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ÁLTALÁNOS HATÁROZATOK

    A versenyekre az 1997. január 1-től hatályos Magyar Ügetőverseny Szabályzat (M. Ü. Sz.)
    előírásai érvényesek.

Általános szabályok

     1.    A Nemzeti Lóverseny Kft. által szervezett versenyekre a hatályban lévő Magyar Ügető-
 verseny Szabályzat (a továbbiakban M.Ü.Sz.) és a hatályban lévő Általános Határozatok
 (a továbbiakban Ált. Hat.) érvényesek. Az Általános Határozatok a M.Ü.Sz. kiegészítése-
 ként szolgálnak. A futtatási engedélyek, illetve a működési engedélyek érvénybe lépésével
 az érintettek egyidejűleg elismerik, hogy a M.Ü.Sz. és az Általános Határozatok
 rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek tartják.

            A Nemzeti Lóverseny Kft. az általa szervezett valamennyi futamban az alábbi százalékos
            arány szerint írja ki a versenydíjakat:

Tulajdonos 80% - Idomár 20%

            A hivatalos versenyprogramban (Magyar Turf) ezen százalékos arányok alapján jelennek
 meg a futamok díjazásai.

A Nemzeti Lóverseny Kft. által szervezett valamennyi futamban indulóadási díjat kell
 fizetni. Az indulóadási díj a futam összdíjazásának 1 %-a, melyet a hivatalos
 versenyprogramban (Magyar Turf) indulóként szereplő ló futtatója fizet. Kivétel ez alól
 a kiemelt tenyész- és rendszeresített versenyek, ahol ez az indulóadási díj 2 %.
 A Versenyszervező az indulóadási díjat abban az esetben is a futtató számlájára terheli,
  amennyiben a ló bármely okból a versenyben nem vett részt.

            A nevezéseket, törléseket és indulóbejelentéseket a Nemzeti Lóverseny Kft. ügetőtitkár-
 ságán kell benyújtani írásban. (e-mailben, telefonon, illetve faxon)
 Minden idomár kizárólag a saját idomításában álló lovát nevezheti. Ha a nevezett lovat
            más idomár nevezi, mint ami a titkársági nyilvántartásban szerepel, a nevezést a titkárság
 érvénytelennek tekinti és nem fogadja el.

 Az idomárnak 3 munkanapon belül be kell jelenteni a titkárság felé, ha új ló érkezik az
            idomításába. A bejelentést írásban kell megtenni a titkárságon beszerezhető nyomtatványon.
 A nyomtatványon szerepelnie kell az előző idomár, az új idomár, valamint a tulajdonos
 aláírásának. Az átjelentés csak akkor érvényes, ha mindhárom aláírás szerepel az átjelentő
 lapon. Amíg az átjelentő lap a titkárságra meg nem érkezik, addig a ló (lovak) nem
 nevezhető(ek) és nem indulhat(nak) az új idomárnál versenyben. Amennyiben a tulaj-
 donosnak tartozása van az idomár felé, a lova(i) átkerülhet(nek) egy másik idomárhoz
 tréningbe, de amíg a tartozása fennáll a régi idomár felé, addig a nevezett ló(lovak)
 versenybe nem nevezhető(k) és nem indulhat(nak) versenyben.



  Ha a tulajdonosnak a versenyszervezővel szemben tartozása van, lova(i) a hátralékos
  listára kerül(nek). Mindaddig, amíg a tartozást nem egyenlítik ki, a ló (lovak) nem
  nevezhető(k). A hátralékos listán szereplő ló tulajdonos változás esetén is csak a tartozás
  kiegyenlítése után nevezhető. A hátralékos listát az Ügetőverseny-Naptárban meg kell
  jelentetni. A tulajdonos változást adás-vételi szerződéssel igazolni kell.

 A futtató az a természetes, vagy jogi személy, aki saját neve, vagy álnév alatt ügető
 versenyben lovat futtat.

 Annak a természetes, vagy jogi személynek, aki lovát versenyben futtatni akarja, a
         Versenyszervezővel írásban futtatási szerződést kell kötnie.

 A futtatási engedélyt a Versenyszervező egy naptári évre adja ki.

 Futtatási engedélyt nem kaphat:

 Az a személy, illetve annak a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója (férj, feleség, élettárs), az a
 jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, egyéni vállalkozó, illetve jogi személy, akinek
 a versenyrendező felé lejárt fizetési tartozása van.

 Az a gazdasági társaság, amely tagjának, vagy vezető tisztségviselőjének lejárt fizetési
 kötelezettsége van a versenyrendezővel szemben.

 Olyan gazdasági társaság, melynek tagja, vezető tisztségviselője korábban olyan társaságnak
 volt tagja, vagy vezető tisztségviselője, amely lejárt kötelezettségeket halmozott fel a
 versenyrendezővel szemben.

 Olyan egyéni vállalkozó, aki magánszemélyként tartozást halmozott fel a versenyrendezővel
 szemben.

 Olyan magánszemély, aki egyéni vállalkozóként tartozást halmozott fel a versenyrendező
 felé.

 Abban az esetben, ha a lónak több futtatója van, a bejelentéssel egyidejűleg közölni kell a
 futtatói hányadokat, továbbá annak a személynek a nevét, aki a jogok és a kötelezettségek
 tekintetében a futtatókat képviseli.

 A futtatót a futtatási engedély feljogosítja arra, hogy lovát (lovait) a versenytitkárság
 idomítási jegyzékbe vegye, és azok versenyekben indulhassanak.

 Az idomár bejelentése tartalmazza a futtató nevét, a ló nevét, korát, színét, nemét és
 származását.

 A versenytitkár az idomár bejelentését akkor fogadja el, ha az idomár bemutatja a ló
 érvényes és szabályszerűen vezetett útlevelének fénymásolatát.

 Szabályszerűen vezetett az útlevél, ha napra készen, aláírással ellátva be van jegyezve
 a ló tulajdonosa, neve és címe, idomárja, a lóversenyzés hivatalos szerveinek ellenőrző
 bejegyzései, továbbá a kötelező védőoltások és az évente kötelező állatorvosi vizsgálatok.



 A ló csak azután kerülhet idomítási jegyzékbe, ha a Magyar Ügető Méneskönyv vezető,
 a lóútlevél alapján azonosította, a ló útlevelét aláírásával és bélyegzőjével ellátva hitelesíti.

 Magyar idomár neve alatt, bel- és külföldön ló hivatalosan elismert ügetőversenyben csak
 akkor futhat, ha az ügető versenytitkárság idomítási jegyzékbe vette. Az EU-n kívüli
 országból behozott ló azt követően futhat, ha 30 napon keresztül megszakítás nélkül, az
 idomár bejelentett magyarországi telephelyén, illetve istállójában idomítás alatt állt.
 Ezt a Versenyszervezőnek jogában áll szúrópróbaszerűen bármikor ellenőrizni.

 Az az ügető versenyló, amely esetében ezt a rendelkezést nem tartották be, Magyarországon
 elismert hivatalos versenyekben nem futhat és a versenytitkárság külföldi versenyekre
 történt nevezését, illetve induló bejelentését nem fogadja el.

 Külföldi elismert ügető versenyekre lovat kizárólag a versenytitkárságon keresztül lehet
 nevezni és indulónak adni.

 A külföldre történt nevezések és indulóbejelentések másodpéldányát a versenytitkárság
 egy évig köteles megőrizni.

 Külföldi hajtó versenyben csak akkor hajthat, ha az érvényes licencének igazolása az
  indulóadásig a Versenytitkárságra megérkezik és nem áll eltiltás alatt.

     2. Amennyiben a versenyfeltételek másként nem rendelkeznek, pönalitás szempontjából
 a lovak bel- és külföldön nyert Életnyereménye számít.

 Külföldön futott versenyekben nyert versenydíjak értékét az ügetőtitkárság az alábbiak
 szerint állapítja meg a 2011-es évben:

 1     CHF 210 HUF
 1     CZK           11 HUF
 1     DKK   36 HUF
 1     EUR 270 HUF
 1     NOK   34 HUF
 1     SEK   30 HUF
 1     USD 190 HUF

 Külföldről behozott lovak életnyereményének átszámítása az évenkénti Általános
  Határozatokban megjelent átszámítási kulcsok szerint történik.

 Egyéb fel nem sorolt pénznemeknél, év közben a versenynaptárban teszik közzé az
  átszámítási értékeket.

     3. Belföldi és belföldinek minősített lovak azokban a versenyekben, amelyekre a verseny-
  feltételek szerint minősítettek egyenlő elbírálásban részesülnek, kivéve, ha a verseny-
 feltételek erről másként rendelkeznek.

     4. A versenykiírás szerinti legkisebb első díjú pénzalapú, fordulóstartos versenyben 20 méter
 hajtóengedményt kap minden segédhajtó, aki 30 győzelmet még nem ért el.

 Ha az engedményes hajtó indulóbejelentés után elért győzelmével hajtóengedményét
 elveszíti, akkor aznap kivételesen mindazokban a versenyekben igénybe veheti
  hajtóengedményét, amelyekben az indulóbejelentéskor hajtóengedménye volt.



     5. 30 győzelmet elért segédhajtó hajthat bármely versenyben, kivéve a 25 kiemelt tenyész-
 és rendszeresített versenyeket.

     6. 15 versenyt nyert amatőrhajtó saját tulajdonú, vagy résztulajdonú lovát bármely
 versenyben hajthatja, kivéve a napi főversenyt és az annál nagyobb első díjú versenyeket,
 valamint a kétévesek versenyeit.

     7. 30 versenyt nyert amatőrhajtó saját tulajdonú, vagy résztulajdonú lovát bármely
 versenyben hajthatja, kivéve a 25 kiemelt tenyész- és rendszeresített versenyeket.

 A tulajdon és résztulajdon igazolásának feltétele, hogy az Ügetőverseny-Naptárban
 a tulajdon- és résztulajdonváltozást hivatalosan közzétegyék. Kizárólag abban az esetben
 kerülhet az új tulajdonos, vagy résztulajdonos amatőrhajtó programra, ha ez a hivatalos
 versenynaptárban már megjelent.

     8. 50 versenyt nyert segédhajtó és 60 versenyt nyert amatőrhajtó bármely versenyben
 hajthat.

 60 versenyt nyert amatőrhajtó más tulajdonában lévő lovat is hajthat, bármely versenyben,
  de ez esetben, saját, vagy résztulajdonában lévő ló nem szerepelhet a futamban.

 50 versenyt nyert tulajdonos idomárhajtó bármely versenyben hajthat.

       9. Az úgynevezett profi versenyekben hajtóváltozás esetén az alábbi szabályok érvényesek:

    - Idomárhajtó helyett kizárólag idomárhajtó, vagy hivatásos hajtó hajthat.
    - Hivatásos hajtó helyett kizárólag idomárhajtó, vagy hivatásos hajtó hajthat.
    - Segédhajtó helyett kizárólag segédhajtó hajthat.
     - Amatőrhajtó helyett kizárólag ugyanolyan státuszú amatőrhajtó hajthat.

     10. A Versenyintézőség és az Indító által kiszabott jogerőre emelkedett pénzbírságokat az
 érintettek a versenynaptárban, illetve hirdetményben közzétett időponttól számított
            30 napon belül kötelesek befizetni. A hivatásos engedéllyel rendelkező hajtók számára
            befizető hely a Nemzeti Lóverseny Kft. pénztára. A befizetési igazolást a titkárságon
            be kell mutatni. Ennek hiányában a hajtó nem kerülhet programra.

 Amatőrhajtók részére a jogerőre emelkedett pénzbírságokat a Magyar Ügető Amatőrhajtók
 Egyesületének pénztárába kell befizetni. Nem fizetés esetén az Egyesület letiltja
            a titkárságon az amatőrhajtó programra való kerülését.

     11. Óvás esetén az óvadék, annak a díjkülönbözetnek a 10%-a, amiért az óvást emelő az
 óvást benyújtotta. A letett óvadék az óvást emelőt terheli. Alaptalan óvás esetén a
 Versenyintézőség az óvadékot visszatartja.

     12. A Versenyintézőség által alaptalannak ítélt, elutasított óvás után, a visszatartott óvadékot
 az óvást tevőnek kell befizetni, a pénzbírság befizetési feltételekkel megegyezően.

     13. Kétévesek versenyében kizárólag idomárhajtó, hivatásos hajtó, 30 versenyt nyert 
 tulajdonos idomárhajtó, segéd- és amatőrhajtó hajthat.

     14. A Versenyintézőség fokozottan ellenőrzi a kihajtás jogosságát, a versenyt feladó lovaknál.



     15. A versenyközegeknek a verseny kezdete előtt 30 perccel a Versenyintézőség rendelkezésére
 kell állni. A programon szereplő idomároknak, hajtóknak a futam startja előtt 1 órával kell
 a Versenyintézőség rendelkezésére állni. A futam lefutása után 30 percig kell a verseny-
 pályán tartózkodni. Ha az utolsó futamban hajtanak, még legalább 15 percig kötelesek az
 istállók területén tartózkodni.

     16. Idomárhajtó más idomár gondozásában lévő lovat versenyben kizárólag abban az esetben
 hajthat, ha a kérdéses futamban saját idomításában álló ló nem indul.

     17. 3 éves és idősebb lovaknál a távolozás mértéke a győztes ló összidejétől számított 10 mp.
 Kétévesek nem távolozhatók, háromévesek kizárólag július 1-től távolozhatók.

     18. A versenyprogramon megnevezett idomár betegsége, vagy más okból eredő akadályoztatása
 esetén a Versenytitkárság, a versenyek kezdete előtti egy órától a Versenyintézőség felé
 jelenteni kell azt az idomárt, aki a ló (lovak) aznapi futásáért idomári szempontból
  felelősnek tekinthető.

     19. Az öt perc múlva indítás bemondása után a nagypályán csak a soron következő futam
 indulóit lehet melegíteni. Versenyprogramon nem szereplő lovat melegíteni, a nagypályán
 lehajtani csak indokolt esetben a Versenytitkár engedélyével, a közönség tájékoztatása
 mellett lehet. Kivételt képeznek ez alól azon futamok, amelyek előtt parádé van, mert
 itt a parádé megkezdéséig el kell hagyni a versenypályát.

     20. A futam indulói kötelesek legkésőbb az öt perc múlva indítás bemondásig a versenypályán
 versenykész állapotban megjelenni. Ezután az érvényes indításig a pályáról kihajtani,
 kizárólag a Versenyintézőség engedélyével lehet.

 Amennyiben, valamely fogat az érvényes indítás előtt engedély nélkül elhagyja a
 versenypályát a Versenyintézőség a lovat a futamból kizárja.

 A hivatalos Turf fejlécében fel kell tüntetni, ha a futamot parádé előzi meg.
 A parádéra felszólítás után a versenypályán azonnal fel kell sorakozni.
 A Versenyintézőség engedélyével a parádé alól felmentett fogat a mezőny után utolsóként
 halad el a nézőtér előtt, de nem lehet messzebb, 40-60 méternél a parádé utolsó lovától.

     21. Versenyekben csak egyszínű fehér, illetve gyári színezetű kerékvédővel ellátott kocsiban
 lehet hajtani. A kerékvédő utólagos színezése tilos.

     22. Az a programon szereplő ló, amely állatorvosi javaslatra nem vett részt a futamban,
 a versenynapot követő 10 naptári napon  nem indulhat versenyben. Verseny közben
 előforduló, az állatorvos által hivatalosan bejelentett eseményeknél, (lesántulás, orrvérzés,
 elfulladás stb.) a ló szintén a versenynapot követő 10 naptári napon nem indulhat
 versenyben.

     23. A pályán kívül idomításban álló lovakra ugyanolyan indulási kötelezettség vonatkozik,
 mint azokra, amelyeket a versenypályán készítenek elő. Programon szereplő ló felszál-
 lításától csak a hatósági állatorvos által igazolt betegség esetén lehet eltekinteni.

 Igazolás, vagy más elfogadható mentő körülmény hiányában a tulajdonos, ha lova a napi
 főversenynél kisebb első díjazású futamról marad távol 10.000 Ft, ha a napi főverseny
 és annál magasabb első díjazású futamról marad távol 15.000 Ft bírságot fizet.



 Ha a ló azért nem indul, mert késve szállították fel a versenypályára, a tulajdonos a
 fentiekkel azonos mértékben felel. Igazolatlan távolmaradás, vagy az elkésés ismétlődése
 esetén a Nemzeti Lóverseny Kft. a tulajdonostól megvonhatja a pályahasználati engedélyt.

Indulóbejelentés, programösszeállítás

     24. Fordulóstartos futamban maximum 12 ló, autóstartos futamban maximum 14 ló indulhat,
 kivéve, ha a versenyfeltételek erről másképpen rendelkeznek.

     25. Az Indulóbejelentés a versenykiírásban megjelent időpontig történik, kizárólag írásban.
 Egy ló kizárólag egy futamban adható indulónak.

     26. Autóstartos verseny esetében a startszámokat a nevezési listán meghirdetett időpontban
 nyilvánosan húzzák az ügetőtitkárságon a nyílt, kizárás nélküli napi főversenyekben
 és az annál nagyobb első díjú futamokban. Amennyiben az érdekelt idomár nem jelenik
 meg, abban az esetben a titkárság húzza ki a startszámot. Először a bel- és külföldön
 a legtöbb Életnyereményt szerzett ló idomárja húz startszámot és csökkenő sorrendben,
 így tovább. Autóstartos verseny esetében a kizárásos napi főversenyekben és az annál
 kisebb első díjú futamokban a versenytitkárság sorsolja ki a startszámokat az autóstartos
 szabályok alapján.

 Startszámhúzás után indulóbejelentés elfogadható, de a húzás után bejelentett ló, kizárólag
 második sor külső startszámot kaphat.

 A 25 kiemelt tenyész- és rendszeresített versenyekben a hivatalos indulóadás időpontja
 után indulóbejelentést a titkárság nem fogad el, bármennyi indulólétszám esetén sem.

 Ha egy ló versenytechnikai okból egy versenyből kiesik, nevezése bármely arra a napra
 kiírt futamra érvényesíthető, amelyre minősítéssel bír, ha miatta egy eredetileg indulónak
 jelentett ló nem esik ki.

 Ha a futam elmarad, amelyre a lovat indulónak jelentették, akkor a ló rákerül
  a „nem kieshető” lovak listájára.

 Amennyiben egy futamra 8-nál kevesebb lovat jelentenek indulónak, a versenytitkárság
 a minimum 8-as indulólétszám, maximum a 12-es (fordulóstart), vagy 14-es (autóstart)
            indulólétszám eléréséig a futamot kinyitja és az eredetileg nem nevezett, de a futamra
            minősítéssel bíró lovak indulóbejelentését is elfogadja.

 Kellő számú induló ló bejelentése esetén még indulóbejelentéskor is elrendelhető egy
 verseny több részben való lefutása. Egy futam két részre osztásakor ugyanannak
 az idomárnak a lovai külön részbe kerülnek.



     27. Kellő számú nevezés hiányában a verseny a nevezési zárlatkor visszavonható.
 Ha egy futamra 10, vagy kevesebb lovat neveztek, a versenytitkárság a nevezést az
            indulóbejelentésig meghosszabbíthatja.

 Az indulóbejelentéssel kapcsolatban:

     a., A napi főversenyek és a kétévesek versenyei csak akkor kerülhetnek programra,
 ha legalább 7 lovat jelentenek be indulónak, valamint ezek a lovak legalább
            négy idomár idomításában állnak.

     b., A napi főversenynél kisebb első díjazású futam csak akkor kerülhet programra,
 ha legalább 8 lovat jelentenek be indulónak.

 Maximum indulólétszám megállapítása idomáronként egy futamban:

 8, 9 és 10 lovas mezőnynél: 3 - 3 ló
 11, 12, 13 és 14 lovas mezőnynél: 4 - 4 ló

              E korlátozások az a., pontban felsorolt versenyekre nem vonatkoznak!

     c., Ha a napi főversenyben és a  kétévesek versenyeiben minimum 14 lovat adnak
 indulónak a futamot osztani lehet. Ha a napi főversenynél kisebb első díjú versenyben
 minimum 16 lovat adnak indulónak a futamot osztani lehet. Egy verseny két, vagy
 több részre való osztását minden esetben a versenytitkárság dönti el.

     d., A 25 kiemelt tenyész- és rendszeresített versenyekre az a., és b., pontban felsorolt
 rendelkezések nem vonatkoznak. Ezeket a versenyeket bármely számú induló esetén
 meg kell tartani.

Kiesési szabályok

   28. 12-nél (fordulóstart), vagy 14-nél (autóstart) több indulóbejelentés esetén azt a lovat
 kell kihagyni, amely az előző belföldi, vagy külföldi futása alkalmával:

     1 – indokolatlanul kihajtott,
     2 – tisztátlan ügetés miatt diszkvalifikálva lett,
     3 – galoppozás miatt diszkvalifikálva lett,
     4 – távolozva lett.

 Elsőnek az indokolatlanul kihajtott, majd az utoljára tisztátlan ügetés miatt diszkvalifikált
 ló, majd a galoppozás miatt diszkvalifikált ló, végül a távolozott ló esik ki.

 Ha két, vagy több ló utolsó futására ugyanazon a napon lett diszkvalifikálva, az utolsó
  öt bel- és külföldi futásának pénznyereménye számít.
 További egyenlőség esetén további futásokat vesznek figyelembe.

 Pénznyereménnyel nem rendelkező lovaknál a jobb abszolút rekord, illetve a jobb
 kvalifikációs idő számít.



 Indokolatlan kihajtás, galoppozás, tisztátlan ügetés és távolozás miatt a lovak
 14 napig kieshetnek.

 A 14 napos kihagyás után még egyszer kihagyhatóak a pénznyereményük miatt,
 ebben az esetben felkerülnek a „nem kieshető” lovak listájára.

 Ha a lovat versenytechnikai ok, hajtási szabálytalanság stb. miatt diszkvalifikálták,
 az azt megelőző forma számít.

     Nem hagyható ki az a ló:

     1 – amely utolsó futására versenyt nyert,
     2 – amely a versenynapot megelőzően két hónapja nem állt starthoz,
     3 – amelynek kvalifikációs ideje jobb, mint az arra a futamra bejelentett, versenyben
 már futott nyeremény nélküli ló rekordja.

 Amennyiben 12-nél (fordulóstart), vagy 14-nél (autóstart) több, a nem eshet ki listán
            szereplő, két hónapja nem futott, utolsó futására nyert ló van indulónak adva, abban az
            esetben a lovak között újra az utolsó öt futásra bel- és külföldön nyert versenydíjak összege
            számít. Az így kiesett lovak a „duplán nem eshet ki” listára kerülnek fel.

 A ki nem hagyható lovak listáját a titkárság a mindenkori aktuális nevezési lista végén
 hivatalosan közzéteszi.

 A 25 kiemelt tenyész- és rendszeresített versenyekre az általános kiesési szabályok nem
 érvényesek. (Kivéve: Tavaszi Hendikep, Baka Hendikep) A kiesési szabályok a 25 kiemelt
 tenyész- és rendszeresített versenyek kiírásában találhatóak meg.

Hendikep elengedés, hendikep felmentés alá tartozó futamok

     29. A lovak hendikepnyeremény elengedése az alábbiak szerint történik:

     A lovak életkora 2011. évre számítva:

     5é és idb. lovak: 2011. június 30.
  4é lovak: 2011. június 30.

 Az 5é és idb. lovaknál követelmény az elengedési időszakban kizárólag belföldön
 teljesített 6 érvényes futás.

 A 4é lovaknál követelmény az elengedési időszakban kizárólag belföldön
 teljesített 6 érvényes futás.

 A lovak hendikepnyeremény elengedése 2012. január 1-től megváltozik az érvényes
 futás fogalma megszűnik!
 Az új hendikep rendszer szabályainak kialakítása 2011. szeptember 30-ig kidolgozásra
  kerül, majd ezután 2012. január 1-től kerül bevezetésre!

 2009. január 1. után először futó lovak 6 érvényes Kincsem Parki futás után kerülhetnek
  hendikepbe. Ugyanez vonatkozik a külföldről behozott lovakra is.



 Távolozás, kihajtás, bármely okból diszkvalifikálás az elengedés szempontjából nem számít
 érvényes futásnak.

     30. Ha egy 5é és idb. ló több, mint 12 hónapja nem állt starthoz sem bel- és külföldön,
 abban az esetben, egy rendkívüli elengedésben részesül.

     31. Egy elengedési időszakban egy adott ló maximum 200.000 Ft nyereményt szerezhet
 a HpFt. felmentésben részesülő futamokban. Amennyiben a ló nyereménye eléri
 a 200.000 Ft-os maximum összeget, abban az esetben a 200.000 Ft-on felül megnyert
 versenydíjat pönalitásként veszik figyelembe.

     32. Működési engedéllyel nem rendelkező, egyszeri hajtási engedéllyel versenyző hajtók
 számára kiírt futamokban (zenészek, sportolók, fogathajtók, galopposok, versenyközegek,
 egyéb meghívott hajtók) a hajtók nem vihetnek magukkal ostort.

Kvalifikációs szintidők

     33. Magyarországon született 2é ló akkor indulhat versenyben, ha 1800 méteres
 autóstartos kvalifikációs futamban legalább 1.31.0 (2.43,8) mp-es km-időt ér el.

 Magyarországon született 3é ló akkor indulhat versenyben, ha 1800 méteres
 autóstartos kvalifikációs futamban legalább 1.29.0 (2.40,2) mp-es km-időt ér el.

 Magyarországon született 4é és idb. ló akkor indulhat versenyben, ha 1800 méteres
 autóstartos kvalifikációs futamban legalább 1.27.0 (2.36,6) mp-es km-időt ér el.

     34. Külföldön született 2é ló akkor indulhat versenyben, ha 1800 méteres
 autóstartos kvalifikációs futamban legalább 1.28.0 (2.38,4) mp-es km-időt ér el.

 Külföldön született 3é ló akkor indulhat versenyben, ha 1800 méteres
 autóstartos kvalifikációs futamban legalább 1.25.0 (2.33,0) mp-es km-időt ér el.

 Külföldön született 4é és idb. ló akkor indulhat versenyben, ha 1800 méteres
 autóstartos kvalifikációs futamban legalább 1.23.0 (2.29,4) mp-es km-időt ér el.

 A kvalifikációs- és próbafutamokban ugyanolyan indulóadási szabályok érvényesek,
 mint a fogadással egybekötött futamokban. Az a ló, amely a hivatalos Turfban nem
 szerepel programon nem indulhat a kvalifikációs- és próbafutamokban.

 A kvalifikációs- és próbafutamokban ugyanolyan diszkvalifikálási szabályok érvényesek,
 mint a fogadással egybekötött futamokban.

 A kvalifikációs futamok kizárólag versenynap délután az első futam előtt kezdődnek.



     35. Azt a lovat, amely 5 hónapnál régebben futott bel-, vagy külföldi versenyben,
 úgynevezett „Próbafutamban" a közönség előtt nyilvánosan be kell mutatni.
 A sikeres próbafutamban való szereplés után a ló kizárólag a következő versenynapon
 indulhat versenyben. Amennyiben a ló sikeres próbafutam után nem áll starthoz
 3 hónapon belül, akkor ismételten meg kell futnia a kiírt szintidőt a próbafutamban.
 Amennyiben egy idomár, olyan lovat nevez a Próbafutamba, amely a szabály szerint,
 nem lenne köteles indulni, arra a lóra ugyanúgy vonatkozik a szintidő teljesítése.
 Ha nem teljesíti a szintidőt, akkor nem indulhat versenyben, annak ellenére, hogy az
 5 hónap még nem telt el az utolsó bel-, vagy külföldi startja óta.

 Az 1900 méteres autóstartos Próbafutam szintidői:

 2é lovak 1.29.0 (2.49,1) mp-es km-idő
     3é lovak 1.27.0 (2.45,3) mp-es km-idő
     4é és idb. lovak 1.25.0 (2.41,5) mp-es km-idő

 A Próbafutam kizárólag versenynap délután, a kvalifikációs futam után, de az első
            futam előtt kezdődik.

 Öt hónapja nem futott lónak a Kincsem Parkban kell a Próbafutamban a szintidőt megfutni.

Külföldről behozott lovak elbírálása, kényszerpönalitás

     36. A külföldről származó magyar tulajdonba kerülő ló belföldiesítését igazoló okmányokat
 (EU országon kívül született lovaknál a vámhatározat másolata és az eredeti behozatali-jegy,
  EU országban született lovaknál az eredeti behozatali-jegy) a versenytitkárságon kell letétbe
  helyezni. E rendelkezés valamennyi külföldről behozott lóra vonatkozik.

 Külföldről származó és magyar tulajdonba került versenyló csak akkor futhat, ha azt
 a Méneskönyv Vezetőség hivatalos nyilvántartásba vette. A hivatalos nyilvántartásra
 a Méneskönyv Vezetőségre kötelező törzskönyvezési előírások vonatkoznak.

     37. Külföldről behozott ló (nem EU tagországból) csak a vámkezelés után, a vámhatározat
 letétbe helyezését követően indulhat versenyben.

     38. EU (Európai Unió) és UET (Európai Ügető Unió) tagországokon kívül született lovaknál,   
ha a ténylegesen megnyert Életnyeremény nem éri el az alábbi listán felsorolt összegeket,  
következő kényszerpönalitás érvényes:

     3é: amennyiben a lovat már kétéves korában behozták, de a behozatal évében,
 bármely okból nem futott:

 kanca esetében:    200.000 Ft
 mén és herélt esetében:    400.000 Ft

 amennyiben a lovat hároméves korában hozták be:

 kanca esetében:    400.000 Ft
 mén és herélt esetében:    800.000 Ft



     4é: amennyiben a lovat már kétéves korában behozták, de 2é és 3é korában nem futott:

kanca esetében:    600.000 Ft
mén és herélt esetében: 1.200.000 Ft

amennyiben a lovat négyéves korában hozták be:

kanca esetében: 1.200.000 Ft
mén és herélt esetében: 2.400.000 Ft

     5é és  amennyiben a lovat már kétéves korában behozták, de 2é, 3é és 4é korában
     idb.  nem futott:

      kanca esetében: 1.000.000 Ft
 mén és herélt esetében: 2.000.000 Ft

amennyiben a lovat ötéves, vagy idősebb korában hozták be:

kanca esetében: 2.000.000 Ft
mén és herélt esetében: 4.000.000 Ft

 Külföldről heréltként behozott ügetőló (bármely országból), kizárólag a nemzetközi
  futamokban indulhat!
  Magyarországon született herélt ló bármely versenyben indulhat!

     39. Az EU és UET országain kívül  született  ló HpFt.  nyereményének megállapítása  a 38.   
pontban leírtak alapján, illetve a mindenkori Hendikep szabályoknak megfelelően történik.

 Az EU és UET országaiban született ló a ténylegesen megnyert nyereményét viszi, illetve
 Hendikep nyereményét a mindenkori szabályoknak megfelelően kapja.

     40. Az  EU  és  UET  országain  kívül  született  lovak  a  kényszerpönalitást  magyarországi   
pályafutásuk megkezdésekor kapják.

Autóstartos, repülőstartos szabályok

     41. Autóstartos, repülőstartos versenyekben nem indulhat az első sorból olyan ló, akit
 három utolsó versenyében szabálytalan jármód (G.A., T.Ü.) miatt kétszer diszkvalifikáltak.
 Ilyen ló a második sorból, kívülről indulhat.

     42. Autóstartos, repülőstartos versenyben start előtt a 9-es számú ló hajtója tetszés szerint
 az 1-es, vagy 2-es számú ló mögött, a 10-es számú ló hajtója a 3-as, vagy a 4-es számú
 ló mögött helyezkedhet, s így tovább. Az első sorból maximum 8 ló indulhat.

     43. Autóstartos, repülőstartos versenyekben indulóbejelentéskor kérhető a külső szám (8),
 de csak abban az esetben, ha a ló az első sorból jogosult indulni. Kérhető még a második
 sor is. (9-10-11-12-13-14) Több egyforma startszámkérés esetén a versenytitkárság dönt.

            Amennyiben a futam előtt lejelentés történik, a lejelentett ló (lovak) starthelyét üresen
  kell hagyni az autóstartos (repülőstartos) versenyekben.
 A második sorból ló nem mehet fel előre az első sorba.



     44. Nyeretlenek részére kiírt versenyekben először induló ló is kerülhet az első sorba, ha a
 kvalifikációs futamban elért ideje jobb, mint valamelyik bejelentett, versenyben már futott,
 nyeremény nélküli ló rekordja.

     45. Autóstartos szabályok

     a. A startautó a startvonaltól 300 méterre áll fel.

     b. Az "egy perc múlva indítás" bemondása után a fogatok nem lehetnek az autó előtt,
 valamint az autótól nem lehetnek 200 méternél messzebb.

     c. A "Starthoz" vezényszó bemondása után a startautó lassan megindul.
 150 méterre a startvonaltól, valamennyi fogatnak el kell foglalnia a startpozícióját.
 Az első sorból indulók a startautó szárnyától nem lehetnek egy hossznál távolabb.
 A második sorból indulóknak szorosan az első sor mögé kell zárkóznia.

     d. Tilos repülőstartot venni. Ha egy fogat több, mint egy hosszra van a startautó szárnyától,
 hátrányát már nem hozhatja be a startvonalig.

     e. 100 méterrel a startvonal előtt a startautó a lovak képességének megfelelően a startvonalig
 fokozatosan versenytempóra gyorsul.

     f. A fogatok a startvonalig nem változtathatják meg a startszámnak megfelelő pozíciójukat.

     g. Az Indító a startot akadályozás, balesetveszélyes helyzet, (szerszámbaleset, kocsi sérülése)
 ha egy ló megelőzi a startautó szárnyát, érvénytelenítheti.

     h. Ha szerszámbaleset, vagy a kocsi sérülése miatt érvénytelenítik a startot, a hajtó ennek
 okát az Indítónak, vagy a Bejelentőnek köteles jelenteni.

i. A startszabályok ellen vétőket az Indító, illetve a Versenyintézőség megbünteti.

     46. Repülőstartos szabályok

     a. A "Starthoz" vezényszó bemondásakor a lovak lassú ügetésben, egyenletes tempóban,
 egyvonalban megindulnak.

     b. 100 méterrel a startvonal előtt az iram fokozatosan versenytempóra gyorsul.
 A fogatoknak a legkülső 8-as starthelyről induló lóhoz, ha az galoppozó jármódba vált
  és visszamarad, akkor a 7-es starthelyről induló lóhoz kell igazodniuk.
  Az említett ló tekintendő felvezetőnek.

     c. A felvezető fogatot megelőzni tilos. A felvezető fogat hajtójának a mezőny képességének
 megfelelő tempót kell felvennie.

     d. A fogatok a startvonalig nem változtathatják meg a startszámnak megfelelő pozíciójukat.

     e. A startvonal előtt 20 méterrel szabad a teljes versenytempót elérni.

     f. A startfegyelem elleni vétségre, az érvénytelenítésre vonatkozó rendelkezések
  értelemszerűen megegyeznek az autóstartos szabályokban foglaltakkal.



Startszabályok

     47. Térhátrányos versenyekben egy starthelyről legfeljebb 6 ló indulhat, amennyiben
 a többi starthelyről annyi utolsó futásra érvényesen futott lovat jelentenek be, hogy a
 12-es mezőny biztosítva van. Egyébként egy starthelyről legfeljebb 8 ló indulhat.

     48. Fordulóstartos pénzalapú versenyben az azonos távról induló lovak starthelyének
 megállapításánál mindig a kiírásban meghatározott időszakban nyert díjakat veszik
 figyelembe. A legkevesebb díjat nyert ló kapja a legbelső számot. Azonos nyeremény
 esetén, vagy nyeremény nélküli lovaknál a gyengébb abszolút rekordú ló kerül belülre.

     49. Fordulóstartos hendikepekben azonos távról induló lovak starthelyének megállapításánál
 a legkevesebb HpFt. nyereményt elért ló kapja a legbelső számot. Azonos HpFt.
 nyeremény esetén a bel- és külföldön kevesebb Életnyereményt elért ló kerül belülre.

     50. Azokban a díjakban, ahol a távokat a lovak életkora határozza meg és a futamba való
 bekerülés a pénz alapján történik, egy távon belül az első sorba a nyereményjegyzék
 szerinti több Életnyereményt elért lovak kerülnek. Egy soron belül a több Életnyereményt
 elért lovak kerülnek kívülre.

 Idő alapján való bekerülés esetén, a versenykiírásban leírtak szerint kerülnek a startszámok
 megállapításra.

 Amennyiben a futam előtt lejelentés történik, a lejelentett ló (lovak) starthelyét
  a fordulóstartos versenyekben üresen kell hagyni.

     51. Autóstartos díjakban az első sorba a legtöbb Életnyereményt elért lovak kerülnek.
 A startszámokat külön sorsolják az első és a második sorra.

     52. Autóstartos hendikepekben az első sorba a legkevesebb HpFt. nyereménnyel rendelkező
 lovak kerülnek, úgy hogy a legbelső számot a legkevesebbet nyert ló kapja.

Lovak eltiltása, kitiltása

     53. Az a ló, akit kétszer egymás után tisztátlan ügetés, háromszor egymás után galoppozás
 miatt diszkvalifikáltak, vagy három utolsó futásában kizárólag G.A., illetve T.Ü. szerepel,
 az utolsó futását követő 21 nap leteltével indítható ismét versenyben. A kihajtás nem
 számít érvényes futásnak, ezáltal a diszkvalifikálások sorát nem szakítja meg!

     54. Ha a lovat a 21 nap letelte után ismét diszkvalifikálják, a közönség előtt nyilvános
 bemutatómunkát kell végeznie a Próbafutamban adott feltételek szerint.

 A jármódot a Versenyintézőség bírálja felül, a ló csak a Versenyintézőség engedélyével
 indítható ismét versenyben.

     55. Amennyiben a lovat ismét diszkvalifikálják, (tehát az utolsó négy formája T.Ü., az
 utolsó öt formája G.A., illetve az utolsó öt formája kizárólag G.A. és T.Ü.) versenyekben
 3 hónapig nem indulhat. A 3 hónap letelte utáni ismétlődés esetén a Versenyintézőség
 dönt a ló további versenyzéséről.



     56. A tiltott gyógyszereléssel és a doppingvizsgálatokkal kapcsolatosan kiegészítésként
 a M. Ü. Sz. 212. §. és 213. §.-ának mellékleteként az alábbiakat tesszük közzé.

     1. A tiltott anyagok külső eredetűek, akár termelődnek a lóban akár nem.

 -   Idegrendszerre ható szerek
 -   Szív és érrendszerre ható szerek
 -   Légzőszervrendszerre ható szerek
 -   Emésztőrendszerre ható szerek
 -   Húgy-nemi szervekre ható szerek
 -   Csont-izomrendszerre ható szerek

-   Bőrre ható szerek (hiperszenzibiláló anyagok)
 -   Vérképzésre ható szerek
 -   Immunrendszerre ható szerek (kivéve az engedélyezett vakcinák)
 -   Az endokrin rendszerre ható szerek, hormonok, azok szintetikus analógjai
 -   Láz-, fájdalomcsillapítók, gyulladáscsökkentők
 -   Cytotoxikus anyagok

     2. Azon anyagok listája, melyeknél határértéket állapítanak meg:

 Arzén (összes) 0,3 mikrogramm/ml vizelet
 Boldenone (szabad és konjugált) 0,015 mikrogramm/ml vizelet (méneknél)
 Rendelkezésre álló széndioxid 36 milimol/liter plazma
 Dimetil-szulfoxid 15 mikrogramm/ml vizelet, 1 mikrogramm/ml plazma
 Estranediol (szabad és konjugált)

5 alfa-estrane-3 béta,
  17 alfa-diol/5(10)-estrene-3 béta,
  17 alfa-diol egymáshoz viszonyított aránya
 a vizeletben: 1/l

Hidrokortizon   1 mikrogramm/ml vizelet
 Metoxitiramin (szabad és kötött 3-metoxitiramin)
 4 mikrogramm/ml vizelet
 Szalicilsav 750 mikrogramm/ml vizelet,
 6,5 mikrogramm/ml plazma
 Tesztoszteron (szabad és konjugált)
 Herélteknél: 0,02 mikrogramm/ml vizelet
 Kancáknál: 0,055 mikrogramm/ml vizelet
 Teobromin    2 mikrogramm/ml vizelet,
   0,3 mikrogramm/ml plazma

     57. Büntetési tételek a 2011-es évben:

 A pénzbírságok kiszabása a Versenyintézőség által összeállított és az L. F. B. által
  jóváhagyott büntetési táblázat szerint történik.
 
 M.Ü.Sz. 209 §. és 291 §.: 150.000 Ft-tól.

     58. Az L.F.B kinevezett tagjainak jogában áll az általa kiadott érvényes idomári engedéllyel
 rendelkező egyén idomítóhelyének, illetve az azzal összefüggő tevékenységi kör
 körülményeinek az ellenőrzése. Az ellenőrzés kiterjed a hatályos jogszabályok, rendeletek,
 a M.Ü.Sz. és az Általános Határozatok előírásainak a betartására, továbbá az idomítás
 feltételeinek vizsgálatára.



Championok

     59. A versenyévad befejezése után az év champion idomárja, hajtója, segédhajtója,  
amatőrhajtója, tenyésztője és futtatója tiszteletdíjban részesül.

 Champion idomárnak az tekintendő, aki az év folyamán a gondozására bízott lovakkal
 a Magyarországon és külföldön rendezett versenyekben együttesen a legtöbb versenydíjat
 nyeri. Az idegen pénznemekben nyert díjak átszámítása a 2. pontban leírtak szerint
 történik.

 Champion hajtónak az tekintendő, aki az év folyamán Magyarországon, valamint
 külföldön - ez utóbbi esetben kizárólag Magyarországon idomításban álló lovakkal -
 a magyar színek képviseletében a legtöbb versenyt nyeri.

 Egyenlő számú nyerés esetén a második helyezések száma, ezek egyenlősége esetén
 a harmadik helyezések száma dönt.

 Champion segédhajtónak az tekintendő, aki az év folyamán, mint segédhajtó
 Magyarországon a legtöbb, de legalább 10 versenyt nyeri.
 Egyenlő számú nyerés esetén a második helyezések száma, ezek egyenlősége esetén
 a harmadik helyezések száma dönt.

 Champion amatőrhajtónak az tekintendő, aki az év folyamán, Magyarországon,
 valamint külföldön - ez utóbbi esetben kizárólag magyar színek képviseletében -
 a legtöbb versenyt nyeri. A profi versenyekben elért győzelmek nem számítanak
 az amatőr championátusba.
 Egyenlő számú nyerés esetén a második helyezések száma, ezek egyenlősége esetén
 a harmadik helyezések száma dönt.

 Champion tenyésztőnek az tekintendő, aki az év folyamán a Magyarországon és külföldön
 rendezett versenyekben együttesen a legtöbb versenydíjat nyeri. Az idegen pénznemekben
  nyert díjak átszámítása a 2. pontban leírtak szerint történik.

 Champion futtatónak az tekintendő, aki az év folyamán a Magyarországon és külföldön
  rendezett versenyekben együttesen a legtöbb versenydíjat nyeri. Az idegen pénznemekben
  nyert díjak átszámítása a 2. pontban leírtak szerint történik.

 Az Amatőr Kupa 12 futamból áll. A döntő futamban (december) az indulóbejelentéskor
 az első 12 (fordulóstart) - 14 (autóstart) helyen álló amatőrhajtó elsőbbséget élvez.
 (A döntő futam nem osztható több részre) A legtöbb pontot szerzett amatőrhajtó az
 Amatőr Kupa győztese. (A futamok pontozása: 6, 4, 2, 1 pont)

 A Segédhajtó Kupa 12 futamból áll. A döntő futamban (december) az indulóbejelentéskor
 az első 12 (fordulóstart) - 14 (autóstart) helyen álló segédhajtó elsőbbséget élvez.
 (A döntő futam nem osztható több részre) A legtöbb pontot szerzett segédhajtó az
 Amatőr Kupa győztese. (A futamok pontozása: 6, 4, 2, 1 pont)

 Az Újlengyeli Lovas Klub Kupa 6 futamból áll. A döntő futamban (december) az
  indulóbejelentéskor az első 12 (fordulóstart) - 14 (autóstart) helyen álló 30 versenyt
  nem nyert amatőr- és segédhajtó elsőbbséget élvez.
 (A döntő futam nem osztható több részre) A legtöbb pontot szerzett 30 versenyt nem
  nyert amatőr-, vagy segédhajtó az Újlengyeli Lovas Klub Kupa győztese.
  (A futamok pontozása: 12, 8, 6, 4, 2, 1 pont, minden további indult fogat hajtója 1-1 pont)
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