér sapka
Sötétzöld
Sötétzöld, piros sapka
Sötétzöld, sárga szalag és sapka
Juharliget
Tábornagy

2é
2é

p
s

m
m

Akaba (GER) - Jubilantka (IRE)
Bully Pulpit (USA) - Tábortûz

CERNOLIK i.
Fekete, piros gyûrûk, piros karszal. és sapka
Fekete, piros gyûrûk, piros karszal., fekete sapka
Miss Mystery (IRE)

3é

p

k

Sir Prancealot (IRE) - Maleha (IRE)

Croatian Owners Club
Fehér-piros kockák, kir.kék ujjak és sapka
Fehér-piros kockák, kir.kék ujjak és fehér sapka
Calabrese (IRE)

4é

sz

her

Alhebayeb(IRE)- Crystalline Stream (FR)

Csucso Racing
Kék, piros ujjak, zöld sapka
Piros, kék ujjak, sárga sapka
Hucsucso (IRE)
Grayscale (IRE)

4é
3é

p
sz

k
k

Teofilo (IRE) - Hall Hee (IRE)
Gregorian (IRE) - Euthenia (GB)

Csucso Racing i.
Piros, kék ujjak, piros sapka
Shifting of Stukko (IRE)

3é

p

m

Battle of Marengo(IRE-Shifting Along(IRE)

EB szindikátus
Piros, fehér gyûrûk, kék sapka
Antarktika CsCs

3é

p

k

Óbuda (GB) - Agapé

EKINOKS
Fehér, zöld öv, karsz. és sapka
Oba Hara (GB)

4é

s

k

Zebedee (GB) - Overheard (IRE)

Kum i.
Fekete, sárga szalag, kék ujjak, fehér sapka
Phillipines (IRE)

3é

p

k

Camacho (GB) - Prospera (IRE)

Nikica Jencic
Királykék, fekete szeg. és csík, kir.kék ujjak, fekete sapka
Rosa Dartle (IRE)

3é

s

k

Territories (IRE) - Batiste (GB)

Noémi Racing
Zöld, fekete kockák, fekete sapka
Arany, piros kockák és sapka
Impossible Star (IRE)
Sweet Siccu (IRE)

3é
3é

p
s

m
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Elzaam (AUS) - Invade (IRE)
Prince of Lir (IRE)- Sweet Chilli (IRE)

Noémi Racing III.
Kék, narancssárga kör, kék sapka
Kék, narancssárga kör, fehér sapka
Galactic Gleam

3é

p

k

Move Your Vision (IRE)- Graceland (POR)

Orbay Kft. II.
Piros, zöld ujjak és fehér s.
Régi Csibész (FR)

2é

p

m

Nathaniel (IRE) - Remake (GB)

Ruhland i.
V.zöld, fehér ujjak, fehér-v.zöld csill. sapka
Baretta (GER)

2é

s

k

Feuerblitz (GER)- Bavarian Beauty (GER)

SANDROVO
Fehér-zöld-piros és piros sapka
Fehér-zöld-piros és fehér sapka
Lavalon (BUL)

2é

p

m

Leonard (GER) - Agnessa (BUL)

SEVAR i.
Narancssárga, sötétzöld sapka
Narancssárga, piros sapka
Ocasio Cortez (IRE)
El Prado's Joy (GB)

4é
3é

sz
p

k
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Gutaifan (IRE) - Novel Fun (IRE)
Bobby's Kitten(USA)-Mistaken Love (USA)

Szabó Hunor úr lova
Világoskék, sárga öv, fehér ujjak, vil.kék-sárga csill. s.
Different Illusion (GB)

2é

p

k

Charming Thought (GB) - Daysiwaay (IRE)

Szentgyörgypuszta i.
Piros, fehér-zöld csíkok, fehér sapka
Piros, fehér-zöld csíkok, kék sapka
Piros, fehér-zöld csíkok, zöld sapka
Midnight Love (IRE)

6é

p

k

Kodiac (GB) - Mutiska (IRE)

Csupor Ferenc
Bábolna - Tatai i.
Ezüst, fekete félhold, ezüst sapka
Ezüst, fekete félhold, vörös szalag és sapka
Ezüst, fekete félhold, fekete sapka
Marshmallow
Sasha
Kerengõ
Regény

3é
3é
2é
2é

p
s
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p

m
m
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Bully
Bully
Bully
Bully

Pulpit
Pulpit
Pulpit
Pulpit

(USA)
(USA)
(USA)
(USA)

-

Mazsola
Salalah (CZE)
Kespark (ITY)
Renleet (ITY)

Esztergomi i.
Piros-fehér csíkos, fehér sapka
Piros-fehér csíkos, piros sapka
Piros-fehér csíkos, zöld sapka
Surprise of Devil (IRE)
Rebel's Angel (IRE)
Sabi

4é
4é
2é

p
her Elusive Pimpernel(USA)-Super Value (GB)
sz
k
Kingston Hill (GB)- Rutland Water (IRE)
p m
Mikhail Glinka(IRE)-Souvenir de Mauve(GB)

FELTEFE
Fekete, "fehér ló", fekete sapka
Fekete, "fehér ló", piros sapka
Blazing Comet (IRE)
Xman
Azzurro
Meghívó
Sikeres
Megintõ

4é
4é
2é
2é
2é
2é

p
p
s
s
p
p

m
m
m
m
m
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Frankel (GB) - Moonlight's Box (USA)
Rendezvous (IRE) - Xindi
Bully Pulpit (USA) - Allonya (GER)
Akaba (GER) - Megnyerõ
Cikázó - Szendelgõ
Anabaa Blue (GB) - Megkapó

H.SZ.S.ZS. i.
Kék-fehér, fehér csillag, kék-fehér sapka
Can't Beat It (GB)

4é

stp

m

Showcasing (GB) - My Broken Drum (GB)

Korinna Racing
Sötétkék, zöld motivum és sapka
Copadelmundo (IRE)

3é

p

m

Mustajeeb (GB) - Calibrate (GB)

Nagyberek i.
Zöld, piros keresztszalag, fehér sapka
Zöld, piros keresztszalag és sapka
Next Page (IRE)
Szigliget (IRE)

3é
3é

p
p

k
k

Epaulette (AUS) - Next Door (IRE)
Mehmas (IRE) - Seinellanima (IRE)

Tatai i.
Sárga-zöld, sárga ujjak, zöld gallér, zöld sapka
Sárga-zöld, sárga ujjak, zöld gallér, sárga sapka
Theblacklist (FR)
Trip Jone Decerisy (FR)
Igazgató (GER)
La Manche (FR)
Eminent Victory (IRE)
Fragile Planet (GB)
Lucnaor (FR)
Cry of Joy (FR)
Tulsa (FR)

4é
4é
3é
3é
3é
3é
2é
2é
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Bated Breath (GB) - Delicate (GB)
Top Trip (GB) - Sab Jones (FR)
Maxios (GB) - Ismay (GER)
Mukhadram (GB) - Lidaya (USA)
Fulbright (GB) - Fearless Flyer (IRE)
Iffraaj (GB) - Planete Bleue (IRE)
Zarak (FR) - La Llanura (CAN)
Pedro The Great(USA)- Cry of Love (SPA)
The Grey Gatsby (IRE) - Tarawa (FR)

Dejan Davidovic
Telivér Farm II. i.
Sötétkék, sárga sapka
Sötétkék, zöld sapka
Sötétkék, v.zöld sapka
Éjfél
Csalán
Hurrikán
Quint
Almacsillag
Bratheneum
Draco
Finish
Hírös
Narrock
Sunny's Ló
Szokatlan
Zenrikó
Éji Láng
Qba Libre
Római Lány
Xindikátus
Éjkirály
Szamos

7é
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3é
3é
3é
3é
3é
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Satin Stone (USA) - Estemona (GER)
Out Loud (GB) - Cherish (GB)
Out Loud (GB) - High Rainbow (IRE)
Makaam (USA) - Queen's Night (IRE)
Esti Csillag - Apple Pie
Atheneum (IRE) - Brahy lánya
Esti Csillag - Dynamite Blond (GB)
Esti Csillag - Finálé
Satin Stone (USA) - Hírnév
Steady As A Rock (FR) - Naraan
Makaam (USA) - Sunny Vale
Makaam (USA) - Szonáta (GB)
Makaam (USA) - Zelnike
Satin Stone (USA) - Éjkirálynõ
Rendezvous (IRE) - Qba
Makaam (USA) - Ravenna
Makaam (USA) - Xindi
Röptûz - Éjkirálynõ
Esti Csillag - Szamóca (GB)

Domján Lajos
Pannonstar Racing Team
Királykék, piros váll. kir.kék sapka
Best Victory DL
Pannon Force DL

4é
2é

p
p

k
k

Prince Damyan - Balettáncosnõ
Kardiv (GER) - Pannonstar DL

Dr. Ecsedi Ferenc
dr. Ecsedi Leticia úrhölgy lova
Zöld, fehér pettyek, piros sapka
Zöld, fehér pettyek és sapka
Marlon
Impression (GB)
Outback Opal (GB)
Stream (GB)
Watch Me (GB)
Áprilisi Vihar
Crupie
Circassian Circle (GB)

4é
4é
3é
3é
3é
2é
2é
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Steady As A Rock (FR) - Mahiki (GB)
Dutch Art (GB) - Past Forgetting (IRE)
Australia (GB) - Arizona Jewel (GB)
Frankel (GB) - Ainippe (IRE)
Dutch Art (GB) - Catwalk (IRE)
Steady As A Rock (FR) - April's Music
Steady As A Rock (FR) - Crimson (IRE)
Highland Reel (IRE) - Blue Echo (GB)

Elbert József
Equus - Dent
Sárga, világoskék ujjak, sárga-kék sapka
Sárga, világoskék ujjak és sapka
Sáska
Jet Stream W
Miss Platini

5é
3é
2é

s
k
Category Five (IRE) - Sugar Lady
p
k
Category Five (IRE) - Jooseena (IRE)
s
k
Foreign Affairs (GB) - Miss Nina Ricci
Farkas Levente

Kovács Réka úrhölgy lova
Zöld, sárga szegély, zöld-sárga ujjak, zöld s.
Zágráb

4é

p

her

Rendezvous (IRE) - Zara

M.K.F. Horse Racing
Piros, arany rombusz, fekete ujjak és p.-a. sapka
Sámántánc
Ready As A Rock
Shanzon
Sin Lee Loh
Sudoku

4é
2é
2é
2é
2é

stp
p
p
p
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m
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Esti Csillag - Samirza
Steady As A Rock (FR) - Rózmarin
Category Five (IRE) - Sharon's Stone
Out Loud (GB) - Színarany
Steady As A Rock (FR) - Should I Stay

Sz & Sz Racing
Lila, arany öv, karszalag, lila sapka
Lila, arany öv, karszalag, lila-arany sapka
Sprinter
Sir Sheldon (GB)

4é
3é

s
sz

k
her

Makaam (USA) - Spinning Crystal (IRE)
Outstrip (GB) - Senorita Parkes (GB)

Fézer Róbert
Aurel Mazilu i.
Fehér, kék csillagok és sapka
Marsellus Wallace (IRE)
Love Forever (IRE)
Ariadne (IRE)
Wind Princess (FR)

4é
4é
3é
2é

p
p
p
p

m
k
k
k

Worthadd (IRE) - Majestic Oasis (GB)
Tagula (IRE) - La Herradura (GB)
Holy Roman Emperor(IRE)-Shannon Spree(GB)
Pomellato (GER)-Whispered Promise (IRE)

Bogi úrhölgy lova
Aranysárga, fehér sapka
Bordó, sárga "V"-k , zöld sapka
His Majesty

5é

p

m

Category Five (IRE) - Hõsnõ

Florentina Haralambie i.
Fekete, ezüst csillagok, ezüst sapka
Fleeting Vision (IRE)
Vladimir (RUM)

3é
2é

p
p

k
m

Zoffany (IRE) - Laureldean Spirit (IRE)
Mercury (RUM) - Nordican Way (FR)

Fortuna i.
Kék, sárga szegélyes ujjak, k-s. gyûrûs sapka
Dante Pokla (FR)
Laurence (GER)

2é
2é

p
p

m
m

Due Diligence(USA)-Deauville Diva (IRE)
Walzertakt (GER) - La Palmera (GER)

GIOVANNI i.
Piros, fekete rombuszok, piros sapka
Wesley (GER)
Acer (GER)

4é
2é

s
p

her
her

Hamond (GER) - Wellista (GER)
Earl of Tinsdal (GER) - Adenike (GER)

RRD Training & Racing
Kék, fehér csillagok, kék sapka
Fehér, kék csillagok, kék sapka
Loveliness (GER)
Bergspitze (GER)
Rysk Couver (FR)

4é
2é
2é

p
p
p

k
k
k

Dabirsim (FR) - Little Scarlet (IRE)
Tai Chi (GER) - Belinga GER)
George Vancouver(USA)-Risky Strait (FR)

TAHI STUD Kft.
Kék, sárga csíkos ujjak, kék sapka
Kék, sárga csíkos ujjak és sapka
Kék, sárga csíkos ujjak, fehér sapka
Light Blue Sky (GB)
Silenus

3é
2é

p
p

k
m

Adaay (IRE) - Lady Macduff (IRE)
Eagle Top (GB) - Sinabung (IRE)

Fodor Ákos
Olivia i.
Égszínkék, fehér sapka
Égszínkék, sárga sapka
Aloiv Aivilo (GB)
Seuso (GB)

5é
3é

sz
s

k
m

Dark Angel (IRE) - Abeille (IRE)
Helmet (AUS) - Swanky Lady (GB)

Fodor Sándor
Fõnix
Piros-fehér, fehér ujjak, piros karszal., sárga sapka
Herastias (FR)
North Island (GER)

4é
4é

p
p

k
k

Kamsin (GER) - Hera Bonitas (FR)
Nathaniel (IRE) - North America (GER)

Gajdos Zsolt
Motivator Racing
Fekete, arany kör, piros karszalagok, fekete sapka
Karakter

2é

p

m

Anabaa Blue (GB) - Klaerchen (GB)

Garai Richárd
Garai i.
N.sárga-s.kék kockás, s.kék csíkos ujjak és ns. s.
Fehér, piros öv és ujj, fehér sapka
N.sárga-s.kék kockás, s.kék csíkos ujjak és s.
Dormi (IRE)
Run Ripli Forward (IRE)
Poker Heart

Guriga Gold

3é
3é
2é

sz
p
p

k
k
k

Gutaifan (IRE) - Diva (GB)
Morpheus (GB) - Red Rosanna (GB)
Anabaa Blue (GB) - Poker Face

Grósz Gyula
Ilkamajor i.
Sötétzöld, sárga vállak, karszalag, sötétzöld sapka
Sötétzöld, sárga vállak, karszalag és sapka
2é
p
m
Black Mast (USA) - Gloire

Gyöngyösi Attila
Gyöngyösi Farm
Zöld, narancss. kockák és ujj., z. s.
Zöld, narancss. kockák és ujj., és s.
Mira

7é

stp

k

Sunny Sam (GER) - Madam M. (GB)

Harakály István
Budapesti i.
Fekete, piros ujjak és sapka
Fekete, piros ujjak, fehér sapka
Easy Cash

2é

p

m

Ivanhoe (GB) - Ensure (GB)

EMERALD Racing
Zöld, "fehér lófej mot.", zöld sapka
Green Emerald

2é

p

m

Prometheus (GER) - Glenda

Jozef Roszival
Dicsõ F. úr lova
Királykék, sötétkék ujjak, szürke sapka
Thunderstone (CZE)

2é

sz

m

Eagle Top (GB) - That's Me (GER)

Kolozsi Ranch
Zöld, fekete váll, zöld sapka
Zöld, fekete váll. és piros sapka
Zöld, piros öv, karsz, zöld s.
Botaniste (GER)
Bramastra (FR)
Strong (GB)
Jumeirah Beach (GER)
Quarz (GER)
Solar (GER)
Cirkónia
Kényes
Stamina (GER)

6é
4é
3é
3é
2é
2é
2é
2é
2é

p
s
p
s
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k
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Planteur (IRE) - Bella Monica (GER)
Masterstroke (USA) - Brass Damask (USA)
Sepoy (AUS) - Skirrid (GB)
Amaron (GB) - Josefine (GER)
Earl of Tinsdal (GER) - Quadraga (GER)
Areion (GER) - Sorea (GER)
Anabaa Blue (GB) - Chiaraluna (SVK)
Isfahan (GER) - Key To Win (FR)
Liquido (GER) - Seefluh (GER)

Wanawin
Zöld, fehér "V" és zöld csillagos ujjak, piros sapka
Zöld, fehér "V" és zöld csillagos ujjak, fehér sapka
Paidge (FR)

3é

p

k

Evasive (GB) - Purple Sensation (FR)

Korona Károly
Csiri Attila úr lova
Bordó, fehér ujjak, bordó sapka
Charger

Allegro Assai
Rubidium

3é

p

m
Milestone - Covey Go!
Korona i.
Piros, fekete korona és piros sapka
Piros, fekete korona és fekete sapka
Piros, fehér korona és piros sapka
5é
4é

p
p

her
k

Milestone - Aglaya (GER)
Garabonciás (GER) - Ragazza Nera

Vmax
Zöld, lila ujjak, zöld sapka
Luck Stone

9é

stp

her

Milestone - Lady El Gran

Kovács-Bakos Szilvia
3 P i.
Zöld, fehér csíkok, narancssárga sapka
Zöld, fehér csíkok, fehér sapka
My Little Zazou (CZE)
First Girl

3é
2é

p
s

k
k

Zazou (GER) - Mayfair Magic (GB)
Bully Pulpit(USA)- First Fast Now (IRE)

Brownill i.
Barna, s.zöld V, s.zöld ujjak, barna sapka
Whisky Girl (IRE)

2é

p

k

Kodi Bear (IRE)- Whisky Marmalade (IRE)

Cosa Nostra sindikatis
Sötétzöld, arany szegély, s.zöld sapka
Expect No Mercy (FR)

4é

sz

her

Tin Horse

(IRE) - Al Wasil (IRE)

DANUBIA
Kék, fehér szalag, kék csillagos ujjak, fehér s.
Voyager (FR)

3é

p

m

Penny's Picnic (IRE)- Venga Venga (IRE)

Farádi i.
Narancssárga, fekete sapka
Narancssárga
Báthory
Golden Boy

9é
2é

s
s

her
m

Prometheus (GER) - Bright Sun
Zazou (GER) - Golden Summer (GER)

Galgovits Réka úrhölgy lova
Fehér, rózsaszin és kék V, r.szin, kék ujjak, kék, f.cs. s.
Sempelior (GB)

2é

p

k

Mukhadram (GB)- Sapphire Bracelet (IRE)

Gerber és Takács urak lova
Kék, fehér ujjak, kék sapka
Aurora Australis

2é

p

m

Eagle Top (GB) - Alcobaca (GER)

Gyolai Racing
Fekete, arany csillag, arany ujjak és sapka
Fekete, arany ujjak, csillagok és fekete sapka
Fekete, arany csillagok, fekete ujjak és sapka
Friendly Fenomen (IRE)
Felicita Girl (IRE)

3é
2é

p
p

m
k

Gutaifan (IRE) - Friendly Heart (CAN)
Footstepsinthesand (GB)-Fast Candy(IRE)

Judit & Zoli i.
Fehér, piros ujjak és kereszt, piros sapka
Running Wild

3é

stp

her

Prometheus (GER) - Rence

Lords of Horses
Kék, gránátvörös csíkok és sapka
Kék, gránátvörös ujjak és sapka
Mr Viktor
Surprise of Easter

2é
2é

p
s

m
m

Latin Lover (FR) - Miss Vikaniko (GER)
Eagle Top (GB) - Squaw City (FR)

Morvai i.
Piros, fehér négyzet mot., zöld-fehér csill. s.
Masamód

2é

p

k

Anabaa Blue (GB) - Messerschmitt

Nemeserdõ III. i.
Zöld, piros csillagok, öv és sapka
Hajnalmadár

2é

s

m

Latin Lover (FR) - Hobby Hawk (IRE)

SPPM i.
Fehér, fekete ujjak és sapka
Charlie Firpo (IRE)

4é

p

her

Sir Prancealot (IRE) - Charaig (GB)

STS i.
Királykék, sárga öv, karszalag és kék sapka
Királykék, sárga öv, karszalag és fehér sapka
Királykék, sárga öv, karszalag és sapka
Silver Pepper (FR)
Rosa Sham (FR)
Elenium Sts (IRE)
Diablo Sts (IRE)
Chocito Sts (IRE)
Cirmi Sts (IRE)
Dorka Sts (IRE)

4é
3é
2é
2é
2é
2é
2é

sz
s
s
p
p
p
p

m
k
m
her
k
k
k

Silver Frost (IRE) - Parand (GER)
Hunter's Light (IRE) - Titree (GB)
Buratino (IRE) - Eclaircie (IRE)
Vadamos (FR) - Divert (IRE)
Gale Force Ten (GB) - Cloud Break (GB)
Estidhkaar (IRE) - Cassandane (IRE)
Fascinating Rock(IRE)-Dancing Diva (FR)

Szilvi
Ezüst, rózsaszin keresztszalag és sapka
Brownie

3é

p

k

Prometheus (GER) - Best Silver (GER)

Szilvi i.
Ezüst, rózsaszin keresztszalag, ezüst sapka
Ezüst, rózsaszin keresztszalag és sapka
Fehér, fekete ujjak és sapka
Simply The Best

4é

p

k

Prometheus (GER) - Squaw City (FR)

Sztankov Racing
Fekete, v.kék csillagok és sapka
V.kék, fekete csillagok és sapka
Mágnás Miska (IRE)
Suhanó Üstökös

2é
2é

p
p

m
m

War Command (USA) - Mizayin (IRE)
Eagle Top (GB) - Suhanó

Telivér Farm i.
Sötétkék
Sötétkék, fehér sapka
Sötétkék, piros sapka
Sötétkék, sárga sapka
Sötétkék, zöld sapka

Qngfu Panda
Septon
Crix Crax
Irdatlan
Metatron
Ncobo
Qltusz

4é
4é
2é
2é
2é
2é
2é

p
s
p
stp
f
s
stp

her
her
m
m
m
m
m

Rendezvous (IRE) - Qmisz
Makaam (USA) - Serpa
Out Loud (GB) - Criptonit
Out Loud (GB) - Irish Edge (GB)
Out Loud (GB) - Mezzanine (GER)
Makaam (USA) - Ncore
Out Loud (GB) - Qltúra

Vámi Renáta úrhölgy lova
Fekete, szürke kör, rózsaszin ujjak és sapka
Abigél

2é

s

k

Bully Pulpit (USA)-Aeronwy Thomas (IRE)

Kreka István
Viola i.
Égszínkék
Égszínkék, fehér sapka
Levendula (IRE)
Forgiven (GB)
Mystic Lady (GB)

5é
3é
3é

p
p
p

k
k
k

Camacho (GB) - Lovesome (GB)
Garswood (GB) - Royal Pardon (GB)
Intello (GER) - Mystic Storm (GB)

Maronka Gábor
"BUBI"
Királyék, piros sapka
Királyék,fehér sapka
Leonessa (GER)

2é

p

k

Nutan (IRE) - Lara Croft (GER)

"INTERGAJ"
Kék, piros ujjakon, fehér csillagok, kék sapka
Kék, piros ujjakon, fehér csillagok, piros sapka
Gunther (IRE)
Trigger (FR)

2é
2é

p
p

m
m

Holy Roman Emperor (IRE) - Greta (FR)
Martinborough (JPN) - Teoris (IRE)

"Zevnik family"
Fehér, n.sárga csillag, zöld ujjak és sapka
Boy Z (CZE)

2é

p

m

Zazou (GER) - Brittany (ITY)

Álmodó i.
Zöld, kék ujjak, zöld sapka
Zöld, kék ujjak és sapka
Crushing Power (GB)
Master of Win (GB)

5é
2é

p
p

k
k

Foxwedge (AUS) - Chasin' Rainbows (GB)
French Navy (GB) - Musical Sands (GB)

Bel Racing i.
S.kék, barna váll. piros-lila rombuszos ujjak, piros s.
Angel Secret (GER)

2é

p

k

War Command (USA) - Aliana (GER)

BONNE CHANCE
Neonzöld, fekete csillag, fekete ujjak és sapka
Neonzöld, fekete csillag, fekete ujjak, v.kék sapka
Serif
Gerappa Sts (IRE)
Ghost Sts (IRE)

4é
3é
2é

s
sz
sz

m
her
k

Pigeon Catcher (IRE) - Saffwah (IRE)
Gutaifan (IRE) - Gariepa (GER)
War Command (USA)-Ghost Of A Girl (IRE)

JURKIC - SPORT
Piros-fehér kockák, fehér ujjak, piros-fehér sapka
Fehér, piros-fehér kockás ujjak és fehér sapka
Ferrari Twister (CRO)
Masarati Twister (GER)
Snow Hawk (GB)

2é
2é
2é

s
p
s

m
m
k

Isfahan (GER) - Fabulous Girl (GB)
Maxios (GB) - Monastrella (FR)
Norse Dancer (IRE) - Snow Squaw (GB)

Rena Rihtaric
Fekete, fehér ujj., piros ujj., piros sapka
Arhimed (GB)
Khaviar (IRE)

3é
2é

p
p

m
k

Elzaam (AUS) - Motif (GB)
Poet's Voice (GB) - Khelfan (GB)

Stall Rasim Rakovic
Arany, fehér ujjak, arany sapka
Hudson Hornet (FR)

4é

s

her

Outstrip (GB) - Love and War (GER)

Székely i.
Kék, sárga szalag, kék sapka
Avoiding Water (FR)
Han Denever (GB)

4é
4é

p
p

her
her

Sidestep (AUS) - Aalsmeer (GB)
Garswood (GB) - Hearsay (GB)

Molnár Gyöngyi
Puck Fair i.
Piros, kék ujjak, piros sapka
Samurai Eagle (CZE)

2é

s

m

Eagle Top (GB) - Seeking Approval (IRE)

Sztankov Racing i.
V.kék, fekete csillagok és sapka
Zinedin (IRE)

3é

stp

her

Vadamos (FR) - Zinstar (IRE)

SZTANKOV RACING II.
Fekete, sárga váll, fek. csillagos sárga ujjak és sárga s.
Fekete, sárga váll, fek. csillagos sárga ujjak és f. s.
Power Dose (IRE)
Hungarian Legend
Tapsi (IRE)
Major Factor (IRE)
Rémkirály (IRE)
Spartan Devil (IRE)

3é
3é
3é
2é
2é
2é

s
s
s
p
p
s

her
k
k
m
m
m

French Navy (GB) - Pretty Love (IRE)
Isfahan (GER) - Honey Pie (GER)
Dawn Approach (IRE) - Tawjeeh (GB)
Galileo (IRE) - Simply Perfect (GB)
Red Jazz (USA) - Riapriamo Le Ali (GB)
Buratino (IRE) - Santacus (IRE)

Molnár Orsolya
Bábolna - Diósi i.
Császárzöld, óarany ujjak, cs.zöld sapka
Zöld-sárga csíkok és sárga sapka
Császárzöld, óarany ujjak és sapka
Allûr
Árnika
Juvenile
Kontroll
Miszter X
Kokárda

3é
3é
3é
3é
2é
2é

s
p
p
s
p
p

k

Chardonney Tcheque (FR) - Allonya (GER)
Move Your Vision(IRE)-Aeronwy Thomas(IRE)
Simplex (FR) - Jubilantka (IRE)
Bully Pulpit (USA) - Kespark (ITY)
Anabaa Blue (GB) - Margaret Queen
Move Your Vision(IRE)-Katie's Kiss (GB)

k
k
k
m
k

BÁLVÁNYOS KÖR
Piros, fekete ujjak és sapka
Arktisz (FR)

4é

p

m

Harbour Watch (IRE) - Alsace (GB)

Emir - Pula i.
Piros-fehér-kék, piros sapka
Fehér, piros-fehér kockás ujjak, p. s.
Fehér, piros-fehér kockás ujjak, feh. s.
Zvarovska (FR)
Molenaer (GER)
Junot (FR)
Saidin (FR)

4é
3é
2é
2é

stp
p
p
p

k
m
m
m

Penny's Picnic
Kallisto (GER)
Bow Creek(IRE)
French Fifteen

(IRE) - Melinee (FR)
- Miss Martillo (GER)
- Klyfun (FR)
(FR) - Starry Night (FR)

MISZTRÁL i.
Aranysárga, királykék sapka
Schafer

3é

p

k

Move Your Vision (IRE) - Saffwah (IRE)

PERLA i.
Bordó-ezüst rombuszok, bordó ujjak és sapka
Bordó-ezüst rombuszok, bordó ujjak, ezüst sapka
Uccellino
Silverado (GER)
Liebeskind (GER)

8é
4é
3é

sz
p
p

m
her
k

Ryan (IRE) - Upperhand (FR)
Reliable Man (GB) - Sky and Sand (FR)
Tai Chi (GER) - Laconda (GER)

Salvador Dalí
Tempó

2é
2é

p
s

m
k

Move Your Vision (IRE) - Salalah (CZE)
Anabaa Blue (GB) - Temple Mount (IRE)

Szalai Béla úr lova
Fekete, pink kockák, ujj., pink-fek. sapka
Meglepetés

3é

p

m

Penny's Picnic (IRE) - Megértõ

Mucsi Enikõ
Mucsi Horse Team
Kék-sárga kocka, fekete ujjak, kék-sárga sapka
Kék-sárga kocka, fekete ujjak, kék-fekete sapka
Rubikon
Pacsirta (IRE)
Maker Speed

5é
4é
2é

p
p
s

k
k
m

Steady As A Rock (FR) - Rumina
Free Eagle (IRE) - Pavlopetri (IRE)
Dollár Maker - Messzelátó

Puskás József
Szikháti i.
Zöld, fekete csíkok és sapka
Zöld, fekete csíkok, fehér sapka
Zöld, fekete csíkok, piros sapka
Criminális
Samilla
Vitalia
Number One
Virginia

3é
3é
3é
2é
2é

p
s
p
p
stp

k
k
k
her
k

Rendezvous (IRE) - Crimson (IRE)
Makaam (USA) - Samirza
Prometheus (GER) - Viharfelhõ
Anabaa Blue (GB) - National Flirt (IRE)
Prometheus (GER) - Viharfelhõ

Rácz Attila
Rácz Attila úr lova
Fehér, szürke-kék rombuszok, n.s. ujjak, fehér-kék sapka
Világoskék, n.sárga szalag és karszalag, ezüst sapka
Gauteng Chief

5é

f

m

Ryan (IRE) - Gerle

Ribárszki Sándor
Bíró i.
Sárga, sárga-kék ujjak és kék sapka
Sárga, sárga-kék ujjak és sárga sapka
Landspeed (IRE)
Leader Bear (IRE)
Millennium Bay (IRE)
Sword of Lucky (IRE)
Barbarian Blue (GB)
Heebie Jeebies (GB)

3é
3é
3é
3é
2é
2é

p
p
p
p
p
sz

m
m
m
m
m
k

Buratino (IRE) - Lamh Eile (IRE)
Kodi Bear (IRE) - Lady Canford (IRE)
New Bay (GB) - Morgenlicht (GER)
Red Jazz (USA) - Sunblush (UAE)
Bobby's Kitten(USA)-Bermondsey Girl(GB)
Outstrip (GB) - Heronetta (GB)

Cosimo Currenti úr lova
Kék, n.sárga gyûrûk, n.sárga ujjak, kék karsz., n.s. sapka
Kardamomo

2é

p

m

Avabin (IRE) - Kurkuma (ITY)

Czene Leila Izabella úrhölgy lova
Fekete, pink rombuszok, fekete ujjak és sapka
Al Muntenia (RUM)

3é

p

m

Altahire (FR) - Maytrei (RUM)

Darcy
Barna, bézs V, és sapka
Shining Light

2é

p

k

Move Your Vision (IRE)- St Selene (IRE)

Daria Camilla úrhölgy lova
Ezüst, kék csillagok, kék sapka.
Fehér, sötétkék ujjak, fehér karsz., s.kék sapka
Vajant (ITY)
Davabina (ITY)

2é
2é

p
p

m
k

Avabin (IRE) - Sopran Vemon (ITY)
Avabin (IRE) - Do Right (ITY)

Jászsági i.
Piros-fehér, zöld ujjak, piros sapka
Stoneheart (GB)

2é

p

m

Holy Roman Emperor(IRE)-Special Miss(GB)

Komáromi i.
Sárga-kék kockák, kék sapka
Sárga-kék kockák, sárga sapka
Princess Passion

3é

p

k

En Passant (IRE) - Pretty Princess

Manuchao i.
Világoskék, fekete ujjak és sapka
Maxson Hill (FR)

4é

p

her

Maxios (GB) - Sonka (FR)

MINT CHOCOLATE RACING i.
Mentazöld-barna
Touchdown Pass (IRE)

2é

p

k

Raven´s Pass (USA) - Tanneron (IRE)

Palotai Sport és Verseny i.
S.kék, arany csillagok, v.kék ujj.,,s.kék csík,, s.k.-ar. s.
V.kék, arany csillagok, s.kék ujj., v.kék csík, v.kék s.
Kötéltáncos
Magical Ice

3é
3é

p
s

m
m

Óbuda (GB) - Körtánc
Category Five (IRE) - Maid of Ice (GB)

PLACEBO
Fekete, ezüst gyûrûk, ujjak és sapka.
Júlia

5é

p

k

Ryan (IRE) - Jubilantka (IRE)

Rádi i.
Királykék, arany ujjak, királykék karszalag, a.-k. sapka
Királykék, arany ujjak, királykék karszalag és sapka
La Lianga (FR)
Klaudia Livius (IRE)
Aristotales (GB)
Lex Emperor (GB)

6é
3é
2é
2é

p
s
p
p

k
k
m
m

Motivator (GB) - Lavetoria (FR)
Ivawood (IRE) - Kathy Livius (IRE)
Bated Breath (GB) - All Annalena (IRE)
Bated Breath(GB)-Lifting Me Higher(IRE)

Ribimirasára i.
Kék, ezüst ujjak, kék sapka
Fekete-arany, kék sapka
Admirable Louvre (FR)
Demon Slayer (GB)
Just Love (GB)

3é
2é
2é

p
s
s

k
m
k

Elusive City (USA) - Anastra (FR)
Pearl Secret (GB)-Dance In The Sun (GB)
Helmet (AUS) - Jimmy's Girl (IRE)

Veres birtok i.
Ezüst, kék csillagok, kék sapka
Ribizli

2é

stp

k

Varadar (IRE) - Royal Delice

VIMAR
Sötétzöld, narancssárga gyûrûk és sapka
Sötétzöld, narancssárga gyûrûk, zöld sapka
Messina (SVK)
Carpaty Mast (SVK)
Lancaster Dream (IRE)
Vendy Mast (SVK)

4é
3é
3é
3é

p
stp
sz
stp

k
m
m
k

Ypsilon King (GB) - Mac Pursuits (GB)
Black Mast (USA) - Carpatty Queen (GB)
Markaz (IRE) - Luxuria (IRE)
Black Mast (USA) - Viva La Diva (GER)

Soltész András
Mandala i.
Türkiszkék, sötétkék "V", türk.kék sapka
Bastille

4é

p

her

Captain Marvelous (IRE) - Brynhild (FR)

Minaqua Invest Ltd.
Sötétkék, s.kék-ezüst ujjak, s.kék sapka
Hong Kong

3é

p

m

Move Your Vision (IRE) - Heliconia (GB)

Pámpéró i.
Szürke, narancssárga ujjak, szürke csík, n.s.-sz. sapka
Luna

3é

p

k

Kardiv (GER) - Laguna

Soltész ménes
Fehér, piros-fehér-zöld gyûrûk és ujjak, piros sapka
Fehér, piros-fehér-zöld gyûrûk és, ujjak, zöld sapka
Wasmy (FR)
Aurora Borealis
Cupido
Katchanka (FR)
Supergirl
Bolyk
Pán Péter
Bryana (FR)

6é
6é
4é
4é
4é
2é
2é
2é

s
p
p
p
p
sz
p
p

m
k
m
k
k
m
m
k

Dawn Approach (IRE) - Alshamatry (USA)
Overdose (GB) - Alcobaca (GER)
The Bogberry (USA) - Couplet (GB)
Manduro (GER) - Djebel Amour (USA)
Ryan (IRE) - Sunny Girl
Mayday (GER) - Bourges (FR)
Anabaa Blue (GB) - Panda
Dariyan (FR) - Bien Nommee (FR)

Suták Csenge
Nomád II.
Rózsaszin-kék csíkok, rózsaszin sapka
Rózsaszín-kék kockák, rózsaszín ujjak, kék sapka
Mazsorett

2é

p

k

Anabaa Blue (GB) - Mazsola

Suták János
Dr. Hammersberg úr lova
Fehér, zöld rombusz, piros karszalag, fehér sapka
Fehér, zöld treff, piros csíkos ujjak és sapka
Imagine Peace (GB)

3é

p

k

Hot Streak (IRE) - Inauguration (IRE)

Jeles i.
Fehér-ezüst-arany, fehér-ezüst sapka
Fehér-ezüst-arany és fehér sapka
Daktilus
Flower of Paradise (FR)

6é
2é

p
p

k
k

Brahy (USA) - Dynamite Blond (GB)
The Grey Gatsby (IRE) - Al Khateya (GB)

Májer és Társa
Királykék, fehér szegély, királykék sapka
Királykék, fehér szegély, fehér sapka
Catch Me (IRE)
Sugarbird (IRE)

3é
3é

sz
p

k
k

Markaz (IRE) - Counter Ridge (SAF)
Buratino (IRE) - Scarlet Pursuits (IRE)

Nomád i.
Sötétkék-fehér kockák, sötétkék ujjak és sapka
Rózsaszin-s.kék kockák, rózsaszin ujjak és r.szin s.
Sötétkék-fehér kockák, sötétkék ujjak, fehér sapka
Sötétkék-fehér kockák, sötétkék ujjak, piros sapka
Sambo
Silent Water (GER)
Bryan
Bossa Nova
Amerika Kapitány (IRE)
Nebáncsvirág (IRE)
Schneerose
Tûzfészek
Apród (IRE)
Cenzor
Qsz Qsz
Vaslady (IRE)
Dancing Storm (FR)

7é
6é
6é
5é
4é
4é
4é
4é
3é
3é
3é
3é
2é

s
s
stp
p
p
p
s
p
sz
s
p
s
p

her
m
her
k
her
k
k
k
m
m
k
k
k

The Bogberry (USA) - Samirza
Sordino (GER) - Sun for Georgie (GER)
Ryan (IRE) - Búzamezõ (GB)
Latin Lover (FR) - Bright Gold (GER)
Most Improved (IRE) - Adjtiya (IRE)
Born To Sea (IRE) - Night Club (GB)
Egerton (GER) - Schneiderfáni
Pigeon Catcher (IRE) - Tûzkígyó (GB)
Gutaifan (IRE) - Agatas Legacy (IRE)
Lidohill (GB) - Candy
Steady As A Rock (FR) - Qmisz
Dawn Approach (IRE) - Very Nice (GB)
Stormy River (FR) - Danse du Soir (FR)

TE és ÉN Szindikátus
Királykék, sárga csillag, sárga csill. ujjak, sárga s.
Teddy Bear (IRE)

3é

p

k

Kodi Bear (IRE) - Temecula (IRE)

Székely Károly
Artemisz i.
Fehér, zöld ujjak és sapka
Mont Master

5é

p

m

Captain Marvelous (IRE)- Montmarie (FR)

F & L i.
Királykék, neonzöld ujjak, királykék karsz. ,neonzöld s.
Királykék, neonzöld ujjak, királykék karsz. és sapka
Kapdarkey (FR)
Victoria Vitae (CZE)

5é
4é

stp
p

k
k

Kapgarde (FR) - Keyminda (FR)
The Bogberry (USA) - Vesponetta (FR)

Kardív i.
Aranysárga, fekete ujjak, a.sárga karszalag, fekete s.
Aranysárga, fekete ujjak, a.sárga karszalag és sapka
Best Spy Hunter DL

2é

p

k

Kardiv (GER) - Babylon DL

Kun i.
Kék, fehér ujjak, kék karszalag, fehér sapka
Bordó, zöld rombusz, lila rombuszos zöld ujjak , b.-z. s.
Watch Me Move (IRE)
Silk Moon (IRE)
Liberty of Devil (IRE)

4é
3é
2é

stp
p
p

k
m
m

Society Rock (IRE)-High Field Lady (GB)
Anjaal (GB) - Silk Cocoon (IRE)
Slade Power (IRE) - Liberty Sky (IRE)

Sztojka Rudolf
Kóczián Dávid úr lova
Sárga, lila csíkos ujjak és sárga sapka
Humbuk

5é

p

her

Brahy (USA) - High Rainbow (IRE)

Kóczián Kármen úrhölgy
Fehér, piros csíkos ujj. és feh. csill. kék ujj., fehér s.
Tiltott gyümölcs

5é

s

her

Brahy (USA) - The Moon And Back (USA)

Szuna Szabolcs
Szenttamási i.
Kék, sárga kockák, sárga sapka
Kék, sárga kockák, piros sapka
Oxford Thespian (IRE)
Twisted Logic (IRE)
Fergeteg
Keszkenõ
Penny Moon (GB)
Seventh Sense
Funny Girl
Frangipáni
Hortenzia
Kamilla
Tiger Lily

6é
6é
4é
4é
4é
3é
3é
2é
2é
2é
2é

p
p
p
s
p
p
p
p
p
p
p

m
m
her
k
k
m
k
k
k
k
k

North Light (IRE) - Centred (IRE)
Shamardal (USA) - Myrine (IRE)
Star Fury - Frog House (IRE)
Star Fury - Karcags Beauty (IRE)
Muhaarar (GB) - Ha'penny Beacon (GB)
Move Your Vision (IRE) - Snow Mist (GB)
Move Your Vision (IRE)-Frog House (IRE)
Anabaa Blue (GB) - Frog House (IRE)
Anabaa Blue (GB) - Hajeer (IRE)
Anabaa Blue (GB) - Karcags Beauty (IRE)
Anabaa Blue (GB) - Three Robins (GB)

Tormási Gyula
Group I i.
Zöld, feh. csill., pir.-feh. csík. ujj. és p.-fehér csík.s.
Amaranta

4é

p

k

Steady As A Rock (FR) - Álommanó

Orbay Kft.
Piros, zöld ujjak és sapka
Piros, zöld ujjak és fehér s.
Libegõ (GB)

3é

p

k

Sir Percy (GB) - Lady Guinevere (GB)

Pikk Dáma i.
Fekete, piros szegély és sapka
Fekete, piros szegély és fekete sapka
Apostol (FR)
Miss Calloway (FR)
Préri Lady

8é
3é
2é

p
p
p

her
k
k

Dylan Thomas (IRE) - Anoush (USA)
Captain Marvelous (IRE) - Alecto (IRE)
Anabaa Blue (GB)-Pray From Heaven (IRE)

Zaláné Nyulasi Fruzsina
Belracing
S.kék, barna váll. piros-lila rombuszos ujjak, s.kék s.
S.kék, barna váll. piros-lila rombuszos ujjak, fehér s.
Streif (IRE)
Turn Me On (GER)
Binabik (GER)
Brainiac (FR)
Mishie Bel (IRE)
Packman Bel (IRE)

5é
4é
3é
3é
2é
2é

p
p
s
s
p
p

k
m
m
m
m
m

Dream Ahead (USA) - Miss Ghena (USA)
Amaron (GB) - Tintagel (GB)
Amaron (GB) - Bel et bien (GER)
Hunter's Light(IRE)-Brighton Blues(GER)
Alhebayeb (IRE) - Mar Sin De (IRE)
Awtaad (IRE) - Princess Mood (GER)

Böröcz József úr l.
Királykék, "sárga nap", fehér ujjak, sárga sapka
Királykék, "sárga nap", fehér ujjak, fehér sapka
Cosima (GER)

2é

s

k

Isfahan (GER)- Chalkidikis Elpida (GER)

Box - Everest i.
Sötétkék, narancssárga gyûrûk és sapka
Sötétkék, narancssárga gyûrûk és s.kék sapka
Stone Sober
Szumátra

4é
2é

p
stp

her
k

Shaafi (USA) - Storm
Zazou (GER) - Storm

CANTEL RACING
Zöld, rózsaszín csillag, zöld-rózsaszín csillagos sapka
Zöld, rózsaszín csillag és rózsaszín sapka
Zöld, rózsaszín csillag és zöld sapka
Somewhere
Scatman
Wallstreet Journey (IRE)
Szegfû

4é
3é
3é
2é

p
p m
p
stp

k

Steady As A Rock (FR)- Spider Lily (GB)
Move Your Vision(IRE)-Seperate Opinion(GB)
m
Maxios (GB) - Wacaria (GER)
k
Pep Pöhler (GER) - Spider Lily (GB)

Csima Dominika úrhölgy
Rózsaszín, fekete lóhere és ujjak, rózsaszín-fekete sapka
Liquidator

4é

p

k

Ryan (IRE) - Lucy

Dióspusztai II. i.
Smaragdzöld, fekete ujjak és sapka
Smaragdzöld, fekete ujjak, zöld sapka
Smaragdzöld, fekete ujjak, piros sapka
Mr Penny
Arc

3é
3é

p
sz

her
k

Penny's Picnic (IRE)- Miss Brooch (GER)
Stormy River (FR) - Alsace (GB)

Dr. Horváth Csaba úr lova
Fehér, zöld kockás ujjak, fehér sapka
Perszeusz RT

2é

s

m

Prometheus (GER) - Piera (GER)

Fõnix i.
Piros-fehér, fehér ujjak, piros karszal és sapka
Piros-fehér, fehér ujjak, piros karszal., sárga sapka
Down Under (GER)
Love In (GER)
Morning Fire (GER)

3é
3é
2é

p
p
p

m
k
m

Walzertakt (GER) - Dakara (GB)
Maxios (GB) - La belle Amie (GER)
Feuerblitz (GER) - Mazillera (GER)

LiMa i.
Zöld-fehér csíkok, kék váll., zöld ujjak, kék sapka
Shy Boy

3é

p

m

Move Your Vision (IRE) - Sougy (FR)

Maverick Horse Racing
Világoskék-kék szal., s.kék ujjak, kék karsz.,
Chin Chin
Makadám
Esti Szél

3é
2é
2é

s
p
p

m
m
k

s.kék-kék s.

Simplex (FR) - Chiaraluna (SVK)
Move Your Vision (IRE) - Macabea (CZE)
Anabaa Blue (GB) - Ejtihaad (IRE)

ROYAL STABLE
Gesztenyebarna, bézs "V" és gb.-b. sapka
Delikát

2é

p

k

Move Your Vision (IRE) - Delinda

Stircula Nóra úrhölgy lova
Türkizkék, fekete kockás ujjak, türkizkék s.
Tormenta Pulpit

3é

p

k

Bully Pulpit (USA) - Taktyk (GB)

Takashi Saito
Fehér, piros motívum, fehér sapka
Star Red Dwarf

2é

p

k

Red Price Gift (IRE) - Star Lady (CRO)

TRUDI i.
Sötétzöld, sárga csillagok, s.zöld sapka
Rain Man

3é

p

m

Anodin (IRE) - Rainfire (FR)

Vara Róbert úr lova
Bordó, bordó-arany csíkos ujjak, bordó sapka
Bubesz

3é

p

m

Foreign Affairs (GB) - Búzamezõ (GB)

- - - - - - - - - - - - --

Intézkedések és büntetések
Versenyintézőség, vagy Indító:
07.04.
I.

II.
III.

IV.

VI.

VII.

IX.
XI.

A Versenyintézõség Makoviczki Ákos zsokéjelöltet szabálytalan ostorhasználat miatt 5.000Ft-ra
megbírságolta. (Nevezett lovas a verseny folyamán a megengedettnél többször, legalább öt alkalommal
ostorozta lovát.)
A Versenyintézõség Kun Ferenc zsokéjelöltet szabálytalan ostorhasználat miatt 1versenynapra (2021. július
25.) eltiltotta a versenyekben való lovaglástól, valamint 10.000 Ft-ra (a nyeremény 5 %-ra) megbírságolta.
(Nevezett lovas a verseny folyamán a megengedettnél többször, legalább hat alkalommal ostorozta lovát.)
A Versenyintézõség Alberto Sanna zsokét, mert lovát (Sonnakay) kézzel ütötte 10.000 Ft-ra
megbírságolta.
A Versenyintézõség elrendelte Datthirey (7) doppingvizsgálatát.
A Versenyintézõség Antonio Fresu zsokét, mert a vállalt súlyt nem tudta lovagolni (Sword of Lucky),
5.000 Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség a Célbíró által elsõnek helyezett Datthirey-t (7) pozitív doppingvizsgálati eredménye
miatt a versenybõl diszkvalifikálta. A diszkvalifikációt követõ megváltozott befutási sorrend a
fogadásokat nem érinti.
A Versenyintézõség Benkõ Ádám zsokéjelöltet szabálytalan ostorhasználat miatt 5.000 Ft-ra
megbírságolta. (Nevezett lovas a verseny folyamán a megengedettnél többször, legalább öt alkalommal
ostorozta lovát.)
A Versenyintézõség elrendelte Cirfandli (1) doppingvizsgálatát.
A Versenyintézõség Stanislav Georgiev idomárlovast szabálytalan ostorhasználat miatt 1 versenynapra
(2021. július 25.) eltiltotta a versenyekben való lovaglástól, valamint 40.000 Ft-ra (a nyeremény 5 %-ra)
megbírságolta. (Nevezett lovas a verseny folyamán a megengedettnél többször, legalább hat alkalommal
ostorozta lovát.)
A Versenyintézõség a Célbíró által hatodiknak helyezett Charlie Firpo-t (2) pozitív doppingvizsgálati
eredménye miatt (Millenniumi Díj, 06.05.) a versenybõl diszkvalifikálta. A diszkvalifikációt követõ
megváltozott befutási sorrend a fogadásokat nem érinti.
A Versenyintézõség elrendelte Levendula (2) doppingvizsgálatát.
A Versenyintézõség Gönczi Rebeka zsokét szabálytalan ostorhasználat miatt 22.000 Ft-ra (a nyeremény
5%-ra) megbírságolta. (Nevezett lovas a verseny folyamán a megengedettnél többször, legalább öt
alkalommal ostorozta lovát.)
A Versenyintézõség Stanislav Georgiev idomárlovast a befutóban való egyenes irány ismételt (3.
alkalom) be nem tartása miatt 20.000 Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség elrendelte Shy Boy (7) és Teddy Bear (13) futam elõtti doppingvizsgálatát.
A Versenyintézõség elrendelte Binabik (2) és Shy Boy (7) doppingvizsgálatát.

A Versenyintézõség Antonio Fresu zsokét szabálytalan ostorhasználat miatt 1 versenynapra (2021. július
25.) eltiltotta a versenyekben való lovaglástól, valamint 105.000 Ft-ra (a nyeremény 5 %-ra)
megbírságolta. (Nevezett lovas a verseny folyamán a megengedettnél többször, legalább öt alkalommal
ostorozta lovát. – Kiemelt verseny szerinti büntetési tétel.)
A Versenyintézõség Stanislav Georgiev idomárlovast szabálytalan ostorhasználat miatt 1 versenynapra
(2021. augusztus 1.) eltiltotta a versenyekben való lovaglástól, valamint 5.000 Ft-ra megbírságolta.
(Nevezett lovas a verseny folyamán a megengedettnél többször, legalább öt alkalommal ostorozta lovát.
– Kiemelt verseny szerinti büntetési tétel.)

07.25.
I.

III.

IV.
VIII.

Ad: 2021.06.05. Millenniumi Díj.
A kölni Doppinglaboratórium jelentése alapján a 2021. június 5-én lefutott 90. számú futamban
(Millenniumi Díj) doppingvizsgálatra kötelezett Charlie Firpo (2) „A” minta vizsgálata pozitív
eredménnyel (TRIAMCINOLONE ACETONIDE) zárult. A Versenyszervezõ az eredményrõl értesítette
az érintett ló idomárját, aki 48 órán belül nem kérte a „B” minta vizsgálatát.
A Versenyintézõség a G. V. Sz. 210. §-nak f) és h) pontjai alapján technikai óvást emelt a 2021.
június 5-én lefutott 90. számú futammal (Millenniumi Díj) kapcsolatban és a Célbíró által másodiknak
helyezett Charlie Firpo-t (2) a versenybõl meg nem engedett szer használata miatt diszkvalifikálta. A
diszkvalifikációt követõ megváltozott befutási sorrend, amely a fogadásokat nem érinti:
I. Golden Sea (6), II. Impression (7), III. Winter Tale (5), IV. Calabrese (1), V. Wasmy (4), 6. Near
Poet (3), 7. Mr Penny (8), DQ Charlie Firpo (2)
Az eset kapcsán a hatályos doppingszabályzat és dopping büntetési táblázat alapján a Versenyintézõség
technikai óvást a 2021. július 4-én lefutott 120-as számú futammal (Agrárminisztérium Díja – Buccaner
Díj) kapcsolatban és a Célbíró által hatodiknak helyezett Charlie Firpo-t (2) a versenybõl
diszkvalifikálta. A diszkvalifikációt követõ megváltozott befutási sorrend, amely a fogadásokat nem
érinti: I. Cirfandli (1), II. Ocasio Cortez (7), III. Dante’s Peak (3), IV. Light Blue Sky (8), V. Silver
Pepper (5), 6. Impression (6), 7. Wasmy (4), DQ Charlie Firpo (2)
A hatályos doppingszabályzat és doppingbüntetési táblázat alapján a Versenyintézõség az alábbi döntést
hozta: A Versenyintézõség Kovács Sándor idomárt doppingvétség miatt (elsõ alkalom két éven belül)
400.000 Ft-ra megbírságolta, továbbá kötelezi az „A” minta vizsgálati költségeinek megtérítésére,
valamint a díjnyeremény visszafizetésére.
A Versenyintézõség a dopping büntetési táblázatban foglaltak alapján Kovács Sándor idomárt 3 hónapra
(2021. augusztus 11-tõl – 2021. november 11-ig) bezárólag eltiltja idomári tevékenységétõl, valamint
továbbítja az ügyet a Lóversenyzés Felügyelõ Bizottságnak azzal, hogy javasolja nevezett idomár
mûködési engedélyének visszavonását.
A Versenyintézõség elrendeli, hogy Charlie Firpo következõ nevezésekor a ló egészségügyi
alkalmasságát állatorvosi vizsgálattal igazolni kell.
A Versenyintézõség Májer Cintia amatõrlovast szabálytalan ostorhasználat miatt 1 versenynapra (2021.
augusztus 15.) eltiltotta a versenyekben a való lovaglástól. (Nevezett lovas a verseny során a
megengedettnél többször, legalább hat alkalommal ostorozta lovát.)
A Versenyintézõség Fodor Melinda zsokéjelöltet szabálytalan lovaglás (Estepona) miatt 5.000 Ft-ra
megbírságolta.
A Versenyintézõség elrendelte Simply The Best (1) doppingvizsgálatát.

08.01.
I.
II.
IV.

A Versenyintézõség Alberto Sanna zsoké, mert lovát ismételten (2. alkalom) kézzel ütötte, 20.000 Ft-ra
megbírságolta.
A Versenyintézõség Suták Csenge idomárlovast, a befutóban való egyenes irány be nem tartása miatt,
10.000 Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség elrendelte Crushing Power (4) futam elõtti doppingvizsgálatát. A Versenyintézõség
elrendelte Vain Hope (3) doppingvizsgálatát.
A Versenyintézõség Kovács Sándor idomárt, mert lova (Báthory) nem vett részt a parádén, 10.000 Ft-ra
megbírságolta.
A Versenyintézõség Frantisek Holcák idomárt, mert lova (Mr Right) nem vett részt a parádén, 10.000 Ftra megbírságolta.
A Versenyintézõség Stanislav Georgiev idomárlovast szabálytalan ostorhasználat miatt 2 versenynapra
(2021. augusztus 22. és 29.) eltiltotta a versenyekben való lovaglástól, valamit 112.500 Ft-ra (a
nyeremény 5 %-ra) megbírságolta. (Nevezett lovas a verseny folyamán a megengedettnél többször,
legalább hat alkalommal ostorozta lovát – kiemelt verseny szerinti büntetési tétel.)

V.

VI.

VIII.

A Versenyintézõség Suták Csenge idomárlovast, a befutóban való egyenes irány ismételt (2. alkalom) be
nem tartása miatt, 15.000 Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség Gönczi Rebeka zsokét, ismételt (2. alkalom) szabálytalan lovaglás (Apostol,
Centrum) miatt, 10.000 Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség Jeles Eszter amatõrlovast szabálytalan ostorhasználat miatt szigorúan figyelmeztette.
(Nevezett lovas a verseny folyamán a megengedettnél többször, legalább öt alkalommal ostorozta lovát.
A Versenyintézõség elrendelte Diadora Sts (1) doppingvizsgálatát.
A Versenyintézõség Panyi Máyás zsokéjelöltet túlzott ostorhasználat miatt 3 versenynapra (2021.
augusztus 22., 29. és szeptember 11.) eltiltotta a versenyekben való lovaglástól, valamint 5.000 Ft-ra
megbírságolta. (Nevezett lovas a verseny folyamán a megengedettnél többször, legalább hét alkalommal
ostorozta lovát - kiemelt verseny szerinti büntetési tétel.)
A Versenyintézõség elrendelte Charlie Firpo (3) futam elõtti doppingvizsgálatát.
A Versenyintézõség elrendelte Calabrese (2) doppingvizsgálatát.
A Versenyintézõség Mocsinka Vivien zsokét szabálytalan ostorhasználat miatt 1 versenynapra (2021.
augusztus 22.) eltiltotta a versenyekben való lovaglástól, valamint 5.000 Ft-ra megbírságolta. (Nevezett
lovas a verseny folyamán a megengedettnél többször, legalább öt alkalommal ostorozta lovát - kiemelt
verseny szerinti büntetési tétel.)

08.08.
II.

V.

VIII.

A Versenyintézõség Jeles Eszter amatõrlovast szabálytalan ostorhasználat miatt 1 versenynapra (2021.
augusztus 29.) eltiltotta a versenyekben való lovaglástól. (Nevezett lovas a verseny folyamán a
megengedettnél többször, legalább öt alkalommal ostorozta lovát.
A Versenyintézõség Jozef Parigál zsokét szabálytalan ostorhasználat miatt 5.000 Ft-ra megbírságolta.
(Nevezett lovas a verseny folyamán a megengedettnél többször, legalább öt alkalommal ostorozta lovát.)
A Versenyintézõség Májer Cintia amatõrlovast szabálytalan ostorhasználat miatt 1 versenynapra (2021.
augusztus 29.) eltiltotta a versenyekben való lovaglástól. (Nevezett lovas a verseny folyamán a
megengedettnél többször, legalább öt alkalommal ostorozta lovát.)
A Versenyintézõség Jaroslav Línek zsokét a befutóban való egyenes irány ismételt (2. alkalom) be nem
tartása miatt 15.000 Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség megkérdezte Bogo Kovacic idomárt a lovasítással kapcsolatban. A kapott
magyarázatot tudomásul vette, de nevezett idomárt figyelmezteti, hogy a jövõben a lovasításra nagyobb
gondot fordítson.
A Versenyintézõség Milos Jovanovic zsokéjelöltet, mert a vállalt súlyt nem tudta lovagolni, 5.000 Ftra megbírságolta.
A Versenyintézõség Panyi Mátyás zsokéjelöltet szabálytalan ostorhasználat miatt 12.000 Ft-ra (a
nyeremény 5 %-ra) megbírságolta. (Nevezett lovas a verseny folyamán a megengedettnél többször,
legalább öt alkalommal ostorozta lovát.)
A Versenyintézõség Panyi Mátyás zsokéjelöltet a befutóban való egyenes irány be nem tartása miatt
10.000 Ft-ra megbírságolta.
A futamot követõen Barabás Mónika idomárlovas bejelentette, hogy lova (Supreme) a befutóban lábat
cserélt és bizonytalanná vált a mozgása, ezért lovát feltartotta.

08.15.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.

A Versenyintézõség Mocsinka Viven zsokét szabálytalan lovaglás miatt (Sonnakay, Different Illusion,
Tulsa, Wind Princess) 5.000 Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség megkérdezte Jozef Roszival idomárt lova Botaniste (4) futásával
kapcsolatban, és a kapott magyarázatot elfogadta.
A Versenyintézõség Maronka Gábor idomárt, mert indulóadáskor a szemellenzõt elmulasztotta
bejelenteni (Trigger), 5.000 Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség megkérdezte Farkas Levente idomárt és ifj. Kozma István zsokét Sir
Sheldon (4) lovaglásával kapcsolatban, a kapott magyarázatot elfogadta, de felhívta
nevezettek figyelmét, hogy a jövõben bejelentési kötelezettségüknek tegyenek eleget.
A versenyt követõen Suták János idomárt bejelentette, hogy lova (Cenzor) futását a hõség
negatívan befolyásolta.
A Versenyintézõség Garai Richárd idomárt hamis versenyszín használata miatt (Run Ripli
Forward, Mítikus) miatt 5.000 Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség Kovács Milán zsokéjelöltet szabálytalan ostorhasználat miatt 12.000 Ftra (a nyeremény 5%-ra) megbírságolta. (Nevezett lovas a verseny folyamán a megengedettnél
többször, legalább öt alkalommal ostorozta lovát.)
A Versenyintézõség Cserei Szabolcs zsokéjelöltet szabálytalan lovaglás miatt (Bastille)
5.000 Ft-ra megbírságolta.

IX.

A Versenyintézõség Korona Károly idomárt hamis versenyszín használata (Charger) miatt
5.000 Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség elrendelte El Prado’s Joy (7) doppingvizsgálatát.
A Versenyintézõség Suták János idomárt, mert lova (Nebáncsvirág) ismételten (3. alkalom)
nem teljesítette a próbagaloppot, 15.000 Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség Stanislav Georgiev idomárlovast szabálytalan lovaglás miatt (Dantes’s
Peak, Nebáncsvirág) 5.000 Ft-ra megbírságolta.

08.22.
I.

II.

III.

IV.
V.

VI.

VII.

Ad:
A kölni doppinglaboratórium jelentése alapján a 2021. július 4-én lefutott 117. számú futamban
(Wallis Motor – Flandorffer Tamás Emlékverseny) doppingvizsgálatra kötelezett Datthirey-t (7) „A”
minta vizsgálata pozitív eredménnyel (PROCAINE) zárult. A magyar Versenyszervezõ az eredményrõl
értesítette a szlovák Versenyszervezõn keresztül az érintett ló idomárját, aki 48 órán belül kérte a
„B” minta vizsgálatát. A kölni doppinglaboratórium jelentése alapján a „B” minta anyagának vizsgálata
is pozitív eredménnyel (PROCAINE) zárult.
A Versenyintézõség a G. V. Sz. 210. §-nak f) és h) pontjai alapján technikai óvást emelt a 2021.
július 4-én lefutott 117. számú futammal (Wallis Motor – Flandorffer Tamás Emlékverseny) kapcsolatban
és a Célbíró által elsõnek helyezett Datthirey-t (7) a versenybõl meg nem engedett szer használata
miatt diszkvalifikálta. A diszkvalifikációt követõ megváltozott befutási sorrend, amely a fogadásokat
nem érinti: I. Vain Hope (1), II. Simply The Best (2), III. Marlon (5), IV. Scandinavian Lady (3), V.
Sword of Lucky (8), 6. La Lianga (4), 7. Klaudia Livius (9), 8. Melmet (6), DQ Datthirey (7)
Az eset kapcsán, a hatályos doppingszabályzat és doppingbüntetési táblázat alapján a Versenyintézõség
az alábbi döntést hozta: A Versenyintézõség Jaroslav Línek idomárlovast doppingvétség miatt (elsõ
alkalom két éven belül) 500.000 Ft-ra megbírságolta, továbbá kötelezi az „A” és „B” minta vizsgálati
költségeinek megtérítésére, valamint a díjnyeremény visszafizetésére. A Versenyintézõség elrendeli,
hogy Datthirey következõ Kincsem Parki nevezésekor a ló egészségügyi alkalmasságát állatorvosi
vizsgálattal igazolni kell. A Versenyintézõség Jaroslav Línek idomárlovast a Doppingellenõr és a
Dopping állatorvos rossz hírnevének keltése, valamint valótlan állítások terjesztése miatt 3 hónapra
(2021. szeptember 8-tól 2021. december 8-ig bezárólag) eltiltotta az idomári tevékenység végzésétõl,
valamint javasolja a Lóversenyzést Felügyelõ Bizottságnak, hogy kérje a szlovák Versenyszervezõt
nevezett idomárlovas mûködési engedélyének az eltiltás idejére való visszavonását.
A Versenyintézõség Maronka Gábor idomárt, mert a bejelentettel ellentétben lova (Livingstone)
szemellenzõ nélkül futott, 5.000 Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség Benkõ Ádám zsokéjelöltet szabálytalan ostorhasználat miatt 17.750 Ftra (a nyeremény 5 %-ra) megbírságolta. (Nevezett lovas a verseny folyamán a megengedettnél többször,
legalább öt alkalommal ostorozta lovát.)
A Versenyintézõség Panyi Mátyás zsokéjelöltet szabálytalan ostorhasználat miatt 5.000 Ftra megbírságolta. (Nevezett lovas a verseny folyamán a megengedettnél többször, legalább
öt alkalommal ostorozta lovát.)
A Versenyintézõség Jeles Eszter amatõrlovast szabálytalan ostorhasználat miatt 1 versenynapra (2021.
szeptember 11.) eltiltotta a versenyekben való lovaglástól. (Nevezett lovas a verseny folyamán a
megengedettnél többször, legalább öt alkalommal ostorozta lovát.)
A Versenyintézõség Nagy Tamás zsokét szabálytalan ostorhasználat miatt 22.000 Ft-ra (a nyeremény 5 %-ra)
megbírságolta. (Nevezett lovas a verseny folyamán a megengedettnél többször, legalább öt alkalommal
ostorozta lovát.)
A Versenyintézõség elrendelte Bánk (1) doppingvizsgálatát.
A Versenyintézõség Nagy Tamás zsokét szabálytalan ostorhasználat miatt 40.000 Ft-ra (a nyeremény 5
%-ra) megbírságolta. (Nevezett lovas a verseny folyamán a megengedettnél többször, legalább öt
alkalommal ostorozta lovát.) A Versenyintézõség a futammal kapcsolatban vizsgálatot tart.
A Versenyintézõség Fodor Sándor tulajdonos-idomárt, mert indulóadáskor elmulasztotta lovára
(Herastias) a szemellenzõt bejelenteni, 5.000 Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség Paizs Gábor zsokét szabálytalan lovaglás (Impossible Star) miatt 5.000
Ft-ra megbírságolta.
A futamot követõen Bakos Gábor idomárlovas bejelentette, hogy lova (Kaukázus) mozgása bizonytalan volt,
ezért versenyben nem erõltette. A Pályaállatorvos sérülést nem igazolt.

08.29.
I.

Ad.: A Versenyintézõség vizsgálatot tartott a 2021. augusztus 22-én lefutott 163-as számú futam Szent
István Díjjal kapcsolatban. A futamot követõen Suták Csenge és Benedek Zoltán zsokék bejelentették,
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hogy a túlsó kanyarnál Gönczi Rebeka lovával (Streif) balesetveszélyesen lovagolt be kettõjük közé. A
Versenyintézõség az esetet megvizsgálta, azt versenyszituációnak minősítette.
A Versenyintézõség Fézer Róbert idomárlovast, mert lova Wesley (8) ismételten nem tett eleget a
próbagaloppnak, 10.000 Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség Zaláné Nyulasi Fruzsina idomárt, mert indulóadáskor elmulasztott lovára (Tormenta
Pulpit) bejelenteni a szemellenzõt, 5.000 Ft-ra megbírságolta.
A futamot követõen Farkas Levente idomár - lovasa tájékoztatása alapján - bejelentette, hogy lova
(Sámántánc) mozgása verseny közben merev volt.
A Versenyintézõség Jozef Parigál zsokét szabálytalan ostorhasználat miatt 1 versenynapra (2021.
szeptember 19.) eltiltotta a versenyekben való lovaglástól, valamint 5.000 Ft-ra megbírságolta.
(Nevezett lovas a verseny folyamán a megengedettnél többször, legalább hat alkalommal ostorozta lovát.)
A Versenyintézõség Mocsinka Vivien zsokét a befutóban való egyenes irány be nem tartása miatt 10.000
Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség Stanislav Georgiev idomárlovast, mert bejelentési kötelezettségének nem tett eleget
(Rosa Dartle), 10.000 Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség hivatalból óvást emelt a Célbíró által harmadiknak helyezett 5-ös számú ló (Catch
Me) lovasa ellen a befutóban való akadályozás címén. A Versenyintézõség élt a hátrahelyezés jogával és
a Célbíró által negyediknek helyezett 3-as számú lovat (La Lianga) az 5-ös számú ló mögé helyezte.
Befutási sorrend: 6-2-3 A Versenyintézõség Suták Csenge idomárlovast ismételt (2. alkalom) súlyos
lovaglási szabálytalanság (akadályozás) miatt 3 versenynapra (2021. szeptember 19., 26., valamint
október 3.) eltiltotta a versenyekben való lovaglástól.
A Versenyintézõség Bakos Gábor idomárlovast szabálytalan ostorhasználat miatt 5.000 Ft-ra
megbírságolta. (Nevezett lovas a verseny folyamán a megengedettnél többször, legalább öt
alkalommal ostorozta lovát.)

09.11.
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A Versenyintézõség Farkas Dorottya amatõrlovast szabálytalan ostorhasználat miatt szigorúan
figyelmeztette. (Nevezett lovas a verseny folyamán a megengedettnél többször,
legalább öt alkalommal ostorozta lovát.)
A Versenyintézõség Suták János idomárt, mert lova Nebáncsvirág (3) a próbagaloppon ismételten (4.
alkalom) nem vett részt, 20.000 Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség elrendelte El Prado’s Joy (2) doppingvizsgálatát.
A Versenyintézõség a Célbíró által holtversenyben elsõnek helyezett El Prado's Joy-t (2) pozitív
doppingvizsgálati eredménye miatt a versenybõl diszkvalifikálta. A diszkvalifikációt követõ megváltozott
befutási sorrend a fogadásokat nem érinti.
A Célbíró által másodiknak helyezett 5-ös számú ló (Katchanka) lovasa óvást emelt a Célbíró által
elsõnek helyezett 3-as számú ló (Impossible Star) lovasa ellen nekilovaglás címén.
A Versenyintézõség az óvást megtárgyalta, annak helyt adott, és élt a hátrahelyezés jogával. A
Versenyintézõség a letett biztosítékot (15.600 Ft) visszaadta. Befutási sorrend: 5 – 3 – 7
A Versenyintézõség Stanislav Georgiev idomárlovast súlyos lovaglási szabálytalanság (nekilovaglás:
Katchanka) miatt 2 versenynapra (2021. október 3. és 10.) eltiltotta a versenyekben való lovaglástól.
A Versenyintézõség Stanislav Georgiev idomárlovast szabálytalan ostorhasználat miatt 1 versenynapra
(2021. október 17.) eltiltotta a versenyekben való lovaglástól, valamint 5.200 Ft-ra (a nyeremény 5%ra) megbírságolta. (Nevezett lovas a verseny folyamán a megengedettnél többször, legalább hat
alkalommal ostorozta lovát.)
A Versenyintézõség elrendelte Arktisz (1) és Ocasio Cortez (10) verseny elõtti és Light Blue Sky (12)
futamot követõ doppingvizsgálatát.
A Versenyintézõség Kovács-Bakos Szilvia és Maronka Gábor idomárokat, mert lovaik (Báthory, It’s my
Time) a parádén nem vettek részt, 10.000–10.000 Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség Václav Luka idomárt, mert lova (Rabbit Havana) a próbagaloppon nem vett részt,
5.000 Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség Stanislav Georgiev idomárlovast, mert lova (Golden Sea) a próbagaloppon
ismételten (3. alkalom) nem vett részt, 15.000 Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség Martin Laube zsokét a befutóban való egyenes irány ismételt (2. alkalom) be nem
tartása miatt 15.000 Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség Jirí Palík zsokét a befutóban való egyenes irány be nem tartása miatt 10.000 Ft-ra
megbírságolta.
A Versenyintézõség elrendelte Markoni LP (4) doppingvizsgálatát.
A Versenyintézõség Nagy Tamás zsokét szabálytalan lovaglás (Eggi’s Choice, Goosebump)
5.000 Ft-ra megbírságolta.

X.

A Versenyintézõség Jaroslav Línek idomárlovast szabálytalan ostorhasználat miatt 2 versenynapra (2021.
október 3. és 10.) eltiltotta a versenyekben való lovaglástól,
valamint 105.000 Ft-ra (a nyeremény 5%-ra) megbírságolta. (Nevezett lovas a verseny folyamán a
megengedettnél többször, legalább hat alkalommal ostorozta lovát. – Kiemelt verseny szerinti büntetési
tétel.)
A Versenyintézõség elrendelte Seventy Smile (8) verseny elõtti doppingvizsgálatát.
Futamot követõen Pap Gabriella idomárlovas bejelentette, hogy Marshmallow (3) lovasa nem lovagolta
ki
lovát, mert annak mozgását bizonytalannak ítélte.
A Célbíró által másodiknak helyezett 5-ös számú ló (Hungarian Legend) lovasa óvást emelet a Célbíró
által elõsnek helyezett 8-as számú ló (Seventy Smile) lovasa ellen a befutóban való keresztezés és
nekilovaglás címén. A Versenyintézõség az óvást megtárgyalta és azt elutasította, a letett biztosítékot
(132.000 Ft) visszaadta.
A Versenyintézõség Martin Laube zsokét súlyos szabálytalan lovaglás (keresztezés) miatt 2 versenynapra
(2021. október 3. és 10.) eltiltotta a versenyekben való lovaglástól. (A Versenyintézõség megítélése
szerint a szabálytalanság a két ló közötti befutási sorrendet nem befolyásolta.)

09.19.
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A Versenyintézõség Ján Havlik és Kriskó Norbert zsokékat, mert lovaikat (Gunther, Ferrari Twister)
kézzel ütötték, 10.000-10.000 Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség Kovács Milán zsokéjelöltet hanyag lovaglás miatt 2 versenynapra (2021. október 10.,
17.) eltiltotta a versenyekben való lovaglástól.
Versenyt követõen Mucsi Enikõ tulajdonos-idomár bejelentette, hogy nem fogadja el lova (Pacsirta)
lovaglását.
A Versenyintézõség Kriskó Norbert zsokét kilovaglási kötelezettség elmulasztása miatt 1 versenynapra
(2021. október 10.) eltiltotta a versenyekben való lovaglástól.
A Versenyintézõség Maronka Gábor idomárt hamis versenyszín használata miatt (Serif) 5.000 Ft-ra
megbírságolta.
A Versenyintézõség megkérdezte Stanislav Georgiev idomárlovast lova (Sweet Siccu) lovaglásával
kapcsolatosan. A kapott magyarázatot tudomásul vette.
A Versenyintézõség elrendelte La Lianga (3) doppingvizsglatát.
A Versenyintézõség Maronka Gábor idomárt, mert indulóadáskor elmulasztotta bejelenteni a
szemellenzõt (Melmet), 5.000 Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség Kovács Milán zsokéjelöltet szabálytalan ostorhasználat miatt 19.250 Ftra (nyeremény 5%-ra) megbírságolta. (Nevezett lovas a verseny folyamán a megengedettnél
többször, legalább öt alkalommal ostorozta lovát.)

09.26.
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A Versenyintézõség Molnár Gyöngyi idomárt, mert lova Samurai Eagle (2) a próbagaloppon nem vett
részt 5.000 Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség Maronka Gábor idomárt, mert lovaira (Fairy Mary és Mistic Bel) elmulasztotta a
szemellenzõt bejelenteni 10.000 Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség Májer Cintia amatõrlovast szabálytalan ostorhasználat miatt 1 versenynapra (2021.
október 17.) eltiltotta a versenyekben való lovaglástól. (Nevezett lovas a verseny folyamán a
megengedettnél többször, legalább hat alkalommal ostorozta lovát.)
A Versenyintézõség elrendelte Dariya (1) doppingvizsgálatát.
A Versenyintézõség Mocsinka Vivien zsokét ismételt (2. alkalom) szabálytalan lovaglás (First Girl) miatt
10.000 Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség Jakub Pavlicek zsokét a befutóban való egyenes irány be nem tartása miatt
10.000.Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség megkérdezte Maronka Gábor idomárt Moranco Bareliere (1) futásával kapcsolatban,
a kapott magyarázatot tudomásul vette.
A Versenyintézõség megkérdezte ifj. Fejes Lajos zsokét Pacsirta (7) lovaglásával kapcsolatban, a kapott
magyarázatot elfogadta.
A futamot követõen Gönczi Rebeka és Mocsinka Vivien zsoké bejelentést tettek lovaik (Sprinter,
Almacsillag) startjával kapcsolatban. A Versenyintézõség a bejelentéseket tudomásul vette.
A Versenyintézõség Kolumbán Örs zsokéjelöltet a befutóban való egyenes irány ismételt (3. alkalom) be
nem tartása miatt 20.000 Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség Bihari Alexandra zsokét túlzott (sorozatos) ostorhasználat miatt 2 versenynapra
(2021. október 17. és 31.) eltiltotta a versenyekben való lovaglástól, valamint 5.000 Ft-ra megbírságolta.
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A Versenyintézõség Fézer Róbert idomárlovast, mert lova (Wesley) a próbagaloppon ismételten (3.
alkalom) nem vett részt 15.000 Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség elrendelte Streif (7) doppingvizsgálatát.
A Versenyintézõség Pap Gabriella idomárlovast 10.000 Ft-ra megbírságolta, mert lova Rebel’s Angel (3)
a parádén nem vett részt.
A futamot követõen Pap Gabriella idomárlovas bejelentette, hogy nem fogadja el Eminent
Victory (7) futását.
A Versenyintézõség megkérdezte Nagy Polett zsokéjelöltet Eminent Victory (7) lovaglásával
kapcsolatban, a kapott magyarázatot tudomásul vette.
A Versenyintézõség Panyi Mátyás zsokéjelöltet szabálytalan ostorhasználat miatt 6.600 Ftra (a nyeremény 5%-ra) megbírságolta. (Nevezett lovas a verseny folyamán a megengedettnél
többször, legalább hat alkalommal ostorozta lovát.)
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A Versenyintézõség Kovács-Bakos Szilvia idomárt hamis versenyszín használata (Ghost Sts,
Masamód) miatt 5.000-5.000 Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség Maronka Gábor idomárt, mert lovára (Masarati Twister) elmulasztotta a
szemellenzõt bejelenteni 5.000 Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség felhívja a lovasok figyelmét a start utáni egyenes irány fokozott betartására.
A Versenyintézõség megkérdezte Kovács-Bakos Szilvia idomárt Ghost Sts (5) futásával
kapcsolatban, a kapott magyarázatot tudomásul vette.
A Versenyintézõség Pap Gabriella idomárlovast hamis versenyszín használata (sapka: Hacker) 5.000 Ftra megbírságolta.
A Versenyintézõség Jozef Parigál zsokét szabálytalan ostorhasználat miatt 1 versenynapra (2021. október
31.) eltiltotta a versenyekben való lovaglástól, valamint 5.300 Ft-ra (a
nyeremény 5%-ra) megbírságolta. (Nevezett lovas a verseny folyamán a megengedettnél többször,
legalább hat alkalommal ostorozta lovát.)
A futamot követõen Kovács Milán zsoké-jelölt bejelentette, hogy a befutóegyenesre fordító kanyarban
bele kellet fognia lovába (Botaniste). Az eset kapcsán a Versenyintézõség megkérdezte Nagy Tamás
zsokét és Ördög Alen zsokéjelöltet. A kapott magyarázatokat elfogadta, s az esetet versenyszituációnak
minõsítette.
A Versenyintézõség Mészáros Zsolt zsokét szabálytalan ostorhasználat miatt 5.300 Ft-ra (a nyeremény
5%-ra) megbírságolta. (Nevezett lovas a verseny folyamán a megengedettnél többször, legalább öt
alkalommal ostorozta lovát.)
A Versenyintézõség elrendelte Bellissima Mia (4) doppingvizsgálatát.
A Versenyintézõség Panyi Mátyás zsoké-jelöltet szabálytalan ostorhasználat miatt 8.250 Ft -ra (a
nyeremény 5%-ra) megbírságolta. (Nevezett lovas a verseny folyamán a megengedettnél többször,
legalább öt alkalommal ostorozta lovát.)
A Versenyintézõség Panyi Mátyás zsoké-jelöltet szabálytalan ostorhasználat miatt 5.000 Ft-ra
megbírságolta. (Nevezett lovas a verseny folyamán a megengedettnél többször, legalább öt alkalommal
ostorozta lovát.)
A Versenyintézõség elrendelte Marlon (2) doppingvizsgálatát.
A Versenyintézõség Suták János idomárt, mert lova (Nebáncsvirág) ismételten (5. alkalom) elmulasztott a
próbagaloppon részt venni, 20.000 Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség Stanislav Georgiev idomár-lovast hamis versenyszín használata (Oba Hara) miatt 5.000
Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség Kovács Milán zsoké-jelöltet, mert lovát (Ariadne) kézzel ütötte, 10.000 Ft-ra
megbírságolta.
A Versenyintézõség Májer Cintia amatõrlovast túlzott ostorhasználat 2 versenynapra (2021.október 31. és
november 7.) eltiltotta a versenyekben való lovaglástól. (Nevezett lovas a verseny folyamán a
megengedettnél többször, legalább hét alkalommal ostorozta lovát.)

10.10.
P6

Liquidator (2) és Dirty Dancer (1) teljesítette a szintidõt.
Ad:
A kölni Doppinglaboratórium jelentése alapján a 2021. szeptember 11-én lefutott 177. számú
futamban (Overdose Díj) doppingvizsgálatra kötelezett El Prado’s Joy (2) „A” minta vizsgálata pozitív
eredménnyel (TRIAMCINOLONE ACETONIDE) zárult. A Versenyszervezõ az eredményrõl értesítette
az érintett ló idomárját, aki 48 órán belül nem kérte a „B” minta vizsgálatát.
A Versenyintézõség a G. V. Sz. 210. §-nak f) és h) pontjai alapján technikai óvást emelt a 2021.
szeptember 11-én lefutott 177. számú futammal (Overdose Díj) kapcsolatban és a Célbíró által
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holtversenyben elsõnek helyezett El Prado’s Joy-t (2) a versenybõl meg nem engedett szer használata
miatt diszkvalifikálta. A diszkvalifikációt követõ megváltozott befutási sorrend, amely a fogadásokat
nem érinti: I. Vain Hope (6), II. Marlon (1), III. Simply The Best (5), IV. Regina Mia (4),
V. Nebáncsvirág (3), DQ El Prado’s Joy (2)
A hatályos doppingszabályzat és doppingbüntetési táblázat alapján a Versenyintézõség az alábbi döntést
hozta: A Versenyintézõség Stanislav Georgiev idomárlovast doppingvétség miatt (elsõ alkalom két éven
belül) 400.000 Ft-ra megbírságolta, továbbá kötelezi az „A” minta vizsgálati költségeinek
megtérítésére, valamint a díjnyeremény visszafizetésére.
A Versenyintézõség a dopping büntetési táblázatban foglaltak alapján Stanislav Georgiev idomárlovast
ra (2021. október 27-tól – december 31-ig) bezárólag eltiltja idomárlovas tevékenységétõl, valamint
továbbítja az ügyet a Lóversenyzés Felügyelõ Bizottságnak azzal, hogy javasolja nevezett idomárlovas
mûködési engedélyének visszavonását.
A Versenyintézõség elrendeli, hogy El Prado’s Joy következõ nevezésekor a ló egészségügyi
alkalmasságát állatorvosi vizsgálattal igazolni kell.
A Versenyintézõség Drexler Virginia zsokéjelöltet, mert a vállalt súlyt nem tudta lovagolni (Irdatlan),
5.000 Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség elrendelte President (3) doppingvizsgálatát.
A Versenyintézõség elrendelte Blazing Comet (1) doppingvizsgálatát.
A Versenyintézõség Kovács-Bakos Szilvia idomárt, mert lova (Diablo Sts) elmulasztotta a próbagaloppot,
5.000 Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség a Célbíró által elsõnek helyezett Blazing Comet-et (1) pozitív doppingvizsgálati
eredménye miatt a versenybõl diszkvalifikálta. A diszkvalifikációt követõ megváltozott befutási sorrend a
fogadásokat nem érinti.
A Versenyintézõség hivatalból óvást emelt a Célbíró által negyediknek helyezett Arhimed (4) futásával
kapcsolatban, mert lovasa a visszamázsáláskor 2 kg-val kevesebb súllyal mázsált vissza.
A Versenyintézõség a 4-es számú lovat a futamból diszkvalifikálta.
A Versenyintézõség Maronka Gábor idomárt a visszamázsálás rendjének megsértése és hanyag
nyergelés miatt 10.000- 10.000 Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség Kolumbán Örs zsokéjelöltet a visszamázsálás rendjének megsértése miatt
10.000 Ft-ra megbírságolta.
A Verenyintézõség Hrubos Boróka amatõrlovast, mert a szárat ostorként használta szigorúan
figyelmeztette.
A Versenyintézõség elrendelte Copadelmundo (2) doppingvizsgálatát.
A Versenyintézõség Dejan Davidovic idomárt, mert lovára (Draco) indulóadáskor elmulasztotta
bejelenteni a szemellenzõt, 5.000 Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség Jozef Parigal zsokét szabálytalan ostorhasználat miatt 1 versenynapra (2021.
november 7.) eltiltotta a versenyekben való lovaglástól, valamint 33.750 Ft-ra (versenydíj 5%-ra)
megbírságolta. (Nevezett lovas a verseny során a megengedettnél többször, legalább 5 alkalommal
ostorozta lovát.) Kiemelt verseny szerinti büntetési tétel.

10.17.
I.
II.
III.
IV.
V.

A Versenyintézõség Bihari Alexandra idomárlovast, mert a szárat ostorként használta (Préri Lady),
10.000 Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség felhívja Kreka István idomár figyelmét a lovai teljesítményét befolyásoló körülmény
bejelentési kötelezettségére.
A Versenyintézõség Takács E. Cseperke amatõrlovast, mert a vállalt súlyt ismételten (2. alkalom) nem
tudta lovagolni 1 versenynapra (2021. november 7.) eltiltotta a versenyekben való lovaglástól.
A Versenyintézõség Gárdonyi Fruzsina amatõrlovast, mert a vállalt súlyt ismételten (2. alkalom) nem
tudta lovagolni 1 versenynapra (2021. november 7.) eltiltotta a versenyekben való lovaglástól.
A Versenyintézõség Suták János idomárt mert lova (Nebáncsvirág) ismételten (6. alkalom) elmulasztotta
a próbagaloppot, 20.000 Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség Suták János idomárt mert lova (Amerika Kapitány) elmulasztotta a próbagaloppot (1.
alkalom), 5.000 Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség Maronka Gábor idomárt, mert lova (Melmet) az indulóadáskor tett bejelentéssel
ellentétben szemellenzõ nélkül indult, 5.000 Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség Mocsinka Vivien zsokét túlzott ostorhasználat miatt 2 versenynapra (2021.
november (7., 21.) eltiltotta a versenyekben való lovaglástól, valamint 10.000 Ft-ra (versenydíj 5%-ra)
megbírságolta. (Nevezett lovas a verseny folyamán túlzottan, legalább nyolc alkalommal ostorozta
lovát.)

VI.

VIII.

Brigetio DL (4) az Indító rendelkezésére nem indult. A Versenyintézõség Brigetio DL-t startpróbára
kötelezte.. A Versenyintézõség Székely Károly idomárt szigorúan figyelmeztette lova Brigetio DL (4)
startkészsége miatt.
A Versenyintézõség megkérdezte Soltész András idomárt lovai (Supergirl, Katchanka) futásával
kapcsolatban. A kapott magyarázatot tudomásul vette.

10.31.
I.

IV.

V.
VI.

VII.
VIII.

A Versenyintézõség Ribárszki Sándor idomárt, mert indulóadáskor nem megfelelõen
tájékoztatta lovasát a teherrõl (Júlia) 5.000 Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség Benkõ Ádám zsokéjelöltet szabálytalan ostorhasználat miatt 5.500 Ft-ra
(a nyeremény 5%-ra) megbírságolta. (Nevezett lovas a verseny folyamán a megengedettnél
többször, legalább öt alkalommal ostorozta lovát.)
A Versenyintézõség elrendelte Impossible Star (5) doppingvizsgálatát.
A Versenyintézõség Kolumbán Örs zsokéjelöltet túlzott (sorozatos) ostorhasználat miatt 2 versenynapra
(2021. november 21. és 28.) eltiltotta a versenyekben való lovaglástól, valamint 6.675 Ft-ra (a nyeremény
5%-ra) megbírságolta.
A Versenyintézõség Kovács Milán zsokéjelöltet szabálytalan ostorhasználat miatt 5.000 Ft-ra
megbírságolta. (Nevezett lovas a verseny folyamán a megengedettnél többször, legalább öt alkalommal
ostorozta lovát.)
A Versenyintézõség Jozef Parigál zsokét szabálytalan ostorhasználat miatt 5.000 Ft-ra megbírságolta.
(Nevezett lovas a verseny folyamán a megengedettnél többször, legalább öt alkalommal ostorozta lovát.)
A Versenyintézõség Jozef Parigál zsokét szabálytalan ostorhasználat miatt 22.000 Ft-ra (a nyeremény
5%-ra) megbírságolta. (Nevezett lovas a verseny folyamán a megengedettnél többször, legalább öt
alkalommal ostorozta lovát.)
A Versenyintézõség Mocsinka Vivien zsokét szabálytalan ostorhasználat miatt 6.600 Ft-ra (a nyeremény
5%-ra) megbírságolta. (Nevezett lovas a verseny folyamán a megengedettnél többször, legalább öt
alkalommal ostorozta lovát.)
A Versenyintézõség Gönczi Rebeka zsokét szabálytalan ostorhasználat miatt 5.000 Ft-ra megbírságolta.
(Nevezett lovas a verseny folyamán a megengedettnél többször, legalább öt alkalommal ostorozta lovát.)
A Versenyintézõség Fézer Ramóna zsokéjelöltet, mert a vállalt súlyt nem tudta lovagolni (Fleeting Vision)
5.000 Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség Fézer Ramóna zsokéjelöltet, mert lovát kézzel ütötte, 10.000 Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség elrendelte Levendula (3) doppingvizsgálatát.
A Versenyintézõség Nagy Tamás zsokét szabálytalan ostorhasználat miatt 16.000 Ft-ra (a nyeremény 5%ra) megbírságolta. (Nevezett lovas a verseny folyamán a megengedettnél többször, legalább öt
alkalommal ostorozta lovát.)

11.07.
I.

II.

Ad.:
A kölni Doppinglaboratórium jelentése alapján a 2021. október 10-én lefutott 212. számú futamban
(Kállai Pál Emlékverseny – Budapesti Díj) doppingvizsgálatra kötelezett Blazing Comet (1) „A” minta
vizsgálata pozitív eredménnyel (TRIAMCINOLONE ACETONIDE) zárult. A Versenyszervezõ az
eredményrõl értesítette az érintett ló idomárját, aki 48 órán belül nem kérte a „B” minta vizsgálatát.
A Versenyintézõség a G. V. Sz. 210. §-nak f) és h) pontjai alapján technikai óvást emelt a 2021.
október 10-én lefutott 212. számú futammal (Kállai Pál Emlékverseny – Budapesti Díj) kapcsolatban és a
Célbíró által elsõnek helyezett Blazing Comet-et (1) a versenybõl meg nem engedett szer használata
miatt diszkvalifikálta. A diszkvalifikációt követõ megváltozott befutási sorrend, amely a fogadásokat
nem érinti: I. Ocasio Cortez (4), II. Vain Hope (5), III. Levendula (3), IV. Diablo Sts (6), V. Dante’s Peak
(2), DQ Blazing Comet (1)
A hatályos doppingszabályzat és doppingbüntetési táblázat alapján a Versenyintézõség az alábbi döntést
hozta: A Versenyintézõség Pap Gabriella idomárlovast doppingvétség miatt (elsõ alkalom két éven belül)
400.000 Ft-ra megbírságolta, továbbá kötelezi az „A” minta vizsgálati költségeinek megtérítésére,
valamint a díjnyeremény visszafizetésére.
A Versenyintézõség a dopping büntetési táblázatban foglaltak alapján Papp Gabriella idomárlovast 2021.
november 24-tõl 2022. január 31-ig bezárólag eltiltja idomárlovas tevékenységétõl, valamint továbbítja
az ügyet a Lóversenyzés Felügyelõ Bizottságnak azzal, hogy javasolja nevezett idomárlovas mûködési
engedélyének visszavonását.
A Versenyintézõség elrendeli, hogy Blazing Comet következõ nevezésekor a ló egészségügyi
alkalmasságát állatorvosi vizsgálattal igazolni kell.
A Versenyintézõség Dr. Ecsedi Ferenc magán idomárt, mert lova (Stream) a próbagaloppon elmulasztott
részt venni, 5.000 Ft-ra megbírságolta.

III.
V.

VI.

VII.
VIII.

A Versenyintézõség Jozef Parigál zsokét szabálytalan ostorhasználat miatt 7.000 Ft-ra (a nyeremény 5%ra) megbírságolta. (Nevezett lovas a verseny folyamán a megengedettnél többször, legalább ötalkalommal
ostorozta lovát.)
A Versenyintézõség elrendelte Golden Boy (2) doppingvizsgálatát.
A Versenyintézõség elrendelte Mágnás Miska (3) doppingvizsgálatát.
A futam lefutását követõen a Versenyintézõség megkérdezte Suták Csenge idomárlovast Spartan Devil
lovaglásával kapcsolatban. A kapott magyarázatot részben elfogadta, de nevezett idomárlovast ismételt
(3. alkalom) súlyos lovaglási szabálytalanság (nekilovaglás: Master of Win, Junot, Felicita Girl) 4
versenynapra (2021. november 28., valamint a 2022. évi versenyszezon elsõ három versenynapjára)
eltiltotta a versenyekben való lovaglástól.
A Versenyintézõség Nagy Tamás zsokét a futam utáni bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt 10.000
Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség Fézer Róbert idomárlovast, mert lova (Wesley) a próbagaloppon ismételten (4.
alkalom) elmulasztott részt venni 20.000 Ft-ra megbírságolta.
Verseny közben Princess Passion (6) megvált lovasától. Az eset kapcsán a Versenyintézõség meghallgatta
Tornai Janka amatõrlovast, valamint Fézer Ramóna, Bernáth Christopher és Ördög Allen zsokéjelölteket,
és az alábbi döntést hozta:
A Versenyintézõség Fézer Ramóna zsokéjelöltet súlyos lovaglási szabálytalanság (szorítás: Allûr,
Joaillier, Princess Passion) 3 versenynapra (2021. november 28., valamint a 2022. évi versenyszezon
elsõ két versenynapjára) eltiltotta a versenyekben való lovaglástól. A Versenyintézõség a büntetés
kiszabásakor élt a büntetési táblázatban foglalt súlyosbítás lehetõségével.
A Versenyintézõség elrendelte Calabrese (1) doppingvizsgálatát.
A Versenyintézõség Kolumbán Örs zsokéjelöltet szabálytalan ostorhasználat miatt 16.000 Ft-ra (a
nyeremény 5%-ra) megbírságolta. (Nevezett lovas a verseny folyamán a megengedettnél többször,
legalább öt alkalommal ostorozta lovát.)

11.14.
II.
IV.

V.
VII.
VIII.
IX.

A Versenyintézõség Molnár Orsolya idomárt, mert lova (Zvarovska) a bejelentettel ellentétben
szemellenzõ nélkül indult, 5.000 Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség Kelemen Zénó zsokéjelöltet szabálytalan ostorhasználat miatt 5.300 Ft-ra (versenydíj
5%-ra) megbírságolta. (Nevezett lovas a verseny során a megengedettnél többször, legalább öt
alkalommal ostorozta lovát.)
Verseny lefutását követõen Székely Károly idomár bejelentette, hogy nem fogadja el lova
Best Spy Hunter DL futását.
A Versenyintézõség Panyi Mátyás zsokéjelöltet a befutóban való egyenes irány be nem tartása miatt
10.000 Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség Kelemen Zénó zsokéjelöltet szabálytalan ostorhasználat miatt 1 versenynapra (2022.
versenyszezon elsõ versenynapjára) eltiltotta a versenyekben való lovaglástól, valamint 8.800 Ft-ra
(versenydíj 5%-ra) megbírságolta.
A Versenyintézõség Mucsi Enikõ tulajdonos idomárt, mert lova (Pacsirta) nem teljesítette
a próbagaloppot (1. alkalom), 5.000 Ft-ra megbírságolta.

11.21.
I.

III.
V.

VII.

VIII.

A Versenyintézõség a G.V.Sz. 139. §-a alapján engedélyezte a versenynapra kilovasított zsokék számára,
hogy a melegebb öltözet miatt 1/2 kg többlet súllyal mázsáljanak ki.
A Versenyintézõség Fézer Róbert idomárt, mert lova (Wesley) ismételten (5. alkalom) elmulasztott a
próbagaloppon részt venni, 20.000 Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség Molnár Orsolya idomárt az Á. Sz. 22. pontja alapján (Miszter X) 10.000 Ft-ra
megbírságolta.
A Versenyintézõség elrendelte Draco (3) doppingvizsgálatát.
A Versenyintézõség Nagy Norbert zsokéjelöltet szabálytalan ostorhasználat miatt 1 versenynapra (a
2022-es versenyszezon elsõ versenynapjára) eltiltotta a versenyekben való lovaglástól, valamint 5.000 Ftra megbírságolta. (Nevezett lovas a verseny folyamán a megengedettnél többször, legalább hat
alkalommal ostorozta lovát.)
A Versenyintézõség Panyi Mátyás zsokéjelöltet a befutóban való egyenes irány ismételt (3. alkalom) be
nem tartása miatt 20.000 Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség elrendelte Avoiding Water (2) doppingvizsgálatát.
A Versenyintézõség megkérdezte Bihari Alexandra idomárlovast Eminent Victory (5) lovaglásával
kapcsolatban, a kapott magyarázatot tudomásul vette.
A Versenyintézõség Csontos Pál idomárt, mert lova (Sweet Siccu) a próbagaloppon elmulasztott részt
venni, 5.000 Ft-ra megbírságolta.

A Versenyintézõség Cserei Szabolcs zsokéjelöltet a start utáni egyenes irány be nem tartása miatt
5.000 Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség Cserei Szabolcs zsokéjelöltet súlyosan szabálytalan lovaglás (nekilovaglás:
Somewhere, Római Lány, Gerappa Sts, Daktilus) 2 versenynapra (a 2022-es versenyszezon elsõ két
versenynapjára) eltiltotta a versenyekben való lovaglástól.
A futamot követõen Kovács Milán zsokéjelölt bejelentette, hogy verseny közben elõre csúszott a nyerge.
11.28.
I.

II.

III.

IV.
V.
VIII.

A Versenyintézõség a G.V.Sz. 139. §-a alapján engedélyezte a versenynapra kilovasított
zsokék számára, hogy a melegebb öltözet miatt 1/2 kg többlet súllyal mázsáljanak ki.
A Versenyintézõség Tamás Csaba zsokéjelöltet mert lovaglási kötelezettségét nem teljesítette 10.000 Ftra megbírságolta.
A Versenyintézõség Jozef Parigal zsokét túlzott ostorhasználat miatt 2 versenynapra (2022- es
versenyszezon elsõ két versenynapja) eltiltotta versenyekben való lovaglástól,
valamint 6.675 Ft-ra (versenydíj 5%-ra) megbírságolta. (Nevezett lovas a verseny folyamán túlzottan,
legalább hét alkalommal ostorozta lovát.)
A Versenyintézõség Májer Cintia amatõrlovast ismételt (6. alkalom) szabálytalan ostorhasználat miatt 1
versenynapra (2022-es versenyszezon elsõ versenynapja) eltiltotta a versenyekben való lovaglástól.
(Nevezett lovas a verseny folyamán a megengedettnél többször, legalább öt alkalommal ostorozta lovát.)
A Versenyintézõség Molnár Orsolya idomárt, mert lova
(Juvenile) elmulasztotta a próbagaloppot, 5.000 Ft-ra megbírságolta. A Versenyintézõség Juvenile-t (2)
próbafutamra kötelezte.
A Versenyintézõség Molnár Orsolya idomárt lova (Juvenile) hiányos idomítottsága miatt 15.000 Ft-ra
megbírságolta.
A Versenyintézõség Jozef Parigal zsokét túlzott ostorhasználat miatt 2 versenynapra (2022-es
versenyszezon harmadik-negyedik versenynapja) eltiltotta versenyekben való lovaglástól, valamint 5.500
Ft-ra (versenydíj 5%-ra) megbírságolta. (Nevezett lovas a verseny folyamán túlzottan, legalább nyolc
alkalommal ostorozta lovát.)
A Versenyintézõség Mocsinka Vivien zsokét szabálytalan ostorhasználat miatt 8.250 Ft-ra (versenydíj
5%-ra) megbírságolta. (Nevezett lovas a verseny folyamán a megengedettnél többször, legalább öt
alkalommal ostorozta lovát.)
A Versenyintézõség Bihari Alexandra idomárlovast szabálytalan ostorhasználat miatt 5.000 Ft-ra
megbírságolta. (Nevezett lovas a verseny folyamán a megengedettnél többször, legalább öt alkalommal
ostorozta lovát.)
A Versenyintézõség Székely Károly idomárt lovai (Liberty of Devil, Best Spy Hunter DL) hiányos
idomítottsága miatt 15.000 Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség Csupor Ferenc idomárt hamis versenyszín (Theblacklist: sapka) használata miatt
5.000 Ft-ra megbírságolta.
A Versenyintézõség Jozef Parigal zsokét túlzott ostorhasználat miatt 2 versenynapra (2022-es
versenyszezon ötödik-hatodik versenynapja) eltiltotta a versenyekben való lovaglástól, valamint 5.000
Ft-ra megbírságolta. (Nevezett lovas a verseny folyamán túlzottan, legalább kilenc alkalommal
ostorozta lovát.)
A Versenyintézõség Májer Cintia amatõrlovast ismételt túlzott ostorhasználat miatt 2 versenynapra
(2022-es versenyszezon második-harmadik versenynapja) eltiltotta a versenyekben való lovaglástól.
(Nevezett lovas a verseny folyamán túlzottan, legalább nyolc alkalommal ostorozta lovát.)
A Versenyintézõség Mocsinka Vivien zsokét szabálytalan ostorhasználat miatt 5.200 Ft-ra (versenydíj
5%-ra) megbírságolta. (Nevezett lovas a verseny folyamán a megengedettnél többször, legalább öt
alkalommal ostorozta lovát.)

L.F.B. határozatok, fellebbezések:
07.06.
Az LFB Kovács Milán zsokéjelölt fellebbezését (2021. június 20., 101. I. Bonta Ferenc Emlékverseny
hendikep ) elutasítja és a V.I. döntését helybenhagyja.

07.13.
Az LFB Stanislav Georgiev idomárlovas kérelmének (2021. július 4., 125. XI. 99. Magyar Derby) helyt
ad. az eltiltás napja 2020.augusztus 01. helyett 2021. augusztus 08.
08.03.
Az LFB Kovács Sándor idomár fellebbezését (2021. június 5., 90. VI. Millenniumi Díj) a fellebbezési
határidő lejárta miatt nem fogadta be, a V.I. döntését részben megváltoztatja a pénzbüntetés nagyságát 400.000
Ft-ról 500.000 Ft-ra változtatja.

Az LFB Kovács Sándor idomár működési engedélyét 3 hónapra (2021. augusztus 11-tõl – 2021.
november 11-ig) visszavonja.
Az LFB Suták Csenge idomárlovas kérelmét (2021. augusztus 1., 135. II. Baltazzi fivérek Emlékversenye
Hendikep) elutasítja és a V.I. döntését helybenhagyja.
08.17.
Az LFB Panyi Mátyás zsokéjelölt kérelmének (2021. augusztus 1., 139. VI. Magyar Kancadíj) részben
helyt ad, a V.I. döntését részben megváltoztatja a három nap eltiltást két nap eltiltásra, 2021. augusztus 29. és
2021. szeptember 11. napra módosítja.
08.31.
Az LFB Jeles Eszter amatőrlovas fellebbezését (2021. augusztus 22., 161. III. Mukab Hendikep) elutasítja
és a V.I. döntését helybenhagyja.
Az LFB Fodor Sándor tulajdonos-idomár fellebbezésének (2021. augusztus 22., 164. VI. Nyeretlenek
Versenye) helyt ad és a V.I. döntését hatályon kívül helyezi.
Az LFB Suták Csenge idomárlovas fellebbezésének (2021. augusztus 29., 172. VII. Nyári Hendikep)
részben helyt ad és a V.I. döntését részben megváltozatja, a három versenynapra történő eltiltását kettő
versenynapra változtatja, melyek ideje a 2021. szeptember 19. és 2021. szeptember 26. versenynap
09.05.
Az LFB Jeles Eszter amatőrlovas kérelmének (2021. augusztus 22., 161. III. Mukab Hendikep) helyt ad
és engedélyezi a 2021. szeptember 11. versenynapon a Nemzetközi Amatőr Hendikepben való lovaglását.
Az LFB a 2021. július 4-én lefutott, 117. számú futammal (Wallis Motor – Flandorffer Tamás
Emlékverseny) kapcsolatban (Datthirey-t (7)) vizsgálatot folytatott. A vizsgálat során begyűjtötte az eset kapcsán
érintett személyek nyilatkozatait és megtekintette a rögzített video felvételt. Az LFB befogadta Jaroslav Línek
idomárlovas méltányossági és bocsánatkérő beadványát. Az LFB jóváhagyta a V.I. 2021. augusztus 22-i döntését
azzal a módosítással, hogy Jaroslav Línek idomárlovas tevékenységének 3 hónapos eltiltását 2022. december 31ig felfüggeszti.
09.14.
Az LFB Jaroslav Línek idomárlovas kérelmének (2021. szeptember 11.; 181. VIII. Kincsem díj) helyt ad
és a 2021. október 3. és 2021. október 10. versenynapi eltiltását 2021. október 19. és 2021. október 26.
versenynapra módosítja.
Az LFB Stanislav Georgiev idomárlovas fellebbezését (2021. szeptember 11., 178. V. Kincsem+ –
Tápiószentmártoni Hendikep) elutasítja és a V.I. döntését helybenhagyja.
09.21.
A 117/2021. LFB galopp határozatának a módosítása: az LFB Jaroslav Línek idomárlovas kérelmének
(2021. szeptember 11.; 181. VIII. Kincsem Díj) helyt ad és a 2021. október 3. és 2021. október 10. versenynapi
eltiltását 2021. november 14. és 2021. november 21. versenynapra módosítja.
Az LFB Martin Laube zsoké kérelmének (2021. szeptember 11., 182. IX. Kovács Mihály Emlékverseny –
Magyar Háromévesek Nagydíja) helyt ad és a 2021. október 3. és 2021. október 10. versenynapi eltiltását 2021.
november 21. és 2021. november 28. versenynapra módosítja.
Az LFB Stanislav Georgiev idomárlovas kérelmének (2021.szeptember 11., 178. V. Kincsem+ –
Tápiószentmártoni Hendikep) helyt ad és a 2021. október 10. versenynapi eltiltását 2021. október 31.
versenynapra módosítja. A 2021. október 3. és október 17. versenynapi eltiltások érvényben maradnak.
09.28.
Az LFB Kovács Milán zsokéjelölt kérelmének (2021. szeptember 19., 184. II. Vajda Sándor
Emlékverseny – Nyeretlenek Versenye) részben helyt ad a 2 versenynapra szóló eltiltás esetében a 2021. október
10. versenynapi eltiltást 2021. december 31. napig felfüggeszti azzal a feltétellel, hogy a következő hanyag
lovaglás büntetés esetében az eltiltás automatikusan életbe lép, a 2021. október 17. versenynapra vonatkozó
eltiltást helyben hagyja.
10.13.
Az LFB Májer Cintia amatőrlovas kérelmét (2021. szeptember 26., 193. III. Hitel Hendikep) elutasítja és
a V.I. döntését helybenhagyja.
Az LFB Kovács Milán zsokéjelölt kérelmét (2021. szeptember 19., 184. II. Vajda Sándor Emlékverseny –
Nyeretlenek Versenye) elutasítja és a V.I. döntését helybenhagyja.
Az LFB Bihari Alexandra zsoké kérelmének (2021. szeptember 26., 196. VI. Seperate Opinion Díj)
részben helyt ad a 2021. október 17. versenynapra történő eltiltását a 2021. november 7. versenynapra történő
eltiltásra módosítja.
Az LFB Májer Cintia amatőrlovast fellebbezésének (2021. október 3., 207. VIII. "Teendők a lóversenyzés
körül” Hendikep) részben helyt ad a V.I. 2 versenynapra törtnő eltiltását 1 versenynapra módosítja, melynek ideje
a 2021. október 31. versenynap.

Az LFB Stanislav Georgiev idomárlovas kérelmének (2021. szeptember 11., 177., IV. Tattersalls –
Overdose Díj) helyt ad és lovaglását 2021. december 31. napig engedélyezi, ugyanakkor idomár működési
engedélyét 2 hónapra (2021. október 27. napjától 2021. december 31. napjáig) visszavonja.
10.26.
Az LFB Székely Károly idomár kérelmének helyt ad és idomári engedélyét a versenyszezon végéig
meghosszabbítja.
Az LFB Jozef Parigál kérelmének (2021. október 3., 202. III. Szatmári Díj) helyt ad a 2021. október 31.
versenynapra történő eltiltását a 2021. november14. versenynapra történő eltiltásra módosítja.
Az LFB Jozef Parigál kérelmének (2021. október 10., 215. VIII. Magyar St. Leger) helyt ad a 2021.
november 7. versenynapra történő eltiltását a 2021. november 21. versenynapra történő eltiltásra módosítja.
Az LFB Mocsinka Vivien zsoké kérelmét (2021. október 17., 221. V. Repülő Hendikep) elutasítja és a
V.I. döntését helybenhagyja.
11.09.
Az LFB Fézer Ramóna zsokéjelölt fellebbezésének (2021. november 7., 239. VI. Benson Vilmos
Emlékverseny – Lovasutánpótlás Hendikep) részben helyt ad, a V.I. döntését részben megváltoztatja Fézer
Ramóna zsokéjelöltet a versenyekben való lovaglástól 1 versenynapra (2021. november 28.) eltiltja.
Az LFB Suták Csenge idomárlovas fellebbezésének (2021. November 7., Vasárnap 238. V.
KÉTÉVESEK KRITÉRIUMA) részben helyt ad, a V.I. döntését részben megváltoztatja Suták Csenge
idomárlovast a versenyekben való lovaglástól 2 versenynapra (2021. november 28., valamint a 2022. évi
versenyszezon első versenynapja) eltiltja.
11.23.
Az LFB Kolumbán Örs zsokéjelölt kérelmét (2021. október 31., 228. IV. Gencsy Tibor Emlékverseny –
Visegrádi Díj) elutasítja és a V.I. döntését helyben hagyja.
Az LFB Suták Csenge idomárlovas kérelmét (2021. november 7., 238. V. Kétévesek Kritériuma)
elutasítja és a V.I. döntését helyben hagyja.
12.07.
Az LFB Májer Cintia amatőrlovas fellebbezését (2021. november 28., 260. II. Vigasz Díj) elutasítja és a
V.I. döntését helybenhagyja.
Az LFB Pap Gabriella idomárlovas fellebbezését (2021. október 10., 212. V. Kállai Pál Emlékverseny –
Budapesti Díj) elutasítja és a V.I. döntését helybenhagyja, valamint a működési engedélyét 2021. december 07.
napjától 2022. január 24. napjáig visszavonja.
--------

