
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testület ülése 

Budapest, Főváros, X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
Polgármesteri Kabinet 

Budapest, 
jiq m 

Tárgy: javaslat a „Nyeregbe 
Magyarország" Nemzeti Vágta 
2009 rendezvényen való 
részvételre 

Tisztelt Képviselő-testület 

A Vágta G. T. Kft. részéről Schaffer Sarolta kereste meg polgármester urat a 2009. évi 
Nemzeti Vágta megrendezésével kapcsolatban. A Nemzeti Vágta fő feladatának a 
magyar hagyományok ápolását, a magyar gondolatok kulturális megjelenítését, 
Magyarország településeinek rendhagyó bemutatását tartja. 
Ebben az évben május 30-31-én és június 01-én tervezik megrendezni a vágtát, az 
elmúlt évhez hasonlóan a Hősök terén. A Vágta G. T. Kft. által csatolt tájékoztatóban 
szerepel a nevezési díj összege (2 millió forint + ÁFA), melyért komplex üzleti és 
marketing-kommunikációs csomagot nyújtanak adott településnek (melléklet 2. oldal), 
valamint a jelentkezési határidőt, mely 2009. március 15-e (melléklet 6. oldal). A 
csatolt dokumentumban megismerhető a versenyen való indulás feltétel-rendszere, a 
versenykiírás, valamint a versenyszabályzat. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Vágta G.T. Kft. felhívásának 
áttanulmányozása után döntsön, kívánja-e benevezni kerületünket a Nemzeti Vágta 
2009. évi rendezvényére! 

Az előterjesztést a Kulturális és Oktatási Bizottság, valamint a Gazdálkodási és 
Költségvetési Bizottság megtárgyalta, döntését a testületi ülésen ismerteti 



Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete be 
kíván nevezni a „Nyeregbe Magyarország" Nemzeti Vágta 2009. rendezvényre. A 
nevezési díjat (2 millió forint + ÁFA) a 2009. évi átmeneti költségvetésből a 
képviselő-testület általános célú tartalék-kerete terhére biztosítja. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Ronyecz Róbert főosztályvezető 

Budapest, 2009. február 3. 

onyecz Róbert 
főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István jegyző 
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Tisztelt Polgármester! 

2008. május utolsó hétvégéjén rendeztük meg első ízben a magyar városok és falvak ünnepét, a 
Nemzeti Vágtát. 

A Nemzeti Vágta elsődleges feladatának tekinti a magyar hagyományok ápolását, a magyar 
gondolatok kulturális megjelenítését, hazánk településeinek rendhagyó köntösben történő 
bemutatását. 

Az első rendezvény sikerességét a 96 induló település, a két napos fesztivál 120 000 látogatója, az 
RTL Klub két órás élő adásának közel egymilliós nézőtábora, a nemzetközi médiaérdeklődés, a több 
mint 300 milliós marketingkampány, a több száz sajtómegjelenés és a közvélemény-kutatásokban 
megfogalmazott, kiemelten pozitív visszhang is igazolja. 

A Nemzeti Vágta egyszerre nevezhető kulturális seregszemlének, turisztikai eseménynek és 
gasztronómiai fesztiválnak egyaránt, amely méltó kereteket tud biztosítani az ország települései 
bemutatkozására, hazánk lakosainak legnagyobb találkozójára. 

2009. május 30-31. és június l-jén újra lesz Nemzeti Vágta, amelyre már elindítottuk a települések 
nevezését. 

Miért érdemes egy magyar településnek a Nemzeti Vágtán elindulni? 

- A település és a polgármester számára országos bemutatkozási lehetőség a Hősök terén, a Vágta 
Korzón, és az országos média kampányban. 

- A nevező önkormányzat és a benevezett település lakosai között növeli az együttműködést és az 
összetartozást a versenyre történő felkészülés a közös munka folyamán. 

- A benevezett település a versenyen magas díjakért szállhat nyeregbe. A sikeres szereplés esetén 
már a futamgyőzelmek során megtérülhet a nevezés költsége. A győztes település díjazása 30 millió 
forint. 

- A Vágta Korzón a település a saját sátrában ismételten bevételekre tehet szert a bemutatkozással 
egy időben, amelyeknek köszönhetően ugyancsak megtérülhet a nevezés költsége. 

Mutassa be Ön is települését, hagyományait, fejlesztéseit és vállalkozásait. 

2009.01.16. 
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2. oldal, összesen: 2 

Legyen aktív részese a közösségeket összekovácsoló, történelmi alapokat felelevenítő,nemzeti 
identitástudatot erősítő eseménynek! 

Ünnepeljen együtt települése lakosaival, az egész országgal! 

További információ: 
Vágta G.T. Kft. 
Budapest 1024 Nyúl utca 13/b. 
e-mail: aborbath@vagta.hu 
Borbáth András, nevezési koordinátor: 0620 350 7356 
http://www.vagta.hu/ 

Levelünk csatolt dokumentumaiban az alábbi információkat találja meg. 
- A Nemzeti Vágta ajánlata 
- Nevezési lap 
- A Vágta részvételi feltételei 
- A Nemzeti Vágta versenyszabályzata 
- A versenykiírás 

Találkozunk 2009-ben is a Nemzeti Vágtán! 

Schaffler Sarolta 
Vágta G.T. Kft. 
1024 Budapest, Nyúl utca 13/B 
Tel:+36 1 336 13 02 
Fax:+36 1 336 13 03 
Mobile:+36 30 746 3166 

2009.01.16. 
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„Nyeregbe Magyarország!" 

Nemzeti Vágta 2009 

2 0 0 9 . Má jus 3 0 - 3 1 . és j ú n i u s 1 . közöt t 

újra Nemzeti Vágta 

A Hősök terén 

Idén másodszor rendezzük meg a Nemzeti Vágtát. Olyan eseményre 
invitáljuk az ország településeit, amely még nem volt sem volumenében, 
sem tematikájában, sem helyszínét tekintve Magyarországon. A Nemzeti 
Vágta több szinten is verseny, egy nemzet versengése saját települései 
előtt és a világ előtt egyaránt: lovával, lovasával, ételeivel, települése 
különlegességeivel. Természetesen a határon túli települések is nyeregbe 
szálltak. Nemcsak a magas díjazás teszi különlegessé a Vágtát, hanem a 3 
napos együttléte az országnak, egy olyan fesztiválon, melyen minden 
ideológiai határ elmosódik. Együtt enni az „országkonyhán", együtt 
szurkolni a lovasainkért és felfigyelni a másik településre, a többiekre, 
magunkra. Egy olyan rendezvény nő itt mindenki szeme láttára, amely 
méltó rangban sorolódik majd olyan más országimázs fesztiválok mellé, 
mint a Velencei Karnevál, a Müncheni Sörfesztivál, a Pamplonai 
Bikafuttatás vagy a Siennai Lovasverseny. Nagyon fontos, hogy nekünk is 
legyen egy koncentráltan nagy turisztikai vonzerővel bíró, történelmi 
alapokra épülő országos eseményünk. Ennek képviseléséhez letisztult ikon 
kell és egy szimbolikus tér. Azaz huszárok a Hősök terén. 

i 



Hősök tere 
A rendezvényterület bemutatása 

A Hősök Tere Budapest és az ország talán legnagyobb és leglátványosabb 

tere. Megannyi magyar szerző, megannyi jelzővel említette írásaikban a 

Hősök Terét: az „Ország tere", a „Szertartások tere", a „magyar 
történelem szabadtéri színpada". Mindegyik kifejezés helytálló. A 

Hősök tere kultuszhely, országszimbólum lett. 

A Nemzeti Vágta rendezvény területét a Hősök terén és az Andrassy 

úton építjük fel, amely területen a megjelenés többrétegű formáját 

kínáljuk fel. 

A Nevezés 

A nevezési díj 2 millió forint + Áfa ellentételezéseként, egy komplex 

üzleti és marketing-kommunikációs csomagot nyújtunk a nevező 

településnek. A csomag részei: 
- Indulás és nyerési lehetőség a versenyen 

16 település nyer 1 M Ft-ot, 

8 település 2 M Ft-ot nyer, 

1 település fődíja pedig: 30 M Ft) 

- Megjelenések a helyszínen, a Vágta Korzón 

(árusítási lehetőség is adott, amely bevétel a településnek) 

- Helyi, regionális és országos médiakampányban való megjelenés 
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I. A Nevező megjelenési lehetőségei a helyszínen 

1. Bevonulás - minden benevezett település zászlójával 

2. Eskütétel - a lovasok teszik a településük zászlaja alatt 

3. VIP fogadás a település delegáltjainak, polgármestereknek 

4. A VIP termekben exkluzív módon megjelennek a települések lobogói 

5. Huszáros felvezetést kap minden futam a települések zászlóival 

6. A felvezetés és a közvetítés alkalmával több ízben elhangzik a 
polgármester neve, és a település számára fontos jellemzők 

7. A települések címerei szerepelnek végig a pálya kordonján 

8. a Vágta Korzó sátrain is szerepelnek a települések címerei 

9. a Vágta Korzó 4 kisszínpadán produkciókkal szerepelhet a település 

Egységes, a településkultúrához és a Nemzeti Vágta brandjéhez illő 

megjelenést biztosítunk minden nevező számára. A futamokon induló 

lovasok ruházatát mi biztosítjuk, rajtuk az induló település címerével; a 

települések címerével ellátott zászlókat ugyancsak; a 3x3 m alapterületű 

sátrak és sátorhelyeket biztosítjuk 3 napig, ill. ezek járulékos költségeit is: 

szemételszállítást, 24 órás őrzést, építést és bontást, villanyt-világítást, 

áramellátást (max. 1x16 Amperes csatlakozó). A sátorhelyek bérleti díját 

és a fentebb sorolt járulékos költségeket a Nevezési díj tartalmazza. Az 

installációról a nevező gondoskodik. 
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I I . a Nevező megjelenési lehetőségei a Nemzeti Vágta 
médiakampányában 

A 2008-as Nemzeti Vágta médiakampányának összköltsége 320 millió 
forint volt. A kampány során megannyiszor szerepel leírva és elmondva a 
benevezett település és polgármesterének neve. 

A Nemzeti Vágta honlapján www.vaata.hu bemutatkoznak a települések 

és polgármestereik, az esemény napjain pedig a versennyel szinkronban 

működik a honlap. A Pesti Est 100.000 példányszámú Nemzeti Vágta 

különszámában, minden benevező település és a polgármester 

bemutatkozik saját címere alatt. A Vágta Hírmondó 5.000-res példányú 

VIP kiadásban is szerepelnek címerek. A Vágta előtti hónapokban a 

rendezvény folyamatosan kommunikál az országos, regionális és helyi 

írott és elektronikus médiában, természetesen a benevezett települések 

adott médiumok régiós vonatkozásaiban bekapcsolódhatnak. Tavasszal 

indul a „Vágta road-show", amely során bizonyos települések ünnepeihez 

kapcsoltan vagy akár külön eseményként részt vesz a Vágta az adott 

város, avagy falu lovának, lovasának ünnepélyes kisorsolasan. Ez az adott 

településnek nem kerül pénzébe, ellenben a Vágta kommunikációs 

csatornáin kiemelten megjelenik. 

Májusban tartjuk az ünnepélyes sorsolást hírességekkel, ahol eldől ki, 

kivel indul és melyik futamban. Ez is igen nagy média megjelenési 

lehetőséget biztosít a települések számára. 

Egyedülálló adottsága a Nemzeti Vágtának, hogy az RTL Klub élőben 
közvetíti a versenyt, és a kapcsolódó eseményeit. A 2008-as műsornak 
950 000-es nézettsége volt, a helyszínen pedig 120 000-en voltak. Minden 
felmérés és közvélemény-kutatás, amely a versenyt követte, pozitív 
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visszajelzéseket adott az esemény létjogosultságát, a színvonalát és 

egyéb más ismérvet illetően is. A nemzetközi sajtó számos fórumon 

beszámolt a Vágtáról, amelyet 2009-ben egy központi kommunikációs 

ráerősítéssel tovább fogunk generálni. 

Összességében elmondható, hogy Nemzeti Vágta kivételes erősségű 
marketing és kommunikációs kampánya által generált megjelenések 
egyedülálló PR eszmei és imázs értéke felbecsülhetetlen. 

I I I . A Vágta Tribün 
A Vágta VIP tribünjére 2 db (2 fő) VIP jegyet kap a nevező, amellyel a 

Vágta VIP cateringjének 2 napos használatát biztosítja a nevező 

képviselőinek. 

Fontos információk a nevezéshez 

Bármely település indulhat a Vágtán. A települést nevezheti az adott 

önkormányzat és bármilyen természetes vagy jogi személy. Fontos, hogy 

egy települést csak egyszer nevezhetnek be az adott évben. 

Több település is összefoghat egy nevezőként, de fontos, hogy a helyszíni 
megjelenések miatt 1 címer alatt szerepeljenek, továbbá a Vágta Korzón 1 
sátorhelyet biztosítunk számukra. Ugyanitt fontos megjegyezni, hogy több 
szponzor is összeállhat egy nevezés/település érdekében. 

Amennyiben támogatók neveznek be egy települést, ők az adott település 
non-profit szervezetén keresztül is megtehetik. 
A nyeremény a nevezési díj befizetőjét illeti. Több befizető esetén, közös 

megegyezésen alapul a nyert összeg elosztása. A nyert összegről számlát 

kell adni a Vágta G.T. Ktf. számára. 
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A nevező település hozhat lovat és lovast egyaránt, amennyiben nincs 
lova és lovasa, vagy csak az egyik is hiányzik, segítünk a kiközvetítésben. 
Fontos, hogy a lónak és a lovasnak nem kell az adott településről 
származnia. Egyetlen kitétel létezik, miszerint a lovasnak magyarnak kell 
vallani a magát. Lovak elhelyezése: 2,70x2,70 m-es mobil bokszokban, a 
lovak részére a rendezőbizottság almot, itató vizet és folyamatos 
állatorvosi ügyeletet biztosít. 

A csúcslovakat a versenykiírás kizárja a Vágtán való részvételből, így 
növelve a nyerési esélyeket. Hendikeppelt lovak a 65-ös ponthatár 
felettiek. 

Jelentkezési határidő: 2009. március 15. 

További információ és letölthető dokumentumok a jelentkezéshez a 
www.vagta.hu portálon, valamint a Vágtairodában a +36 1 336 13 02 
telefonszámon, +36 1 336 13 03 faxszámon, vagy az aborbath@vaqta.hu v. 
schaffler@vagta.hu e-mail címen. 
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A Nemzeti Vágta versenven való indulás feltétetrendszere 

1. Fogalom meghatározások és adatok 

Szervező: Vágta G.T. Kft. (1024 Budapest, Nyúl u. 13/b, cjsz: 01-09-877761, bank
számlaszám: 12010453-00144100-00100007) 
Nevező: a 3. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő természetes és jogi sze
mély, jogi személyiség nélküli társaság és szervezet. 

A verseny összdíjázása: 52.000.000 Ft 

- Az előfutamok győztesei nevezőinek díja egyenként, bruttó 1.000.000 Ft 
- A döntőbe jutott 6 lovas nevezőinek díja egyenként további bruttól.OOO.OOOFt 
- A verseny győztese nevezőjének díja további, bruttó 28.000.000 Ft 

A verseny győztese nevezőjének díja így mindösszesen bruttó 30.000.000 Ft 

2. A verseny megrendezésének időpontja: 2009. május 30. -június 1. 

3. A nevezésre jogosítottak köre: 

bármely természetes személy, aki betöltötte 18. életévét 
bármely jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

4. A nevezés feltételei 

A nevezés a nevezési lap kitöltésével és a nevezési lapon feltüntetett címre 2009. ápri
lis 30. napjáig való megküldésével történik. A nevezési lap a jelen feltételrendszer 1. 
sz. melléklete. A nevezési lap beérkezését követően a szervező Díjbekérő levelet küld 
a jelentkező számára, amely alapján a jelentkező 10 napon belül átutalja a nevezési dí
jat, amelynek összege 2.000.000 (Kettőmillió) Ft. +Áfa. A szervező a nevezési díj be
érkezését követő 5 napon belül megküldi a számlát a jelentkező részére. Amennyi
ben nevező a díjat határidőben nem fizeti meg, úgy szervező a nevezést törli. 

Nevezőnek a nevezési lapon nyilatkoznia kell arról, hogy neve mellett mely település 
feltűntetését kéri a verseny során. 

Amennyiben bármely nevező kérte valamely település megjelölését neve mellett és befi
zette a nevezési díjat, úgy ugyanezen település megjelölését már nem kérheti később beér
kezett nevezés beküldője. 



5. A versenyen való indulás feltételei 

A versenyen indítani kívánt lovast és lovat a nevező biztosítja, illetve nevezi meg 
2009. április 30-ig, a jelen feltételrendszer 2. sz. mellékletének kitöltésével. A verse
nyen induló lovas 18. életévét betöltött olyan személy lehet, aki magyar állampolgár, 
vagy a nevező által megjelölt településhez kötődik. A nevező által a versenyen indítani 
kívánt ló szállítására vonatkozó részletes feltételeket a jelen feltételrendszer 3. sz. mel
léklete tartalmazza. 

A nevező által bejelentett lovas, illetve ló indításán a jelen pontban megadott határidő 
után nevező csakis indokolt esetben és a szervező külön írásbeli hozzájárulásával vál
toztathat. Szervező saját hatáskörben és belátása szerint dönt a hozzájárulás kérdésé
ben. 

Amennyiben nevező eleget tett a nevezési feltételeknek, de a versenyen való indulás 
feltételeinek nem felelt meg, vagy bármely okból a versenyen nem indult el, úgy szer
vező a nevezési díjat nem téríti vissza nevező részére. 

Szervező jogában áll a nevezést bármikor visszautasítani, amennyiben a nevezés a ver
seny méltóságát, függetlenségét, értékrendjét sérti, illetve ezen szempontok bármelyi
kével össze nem egyeztethető. Szervezőt ezen jogosultság időkorlátozás nélkül a ver
seny napjáig megilleti. Szervező ezen döntéséről nevezőt írásban értesíti és amennyi
ben nevező a nevezési díjat már befizette, úgy szervező a visszautasító döntést követő 
8 napon belül visszautalja a nevezési díj összegét arra a számlaszámra, ahonnan a be
fizetés érkezett. Ebben az esetben szervező nevező részére semmilyen jogcímen a ne
vezési díjon felül további összeget (pl. kártérítés, kamat stb.) nem tartozik fizetni. 

Szervezőnek jogában áll a jelen feltételrendszer 3. és 4. pontjában foglaltak teljesítése 
alól egyedi mérlegelés alapján felmentést adni és a versenyen történő indulás lehető
ségét biztosítani abban az esetben, ha nevező nem tud minden feltételnek megfelelni, 
azonban megítélése szerint kívánatos a verseny céljainak elérése érdekében. 

6. A nevezőt megillető jogosultságok 

Nevezőt illeti meg a verseny során elnyert díj 
Nevezőt illeti meg az a jogosultság, hogy eldöntheti: nevezése mellett ki je
lenjen meg támogatóként a versenyről készülő katalógusban 
Nevező szervezőtől 2 darab VIP jegyet kap ingyenesen 
Az első 96 nevezőnek a selejtezőfutamokban nem kell indulnia. 
Az első 96 nevezőn kívül induló további nevezők az első versenynapon se
lejtező futamokon vesznek részt, melyek közül a legjobb 12 nevező jut az 
előfutamba, ahol így mindösszesen 108 nevező méri össze tudását. 

7. Egyéb szabályok 

A Nemzeti Vágta versenyszabályzata a jelen feltételrendszer 3. sz. melléklete. 
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1. sz. melléklet 

Nevezési lap a Nemzeti Vágta versenyen történő induláshoz 

1. Nevező adatai: 

Név/Megnevezés: 

Lakcím: 

Székhely: 

Adószám: 

2. Az induló neve mellett a verseny során feltüntetni kívánt település neve: 

3. Nevező a nevezési lap kitöltésével és beküldésével feltétel nélkül nyilatkozik arról és 
elfogadja azt, hogy a versennyel összefüggésben a versenyen indított lovast, illetve 
lovat érintő bármely kárért, elmaradt haszonért vagy bármely vagyoni illetve nem 
vagyoni hátrányért szervező felelősséget nem vállal és ezen károkért, hátrányokért 
sem nevező, sem lovas, sem a ló tulajdonosa, birtokosa sem bármely más személy 
részére kifizetést nem teljesít. 

4. A Nemzeti Vágta rendezvényen való indulás feltételrendszerét, annak összes 
mellékletével együtt megismertem, megértettem és minden fenntartás és korlátozás 
nélkül elfogadom. 

a nevező aláírása 



2. sz. melléklet 

Lovas adatai: 

Neve: 

Címe: 

Születési ideje: 

Telefonszáma: 

Ló adatai: 

Neve: 

Színe: 

Neme: 

Kora: 

Bélyegzése: 

Azonosítószáma: 

Tulajdonosneve: 

Tenyésztő neve: 

Lóápoló neve/telefonszáma: 

Tudomásul vesszük, hogy a rendező bizottság semminemű balesetért, sérülésért, 
felszerelési tárgyakban esett kárért felelősséget nem vállal. 
Bizonyos előre nem látható körülmények bekövetkezése esetén a rendezőbizottság 
fenntartja a kiírás megváltoztatásának jogát. 

Nevező Lovas Tulajdonos 
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3. sz. Melléklet 

Nemzeti Vágta versenykiírás 

A verseny neve: Nemzeti Vágta 
A verseny fajtája: síkverseny 
Időpontja: 2009. május 30-június 1. 
Helyszíne: Budapest, Hősök tere 
Összdíjazás: 52 000 000.- Ft 
A verseny rendezője: Vágta G.T. Kft. 
A rendezvény tisztségviselői: dr. Tamás István, a Nemzeti Vágta elnöke, 

Geszti Péter, a Nemzeti Vágta kreatív igazgatója 
Gőz László, a Nemzeti Vágta technikai igazgatója 
Szotyori Nagy Kristóf, a Nemzeti Vágta versenyigazgatója 
Meskó Zsolt, a ceremóniák rendezője, 
Székely Tibor, Vágtafőkapitány, hagyományőrző huszár alezredes 

Tisztségviselők: 
Versenybíróság elnöke: 1 fő 

tagok: 3 fő 
Startbíró: 1 fő 
Segédstarter: 3 fő 
Célbíró: 1 fő 
Szakaszbírók: 3 fő 
Melegítő bírók: 3 fő 
Fel- és levezető bírók: 6 fő 
Nyergelő bíró: 1 fő 
Sorsolási bizottság: Vágta G.T. Kft. megbízottjai 
Fegyelmi bizottság elnöke: 1 fő 

tagok: 2 fő 
Versenyközvetítő: 2 fő 
Állatorvosok: 5 fő 
Patkoló kovácsok: 2 fő 
Istálló felügyelő: 5 fő 
Ló mentő: 1 fő 
Versenyiroda: 3 fő 

Technikai feltételek: 
A verseny távja: 2 és fél kör, kb.: 1 200 m 
A versenypálya mérete: 500 x 10-12 m 
Talaja: homok granulátum 
Melegítő pálya I. mérete: kb. 150 x 8 m-es egyenes szakasz - vágta munkára 
Talaja: homok granulátum 
Melegítő pálya II. mérete: 100 x 100 - jártatásra 
Talaja: beton 

Rendező fenntartja magának a jogot a jelen verseny kiírás megváltoztatására. 

A verseny menete: 
A futamok résztvevői a futam felvezető köre alatt kisorsolt számú rajthelyről, álló 
helyzetből startolnak. A start rajtkötél segítségével történik. A futam bal kézre zajlik, 
futamonként legfeljebb hat lovas indul. A futamban vágta jármodban, egymás 
akadályozása nélkül kell részt venni. A lovasok a versenypálya teljes területét igénybe 



vehetik a futam során, a lovak és egymás testi épségét nem veszélyeztetve. A futam 
győztese az a páros, aki a versenytáv teljesítése után elsőként halad át a célvonalon. A 
verseny menetét a versenybíróság felügyeli és bírálja el. A végső sorrendet célfotó 
segítségével állapítja meg a versenybíróság. 

Lovak 
Minden nevező lovas bármilyen fajtájú és nemű, 4 éves (születési év: 2005.) vagy 
idősebb lóval vehet részt, kivéve azon angol telivér vagy verseny félvér fajtájú lovak, 
amelyek 2006-2007-2008. évben a hivatalos magyar generál skálán 65 handicap 
számnál magasabb értéket kaptak. Egy lovas egy lovat nevezhet. 

Állategészségügyi feltétel: 
Ló útlevél, melynek tartalmaznia kell: 

1. Ló influenza elleni vakcinázás igazolását (alapimmunizálás: 
első oltás, majd 21-92 napon belül második oltás, utána 
mindig 6 hónapon belül emlékeztető oltás, +/- 21 nap). 

2. Évente a fertőző kevésvérűségről szóló egy évnél nem régebbi negatív 
vérvizsgálati eredmény igazolását. 

Lovak elhelyezése: 2,70x2,70 m-es mobil bokszokban, a lovak részére a 
rendezőbizottság almot és itató vizet biztosít. 

A verseny ideje alatt a rendezőbizottság orvosi (mentőautók), állatorvosi, állatmentő 
és patkoló kovácsi szolgálatot biztosít. 

A verseny résztvevői 

Lovasok: 

A versenyen induló lovas 18. életévét betöltött olyan személy lehet, aki vagy magyar 
állampolgár vagy a nevező által megjelölt településhez kötődik. 

Lovasok felszerelése: 
Saját felszerelés: fekete csizma, gerincvédő (a Versenyrendezőség által elfogadott: 
hosszú, a teljes gerincet védő típus), védőszemüveg használata engedélyezett. 
Rendező biztosítja: három ponton rögzített lovagló kobak, lovagló dressz és nadrág, 
ami huszár ruhát mintázó jelmez 
Sarkantyú és lovaglópálca használata tilos! 
A rendező által biztosított ruhát és kobakot a lovas a rendezvény után köteles 
visszaszolgáltatni. 

Lovak felszerelése: kantár, angol nyereg (nem galopp, sem western nyereg! - a 
Nemzetközi Lovas Szövetség három olimpiai szakágában elismert és használható 
nyereg az angol nyereg!), számtakaró (a rendező biztosítja). Egyéb lovas felszerelés: 
lábvédők, martingál, szügyhám, nyeregalátét használható. Patkósarok, szemellenző 
használata tilos! A felszerelés sérülést nem okozhat! 

Kisegítő személyzet; minden nevező lovas mellé 1 fő lóápolót és 1 fő csapatvezetőt 
kell regisztrálni, akiknek jelenléte kötelező a verseny folyamán. A verseny helyszínére 
és a lovak részére biztosított területre csak regisztrált személy léphet, kivételt képez a 
külön regisztrált tulajdonos. A lovak elhelyezését biztosító területre 23.00 óra és 6.00 
óra között nem lehet belépni. A lovakhoz tartozó személyek ellátásáról, és 
elszállásolásáról a nevező gondoskodik. 



Parkolás: A lószállítók részére külön elkerített, őrzött parkoló áll rendelkezésre. 

Óvás menete: 
Érvényes óvást a versenyigazgatónál a csapat vezetője a futam után 3 percig jelezhet 
szóban, amit 50.000,-Ft. pénzletéttel együtt írásban kell megerősítenie 10 percen 
belül a versenyirodán. Az óvást a Fegyelmi Bizottság bírálja el. 

Dopping: A nevezési határidő lezárása után (2009. április 30.) a verseny 
rendezőinek jogában áll bárhol, bármikor, valamint a verseny ideje alatt a nevezett 
lovakon dopping vizsgálatot végezni. 
A versenyző lovasoknak tilos a verseny egész ideje alatt alkoholt vagy tudatmódosító 
szert fogyasztani, amit a verseny rendezői bármikor ellenőrizhetnek. 

A verseny lebonyolítása: 

Selejtezők sorsolása 
A verseny előtt legalább 2 héttel, nyilvánosan, közjegyző jelenlétében történik, melyre 
a nevezők meghívást kapnak. 

Rajtrácsok sorsolása 
Bármely futamban (selejtező, előfutam, elődöntő, döntő) a felvezető kör alatt 
sorsolják ki a rajtrácsok beosztását. 

200Q. május 2Q. péntek 

Érkezés - 12.00-től 20 .00 óráig 
Minden nevező és az általa nevezett ló megérkezése a versenyre. 
Helyszín: Budapest XIV. ker., Műjégpálya területe. Minden - a versenyben, a 
bemutatón - résztvevő lónak az érvényes lóútlevelelét a bejáratnál szolgálatot teljesítő 
hatósági állatorvosnak be kell mutatni. A versenyirodán a csapatvezetők akkreditálják 
csapatukat, átveszik a verseny szabályzatot, karszalagokat és a verseny ruházatot. (Az 
erre kijelölt helyen az állatorvosi vizsgálatig lehetőség van a ruhaigazításra.) 

Technikai értekezlet 
Kötelező tájékoztató a lovasok és a csapatvezetők részére (a Műjégpálya területén 
felállított sátorban). 

Állatorvosi vizsgálat 
Az előre kiadott sorrendben a lovaknak kötelező állategészségügyi és regisztrációs 
vizsgálaton kell részt venniük. Minden lovat kantárban saját lovasa verseny 
öltözetben kell felvezessen. Szükséges a lovas személyi igazolványa, a ló érvényes 
útlevele. 
Lovak mozgatására a melegítő II. helyen van lehetőség a technikai értekezleten 
kiadott sorrendben. 

200Q. május qo, szombat 

Tréning a pályán -
Az előfutamok előre kiadott sorrendjében a versenyzők kipróbálhatják a Nemzeti 
Vágta pályáját, hatosával 10-10 percen keresztül. 



Csak az a nevező vehet részt a versenyen, melynek csapatvezetője és lovasa a szombati 
napon a Nemzeti Vágta pályájának kipróbálása után 1 órán belül a versenyirodán a 
versenyrészvételi nyilatkozatot aláírja. 

Versenyzők bemutatkozó felvonulása -
Az előre megadott sorrendben miinden nevező lovasnak és lóápolónak 
versenyfelszerelésben kötelező részt venni a díszfelvonuláson. 

200Q. május 31. - vasárnap 

Selejtezők-
Az első 96 nevezés után beérkezett nevezők selejtezőkön döntik el, hogy 
ki csatlakozhatnak a maximum 108 fős előfutamokhoz. 

Előfutamok -
A selejtezőkből a hivatalosan kiadott eredménylista után az 1. helyezettek jutnak az 
előfutamokba, (az első 96 nevező a selejtezőkben nem vesz részt) A maximum 18 
előfutam 1. és 2. helyezett versenyzői jutnak az elődöntőkbe. 
A bemelegítés ideje a melegítő I. pályán 10 perc. 

2009. június 1. hétfő 

Elődöntők -
Az előfutamok eredménye alapján alakul ki a elődöntők beosztása. 
A elődöntőkbe bejutott lovasok számáía a rendezőbizottság a felvezető kör alatt 
startrács sorsolást tart. 
Az elődöntők hat, maximum hatfős futamból állnak, amelyekből a hivatalosan kiadott 
eredménylista után az 1. helyezettek jutnak a döntőbe. Amennyiben a továbbjutott 
lónál vagy lovasnál sérülés mutatkozik, azt a versenybíróságnak és a verseny 
állatorvosának vagy mentőorvosának kell kivizsgálni, és a további szereplésről 
döntést kell hoznia. 
Döntő -
A verseny végső sorrendje a döntőben elért és a versenybíróság által elfogadott 
sorrend után alakul ki. 

Eredményhirdetés, Díjátadás -
Pénzdíjak kifizetése a negatív doppingeredmények megérkezése után, a nevező által 
kiállított számla alapján történik. 
Lovak elszállítása 
Június 1. 20.oo-tól folyamatosan. 

A rendező semmilyen balesetért, sérülésért, a lovakban, illetve a felszerelési 
tárgyakban keletkezett bármely kárért felelősséget nem vállal. 



Nemzeti Vágta 
VERSENYSZABÁLYZAT 

E versenyszabályzat a Vágta G.T. Kft. által 2009. május 31.-június l-jén a budapesti Hősök terén 
rendezett síkversenyek lefutását szabályozza, és kiegészíti a Nemzeti Vágta versenykiírásában 
foglaltakat. 

Start 

1/ A lovak bemutatása után a verseny résztvevői a lóápolók vezetésével lépésben a starthelyhez 
vonulnak, ahol a starter további utasításáig a kisorsolt startszám szerinti sorrendben köröznek. 
2/ A starter „starthoz" felszólítására a lovak a segédstarter irányításával a startvonaltól kb. 5 
méterre egyvonalban felsorakoznak - a belső korláttól a kisorsolt startszám szerint növekvő 
sorrendben. Ezután a résztvevők - immár a lóápolók segítsége nélkül - lépésben a startvonal felé 
közelednek. 
3/ A „starthoz" felszólítást követően a starter zászlaját jól látható módon a feje fölé emeli, ezzel 
jelezve, hogy a start elkezdődött. 
4/ Miután a lovak az előírt rend szerint közelítenek a startvonalhoz, a starter „start" felkiáltással 
egy időben a startgumit elengedi, és kezdetét veszi a verseny. 
5/ Ha a starter megítélése szerint a startot lényeges momentum nem zavarta meg, néhány pillanat 
múlva lecsapja a zászlót, ezzel jelezve, hogy a start érvényes. 
6/ Ha egy ló a „start" vezényszó után oldalra kitör, állva marad, kihátrál vagy eldobja magát és 
emiatt hátrányra tesz szert, az indulást érvényesnek kell tekinteni. 
II Ha egy ló a „starthoz" felszólítás után eltelt 3 percen belül nem foglalja el helyét az előírt rend 
szerint vagy beálláskor túlzottan ideges magatartásával veszélyezteti az ellenfelek vagy a 
közönség testi épségét, úgy a Versenybíróság jogosult az illető résztvevő versenyből való 
kizárására. 
8/ Ha egy ló a „start" vezényszó előtt áttöri a gumiszalagot, elszáguld, lovasát ledobja, úgy a 
Versenybíróság az illető lovat a további versenyzéstől eltiltja, és miután az eltiltott résztvevő 
elhagyja a pályát, a starter új startot rendel el. 
9/ Érvénytelen start esetén a starter zászlaját jól láthatóan lengeti, aminek láttán a szakaszbírók is 
lengetni kezdik zászlójukat, ezzel jelezve a résztvevők számára, hogy a start érvénytelen. 
Érvénytelen start esetén a résztvevők feltartanak, majd a menetirányt továbbra is megtartva 
visszatérnek a starthelyhez, ahol a starter további utasításáig lépésben köröznek. 

Verseny 

10/ A futamban vágta jármodban, egymás akadályozása nélkül kell részt venni. 
11/ Különösen akadályozásnak minősül és kizárást von maga után: 

- az ellenfél lovának vagy lovasának megütése, megrúgása, visszahúzása, ellökése, 
- ha a lovas a mögötte láthatólag gyorsabban haladó résztvevő elé bevág lovával, hogy az 

előzést ily módon megakadályozza. 

12/ A verseny során a lovakat csak „kézzel" lehet lovagolni. Ostor, pálca, sarkantyú a versenyben 
nem használható. Szabálytalan lovaglásnak számít, és a versenyből való kizárást vonja maga után 
különösen: 



a megengedett felszerelésen kívül bármilyen eszköz használata, 
a ló szárral való ütlegelése. 

13/ Bármely olyan esemény bekövetkeztekor, amely a verseny további biztonságos, reális 
lefolyását lehetetlenné tenné, a Versenybírósági a versenyt azonnal leállíthatja gonggal, zászlóval, 
hangos bemondással. 
A verseny lefolyását különösen veszélyeztető tényező, amikor a versenyt kötelező leállítani: 
- a pályán álló vagy fekvő ló vagy lovas, ha rövid időn belül nincs lehetőség a futófelületről való 
eltávolítására, 
- a menetiránynak szemben haladó résztvevő, 
- a pályára bedobott minden olyan tárgy, ami megzavarhatja a résztvevőket. 

Befutás, eredmény 

14/ A célfotó tanulmányozására és a futam lefolyásának ellenőrzésére a Versenybíróság minden 
esetben 3 perces vizsgálatot tart. 

A vizsgálatot követően a Versenybíróság a következő intézkedéseket hozhatja: 
- a pályán mutatott befutási sorrendet jóváhagyja, 
- a szabálytalankodó résztvevő(k) kizárásával vagy hátrahelyezésével új befutási sorrendet állapít 
meg. 
Az így kialakult befutási sorrend a futam „hivatalos eredménye". 

Óvás 

Érvényes óvást a Versenybíróság elnökénél a csapat vezetője a futam után 3 percig jelezhet 
szóban, amit 50.000,-Ft óvadékkal együtt írásbán kell megerősítenie a futam után 10 percen 
belül. Az érvényes óvást a Fegyelmi Bizottság bírálja el. 

Elutasított óvás esetén a Fegyelmi Bizottság az óvadékot visszatartja. 

Altalános rendelkezések 

A lovasok vagy a kisegítő személyzet bármely tagja által a versenyrendező bármely 
tisztségviselőjével, vagy az ellenfelekkel szemben tanúsított sértő, durva, trágár megnyilvánulás 
azonnali kizárást von maga után. 


