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Hanyag nyergelés...............................................................................................................10.000.-.........................30.000.-........................ 50.000.-

Lovat segédeszközzel indítani (startnál) nem lehet .............................................................20.000.-.........................30.000.-............................ LFB

Hiányos idomítás következtében a ló értékelhetetlen formát fut .........................................szig.figy. .........................30.000.-.......................... eltiltás

Ló csak nyerési szándékkal indítható, felelős a ló formájáért ......................................50.000-100.000-ig....... 100.000-200.000.-ig................... LFB

Felelős az induló lova startkészségéért ..............................................................................startpróba................. 8 nap eltiltás (ló) ........a ló végleges eltiltása
............................................................................................................................................................................ és startpróba

Lovának futamát követő 30 percen belül, a V.I. engedélye nélkül távozik a pályáról ................5.000.-..........................10.000.-........................ 15.000.-

V.I. rendelkezésére állás elmulasztása..............................................................................10.000.-.........................20.000.-........................ 30.000.-

Távolléte esetén köteles helyettes idomárt megbízni ............................................................10.000.-.........................20.000.-........................ 30.000.-

Felelős a saját és a lóvezetőjének öltözékéért, viselkedéséért...............................................szig.figy...........................5.000.-......................... 10.000.-

A parádé rendjének be nem tartása ....................................................................................10.000.-.........................10.000.-........................ 10.000.-

A lovat a jártatóban lovassal legalább egyszer körbe kell vezetni...........................................5.000.-..........................10.000.-.............20.000.- + a ló eltiltása

A ló jártatóban időben való megjelenése..............................................................................szig.figy...........................5.000.-......................... 10.000.-

Felelős az indulónak jelentett ló azonosságáért ...........................................................100.000.- --> LFB

Versenyszínnel kapcsolatos rendelkezések ...........................................................................5.000.-...........................5.000.-.......................... 5.000.-

A szemellenzőt indulóbejelentéskor írásban jelenteni kell.......................................................5.000.-...........................5.000.-.......................... 5.000.-

Ha nem saját lovast akar felültetni, a lovast foglalkoztató idomárral egyeztetni kell.................5.000.-...........................5.000.-.......................... 5.000.-

Indulóbejelentéskor köteles a lovast tájékoztatni a lovasításról és a teherről ..........................5.000.-...........................5.000.-.......................... 5.000.-

Idomárok

........................................................................................................................................ 1. alkalom..................... 2. alkalom......................3. alkalom

Előírások, szabályok, melyek megszegése az alábbi büntetéseket vonja maga után............................................. Szankciók

A felsorolt minimum büntetési tételek iránymutatóak, a V.I. ettől a súlyosbítás felé eltérhet!

A Versenyintézőség által alkalmazott büntetések
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A ki-és visszamázsálás rendjének megsértése.....................................................................10.000.-.........................20.000.-........................ 30.000.-

A jártató (felülés) és a kikentrézés rendjének hátráltatása .....................................................5.000.-..........................10.000.-........................ 20.000.-

Tilos a lovat kézzel vagy szárral ütni....................................................................................10.000.-.........................20.000.-...........................1 nap

................................................................................................................................3 nap ostormegvonás.....4 nap ostormegvonás.... 5 nap ostormegvonás
................................................................................................................................ + 5% (min: 5.000.-)..... + 5% (min: 5.000.-)...... + 5% (min: 5.000.-)

........................................................................................................................................4. alkalom:.................... 5. alkalom: ................... 6. alkalom:

*Szabálytalan ostorhasználat ............................................................................................szig.figy. ..............1 nap ostormegvonás.... 2 nap ostormegvonás
.................................................................................................................................+ 5% (min: 5.000.-)...... + 5% (min: 5.000.-)...... + 5% (min: 5.000.-)

Nem megfelelő versenyöltözet (hamis versenyszín) ............................................................5.000.-...........................5.000.-.......................... 5.000.-

Az idomártól kapott lovaglási utasítás be nem tartása..........................................................50.000.-........................100.000.- .......................... LFB

A vállalt súlyt nem tudja lovagolni.........................................................................................5.000.-..........................10.000.-........................ 20.000.-

Kimázsálás időpontjáig nem jelenik meg .............................................................................5.000.-..........................10.000.-........................ 20.000.-

Versenylovasok

a Kezelési Napló elvesztése................................................................................................100.000.-

a Kezelési Napló vezetésének hiánya...................................................................................30.000.-......................... -->LFB

állatorvosi bejegyzések hiánya..............................................................................................5.000.-...........................5.000.-.......................... 5.000.-

Doppingvétség (ló)....................................................................................................... Disq. + --> LFB

Alaptalan óvás...........................................................................................................óvadék visszatartása...... óvadék visszatartása...... óvadék visszatartása

Alkohol-, bódító. vagy kábítószer vétség ............................................................................ 1 hónap......................... 3 hónap............................. LFB

Tettleges- vagy a V.I.-vel szemben tanusított súlyosan sportszerűtlen magatartás............3 hónap + LFB

Sportszerűtlen magatartás..................................................................................................15.000.-.........................20.000.-........................ 30.000.-

Köteles bejelenteni, ha a lovas nem tartotta be a lovaglási utasítást ....................................10.000.-.........................30.000.-........................ 50.000.-

Bejelentési kötelezettség elmulasztása lova futásával kapcsolatban ....................................10.000.-.........................30.000.-........................ 50.000.-

A ki-és visszamázsálásnál szándékosan elkövetett, súlyos szabálytalanság..............................LFB

Felelős a lovas visszamázsálásáért és a visszamázsált súlyért .......................................... 10.000.-........................20.000.-........................ 30.000.-
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A startbox ajtajának kinyílásakor lova elugratását nem kísérli meg..................................10.000.-ig + V.I.

Nem a részére kijelölt startboxot/starthelyet foglalja el....................................................... 10.000.-ig........................ --> V.I.

Szándékosan hátráltatja a startot ...................................................................................... 10.000.-ig........................ --> V.I.

Köteles a startnál a megadott időben megjelenni................................................................ 10.000.-ig........................ --> V.I.

Az Indító saját jogkörében 10.000.-ig bírságolhat. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a lovas vétsége meghaladja a hatáskörét
ill. bírságolása felső határát, feljelentést tesz a V.I.-nek

Amatőrlovas pénzbírsággal nem büntethető, esetükben a V.I. a lovaglástól való eltiltást alkalmazza

Alaptalan óvás .........................................................................................................óvadék visszatartása...... óvadék visszatartása...... óvadék visszatartása

Lovának futamát követő 30 percen belül, a V.I. engedélye nélkül távozik a pályáról ................5.000.-..........................10.000.-........................ 15.000.-

Versenylovas doppingvétsége ............................................................................................... LFB

Alkohol-, bódító. vagy kábítószer vétség ............................................................................ 1 hónap......................... 3 hónap............................. LFB

Tettleges- vagy a V.I.-vel szemben tanusított súlyosan sportszerűtlen magatartás............3 hónap + LFB

Sportszerűtlen magatartás.................................................................................. 15.000.-től 3 hónapig + LFB

Futam utáni bejelentési kötelezettség .................................................................................10.000.-.........................30.000.-........................ 50.000.-

V.I. rendelkezésére állás elmulasztása..............................................................................10.000.-.........................20.000.-........................ 30.000.-

Erélytelen lovaglás.............................................................................................................. 3 hónap............................ LFB

Hanyag lovaglás.................................................................................................................... 4 nap.............................8 nap............................... LFB

*Súlyosan szabálytalan lovaglás (keresztezés, szorítás, rálovaglás, nekilovaglás, akadályozás).... 1 nap ............................2 nap .............................3 nap

Szabálytalan lovaglás (kisebb szabálytalanság,
ami a verseny végeredményét nem befolyásolja).................................................................10.000.-.........................15.000.-........................ 20.000.-

A befutóban való egyenes irány be nem tartása...................................................................10.000.-.........................15.000.-........................ 20.000.-

A start után köteles a sárga tábláig egyenesen lovagolni ill.
kanyarból történő start előírásainak betartása .....................................................................5.000.-..........................10.000.-........................ 15.000.-

A ki-és visszamázsálásnál szándékosan elkövetett, súlyos szabálytalanság............................. LFB
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A 21 kiemelt (előnevezéses) versenyben a százalékos pénzbírságok kivételével minden büntetést a táblázatban szereplő érték kétszeresével
kell figyelembe venni!
Az ostormegvonás esetében a kiemelt versenyekben történő szabálytalanság +1 napot jelent
A büntetések kiszabásakor a 2017. március 25. előtt elkövetett szabálytalanságokat nem veszik figyelembe. A büntetések versenynapban
értendők.
Érvényes: 2017. március 25-től
„Ostorhasználati szabályok: Az ostort váll fölé emelni szigorúan tilos, de mutogatni a lónak az ostort szabályos. A verseny teljes távján
összesen 3 ostorütés engedélyezett, amiből a távoszlopon belül pedig csak 1 ostorütés engedélyezett. A szabálytalan ostorozást, a szár ostorként való használatát és a ló kézzel való ütlegelését a Versenyintézőség szigorúan bünteti.
Az ostort nem lehet azelőtt használni, mielőtt a lónak lehetősége lenne a korábbi biztatásra reagálni, illetve nem lehet használni olyan ló
esetében, melynek pozíciója nyilvánvalóan már nem javítható.
Az ostorhasználati szabályok meghatározott mértékű megsértése esetén, a Versenyintézőség vizsgálatot rendel el és a szabálytalankodót
hátrahelyezi vagy diszkvalifikálja.
A szabálytalan ostorhasználat büntetése pénzbírság (a megnyert versenydíj 5 %-a, minimum 5.000 Ft) és az ostorhasználat megvonása a
büntetési táblázatban meghatározott mértékben.
Amennyiben a lovas a verseny során 5-9 alkalommal, illetve a távoszlopon belül 3 vagy 4 alkalommal használja ostorát (ostorütés) és
célfotóban van egy vagy több szabályosan versenyző lóval, a Versenyintézőség hátrahelyezi a vele célfotóban lévő szabályosan versenyző ló,
vagy lovak mögé.
Diszkvalifikálja a Versenyintézőség azt a lovat, amelynek lovasa a verseny során 10 vagy több alkalommal, illetve a távoszlopon belül 5 vagy
több alkalommal használja ostorát (ostorütés), még akkor is, ha a ló nincs a célfotóban.”

Kiegészítések:

Indítóval szembeni tiszteletlen magatartás......................................................................... 10.000.-ig........................ --> V.I.

Jogtalan előnyszerzést kísérel meg.................................................................................... 10.000.-ig........................ --> V.I.

Repülőstartot kísérel meg.................................................................................................. 10.000.-ig........................ --> V.I.

Zászlós indításnál, lovát szándékosan hátrafordítja vagy hátul marad..............................10.000.-ig + V.I.

