
 

V E R S E N Y K I Í R Á S  
 Magyar Tenyésztésű Galopp Versenylovak 

 Championátusa, 2021 
 

 

A Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők Egyesülete (MGVTE) a magyar 

tenyésztésű angol telivér versenylovak részére, az Agrárminisztérium 

támogatásával, „Magyar Tenyésztésű Galopp Versenylovak Championátusa, 

2021” elnevezésű versenyt ír ki a Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők 

Egyesülete Díjáért. 

 

A VERSENY CÉLJA 

 

A verseny célja a 2021. évben 2, 3 és 4 éves korú, magyar tenyésztésű angol telivér 

versenylovak minősítése azok 2021. évi, a hivatalos magyar versenyszervező által 

regisztrált (magyar és külföldi) galoppverseny-eredményei alapján. 

 

A verseny megrendezésével a Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők 

Egyesülete a magyarországi angol telivér tenyésztők versenylovainak éves 

eredményeit kívánja díjazni, az Agrárminisztérium támogatása mellett. 

 

A VERSENYRE NEVEZHETŐ LOVAK 

 

A versenyre 

− a Magyar Méneskönyvben regisztrált, angol telivér fajtájú vagy 

versenyfélvérként nyilvántartott, 

− 2021. évben 2, 3 vagy 4 éves korú és 

− magyar tenyésztésű 

kanca, mén és herélt lovak nevezhetők. 

 

A versenykiírás szerint magyar tenyésztésű az a ló, amelynek lóútlevelében hazai 

tenyésztő került bejegyzésre. Hazai tenyésztőnek minősül a (1) magyarországi 

lakcímmel rendelkező, magyar állampolgár természetes személy, (2) magyarországi 

székhelyű gazdálkodó szervezet és a (3) magyarországi lakcímmel rendelkező, külföldi 

állampolgár természetes személy. 

 

A VERSENY ÉRTÉKELÉSE, VERSENYKATEGÓRIÁK 

 

A verseny értékelése a résztvevő lovak 2021. évi összesített, Kincsem Nemzeti 

Lóverseny Kft. hivatalos versenyszervező által regisztrált versenydíj-nyereménye 

(magyar és külföldi) alapján, kor, nemek és versenytáv típusok szerinti bontásban 

történik. A külföldi versenydíj átszámítását a hivatalos versenyszervező a Magyar 
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Galoppverseny Szabályzat versenytechnikai előírásai szerint végzi, a Magyar 

Tenyésztésű Galopp Versenylovak Championátusa ezen átszámított versenydíjat veszi 

figyelembe. Amennyiben külföldön idomított, magyar tenyésztésű versenyló kerül 

nevezésre, a Magyar Tenyésztésű Galopp Versenylovak Championátusa 

értékelésében kizárólag a magyar versenyszervező által rögzített, hazai 

versenyeredmények szerepelnek. 

 

A Magyar Tenyésztésű Galopp Versenylovak Championátusa a benevezett lovak 

korának meghatározására a Magyar Galoppverseny Szabályzat előírásait alkalmazza. 

(2021. évben kétévesnek minősülnek a 2019. évben született lovak, háromévesnek 

minősülnek a 2018. évben született lovak és négyévesnek minősülnek a 2017. évben 

született lovak.) 

 

A Magyar Tenyésztésű Galopp Versenylovak Championátusa ivar alapján két 

versenykategóriát különböztet meg: (1) kancák és (2) mének kategóriája, a herélt lovak 

a ménekkel azonos kategóriában versenyeznek. 

 

A Magyar Tenyésztésű Galopp Versenylovak Championátusa versenytáv alapján 

három kategóriát különböztet meg, az alábbiak szerint: 

1. rövid távú versenyek: 900 méter – 1300 méter 

2. közép távú versenyek: 1400 méter – 1900 méter 

3. hosszú távú versenyek: 2000 métertől 

 

A Magyar Tenyésztésű Galopp Versenylovak Championátusa díjazott 

versenykategóriái, kor, nem és versenytáv szerint: 

 

Magyar tenyésztésű 2 éves mének kategóriája 

Magyar tenyésztésű 2 éves kancák kategóriája 

Magyar tenyésztésű 2 éves galopp lovak championja 

 

Magyar tenyésztésű 3 éves mének rövid távú kategóriája 

Magyar tenyésztésű 3 éves mének közép távú kategóriája 

Magyar tenyésztésű 3 éves mének hosszú távú kategóriája 

Magyar tenyésztésű 3 éves kancák rövid távú kategóriája 

Magyar tenyésztésű 3 éves kancák közép távú kategóriája 

Magyar tenyésztésű 3 éves kancák hosszú távú kategóriája 

Magyar tenyésztésű 3 éves galopp lovak championja 

 

Magyar tenyésztésű 4 éves mének rövid távú kategóriája 

Magyar tenyésztésű 4 éves mének közép távú kategóriája 

Magyar tenyésztésű 4 éves mének hosszú távú kategóriája 

Magyar tenyésztésű 4 éves kancák rövid távú kategóriája 

Magyar tenyésztésű 4 éves kancák közép távú kategóriája 

Magyar tenyésztésű 4 éves kancák hosszú távú kategóriája 

Magyar tenyésztésű 4 éves galopp lovak championja 
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A Magyar Tenyésztésű Galopp Versenylovak Championátusának fenti kategóriák 

szerinti díjazását a kiírás mellékletét képező „Díjtáblázat a Magyar Tenyésztésű Galopp 

Versenylovak 2021. évi Championátusára” tartalmazza. 

 

NEVEZÉS A VERSENYRE, NEVEZÉS MÓDOSÍTÁSA 

 

A versenyen történő részvétel érdekében a ló lóútlevél szerinti tulajdonosának a kiírás 

mellékletét képező „Nevezési Lap a Magyar Tenyésztésű Galopp Versenylovak 2021. 

évi Championátusára” nyomtatványt a kitöltési útmutatóban foglaltak szerint szükséges 

kitöltenie, valamint a nevezést a Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők 

Egyesülete részére megküldenie. 

 

Nevezési határidő: 2021. július 4. 

 

A Nevezési Lap letölthető a Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők Egyesülete 

honlapjáról (https://angolteliver.com/championatus), illetve az MGVTE irodájában 

(Magyar Méneskönyv vezetés) átvehető. 

 

A hibás adatokkal bejelentett lovak nevezését az MGVTE nem fogadja be. A hibajavítás, 

hiánypótlás a ló tulajdonosának kötelessége, amelyhez az MGVTE konzultációs 

segítséget ad. A hiánypótlás határideje 2021. július 18. Ezt követően a versenyre lovat 

nevezni nem lehet. 

 

A nevezés beküldésének címe: MGVTE Magyar Méneskönyv vezetése, 1101 Budapest, 

Albertirsai út 2-4. 

 

A Nevezési Lapon bejelentett bármely adat megváltozása esetén a nevezés érvényét 

veszti, ugyanakkor a kiírási feltételeknek megfelelő ló versenyben tartása érdekében a 

megváltozott adatok bejelentésére (pl. tulajdonosváltozás) a versenyszezon végéig 

lehetőség van. A ló ismételt nevezését a ló tulajdonosa új Nevezési Lap kiállításával 

teheti meg. A nevezés módosításának határideje a 2021. évi utolsó galopp versenynap 

(versenynaptár szerint). 

 

A nevezési határidő túllépése a versenyben való részvételre jogvesztő hatályú. 

 

A Nevezési Lapon a tulajdonos aláírásával elfogadja a versenyfeltételeket. 

 

ADATKEZELÉS, EREDMÉNYKÖZLÉS 

 

A Nevezési Lapon közölt adatokat a Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők 

Egyesülete ellenőrzi és feldolgozza. A versenyben történő részvétel feltétele, hogy a 

benevezett lovak tulajdonosára vonatkozó adatokat az MGVTE nyilvántartásba vegye, 

amely adatkezeléshez és az iratok legalább 5 évig történő megőrzéséhez a Nevezési 

Lap aláírója hozzájárul. 

 

Az érvényes nevezések alapján az MGVTE a versenyre benevezett lovak listáját a 

honlapján közzéteszi, feltüntetve a lovak tulajdonosának nevét is. A versenyszervező 
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által alkalmazott istálló álnevek a Magyar Tenyésztésű Galopp Versenylovak 

Championátusában nem kerülnek alkalmazásra. 

 

A Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők Egyesülete a versenykiírásban foglalt 

kategóriák szerinti adatfeldolgozásokat a versenyszervező által regisztrált 

versenyeredmények és a Magyar Méneskönyv törzskönyvi nyilvántartásai alapján 

folyamatosan végzi. A verseny pillanatnyi állását az MGVTE honlapján folyamatosan 

közzéteszi, a versenyeredmények a tulajdonosok nevének feltüntetése mellett 

nyilvánosan hozzáférhetők. 

 

DÍJKIOSZTÁS 

 

A Magyar Tenyésztésű Galopp Versenylovak Championátusában díjazott lovak után 

járó versenydíj jogosultja a Nevezési Lap szerint megjelölt, lóútlevélben szereplő 

lótulajdonos. Bérbeadással történő futtatás esetén a lótulajdonos részére kifizetett 

versenydíj megosztásáról a lótulajdonos és a bérlő határoznak. 

 

A Magyar Tenyésztésű Galopp Versenylovak Championátusa ünnepélyes díjátadására 

a 2021. évi galoppverseny-szezont követően, 2021. december hónapban kerül sor, a 

Bábolna Nemzeti Ménesbirtok bábolnai ménesének dísztermében. 

 

Az ünnepélyes díjátadáson tárgyjutalmak átadására kerül sor, a pénznyereményeket a 

Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők Egyesülete a díjazottak számára számla 

ellenében átutalással fizeti ki. 

 

A „Díjtáblázat a Magyar Tenyésztésű Galopp Versenylovak 2021. évi 

Championátusára” szerinti versenydíjak kifizetése HUF pénznemben történik, a 

feltüntetett versenydíjak bruttó összegként értendők. 

 

A versenydíjak kifizetésének részletes feltételeiről a Magyarországi Galopp Versenyló 

Tenyésztők Egyesülete a Nevezési Lapot benyújtó lótulajdonosokat tájékoztatja. 

 

 

 

A Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők Egyesülete a „Magyar 

Tenyésztésű Galopp Versenylovak Championátusa, 2021” verseny kiírásával, 

díjazásával kapcsolatosan minden változtatás jogát fenntartja! 

 

 

 

 

Budapest, 2021. május 30. 


