
A jelentkezéshez az alábbi pontokat szükséges teljesíteni: 

 
1. Töltse ki a „NEVEZÉSI LAP”-ot és küldje el az alábbi címre: Vágta G.T. Kft, 

Budapest, 1021 Tárogató út 2-4. 

2. A „NEVEZÉSI LAP” elküldését követő 10 napon belül utalja át a nevezési díjat (bruttó 
2 000 000 Ft) a Nemzeti Vágta számlájára: Raiffeisen Bank 12010453-00144100-
00100007. 

3. A nevezési díj beérkezését követő 5 napon belül visszaigazolást, valamint számlát 
küldünk. 

4. Ha bármilyen jellegű kérdése van, forduljon bizalommal a cégvezetőnkhöz: Engler 
Julianna - 06 20 488 77 22, engler.julianna@vagta.hu 

 
 

A nevező jogosult: 

- a kiírás szerinti díjazásra 

- 2 db VIP belépőre a rendezvényre 

- további 4 db VIP belépőre, amennyiben 2007-ben fizeti be a nevezési díjat 

- 2 db VIP belépőre az Exkluzív Lovas Bálra 

- bemutatkozási és megjelenési lehetőségre a rendezvény színhelyén, fedett területen 

 

 
 
  
Köszönettel: 

 

 

     Dr. Tamás István 

A Nemzeti Vágta elnöke 
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A NEMZETI VÁGTA VERSENYEN VALÓ INDULÁS FELTÉTELRENDSZERE 

  

1. Fogalom meghatározások és adatok 

Szervező: Vágta G.T. Kft. (1021 Budapest, Tárogató út 2-4., cjsz: 01-09-877761, bankszámlaszám: 12010453-
00144100-00100007) 

Nevező: a  3. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő természetes és jogi személy, jogi személyiség 
nélküli társaság és szervezet. 

A verseny összdíjazása: 52.000.000 Ft  

 - Az elődöntőbe jutott 16 lovas nevezőinek díja egyenként 1.000.000 Ft 

 - A döntőbe jutott 8 lovas nevezőinek díja egyenként további 1.000.000 Ft 

 - A verseny győztese nevezőjének díja további 28.000.000 Ft 

 A verseny győztese nevezőjének díja így mindösszesen 30.000.000 Ft.  
        

2. A verseny megrendezésének időpontja: 2008. május 31-június 1. 

  

3. Az indulásra (nevezésre) jogosítottak köre 

A versenyen indulhat:  

- bármely természetes személy, aki betöltötte 18. életévét 

- bármely jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

Minden településről csak egy versenyző indulhat a 4. pontban foglalt feltételek szerint.  
  

4. A nevezés feltételei  

A nevezés a „NEVEZÉSI LAP” kitöltésével és a „NEVEZÉSI LAP”-on feltüntetett címre 2008. április 30. napjáig 
való megküldésével történik. Nevező a „NEVEZÉSI LAP” elküldését követő 10 napon belül tartozik megfizetni 
szervező 1. pontban meghatározott számlájára a nevezési díj összegét, amely 2.000.000 Ft és amely már az Áfa 
összegét is magában foglalja. Amennyiben ezen idő alatt nevező a díjat nem fizeti meg, úgy szervező a nevezést 
törli. Szervező az összeg beérkezését követő 5 napon belül számlát küld nevező részére a befizetett összegről. 
Szervező csak az első 224 nevezést fogadja el. 

Amennyiben természetes személy adja le a nevezését, úgy el kell döntenie, hogy az állandó lakóhelye, ideiglenes 
lakóhelye vagy születési helye szerinti települést kéri-e neve mellett feltüntetni a verseny során. Amennyiben jogi 
személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet indul a versenyen úgy el kell döntenie, hogy székhelye, 
fióktelepe vagy bármely telephelye szerinti települést kívánja neve mellett megjelölni a verseny során. Bármely 
nevező indulhat önkormányzat képviseletében is. 

Nevezőnek ezen döntéséről a „NEVEZÉSI LAP” -on kell nyilatkoznia. 

Amennyiben bármely nevező a jelen pontban meghatározott szempontok szerint szabályszerűen kérte valamely 
település megjelölését neve mellett, vagy valamely település képviseletében indul, úgy ugyanezen település 
megjelölését már nem kérheti később beérkezett nevezés beküldője. Ebben az esetben a később érkezett 
nevezés beküldőjét szervező értesíti arról, hogy neve mellett az adott település feltüntetését nem kérheti. Ekkor a 
későbbi nevezés beküldője választhat, hogy a jelen pontban foglalt feltételeken belül másik település nevet jelöl-e 
meg vagy önkormányzat képviseletében indul, avagy tudomásul veszi, hogy nevezése nem történt meg. Az 
utóbbi esetben az esetlegesen befizetett nevezési díjat szervező a nevező döntéséről való tudomásszerzést 
követő 3 napon belül ellenszámla kibocsátása mellett visszautalja.  
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Szervező esetleges külön kérésére nevezőnek a kérés beérkezését követő 3 napon belül hitelt érdemlően 
írásban kell igazolnia, hogy az általa választott településhez a szintén általa megjelölt kötődési forma részéről 
jogszerűen fennáll-e. (Pl. lakóhely vagy születési hely igazolása lakcímkártya másolat beküldésével, székhely 
telephely, fióktelep igazolása 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolat beküldésével.) Szervező külön kérése 
nélkül a nevezés leadásával egyidejűleg kell igazolnia nevezőnek azt, hogy jogosult az általa a „NEVEZÉSI LAP”-
on megjelölt önkormányzatot képviselni. Ezen tényt nevező az „ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT” csatolásával 
igazolja. A mellékletet az önkormányzat a nevező megjelölésével tölti ki és szabályszerű eredeti aláírással 
hitelesíti. Értelemszerűen amennyiben az önkormányzat a nevező, úgy saját képviseletéről igazolást kiállítania és 
a „NEVEZÉSI LAP”-hoz mellékelnie nem szükséges. 

  

5. A versenyen való indulás feltételei 

A versenyen indítani kívánt lovast és lovat a nevező biztosítja, illetve nevezi meg 2008. április 30-ig, a 
„VERSENYLAP” kitöltésével. A versenyen induló lovas 18. életévét betöltött személy lehet. A nevező által a 
versenyen indítani kívánt ló szállítására vonatkozó részletes feltételeket a jelen feltételrendszer „A NEMZETI 
VÁGTA VERSENYKIÍRÁSA” tartalmazza. 

A nevező által bejelentett lovas, illetve ló személyén a jelen pontban megadott határidő után nevező csakis 
indokolt esetben és a szervező külön írásbeli hozzájárulásával változtathat. Szervező saját hatáskörben és 
belátása szerint dönt a hozzájárulás kérdésében. 

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

Szervező jogában áll a nevezést bármikor visszautasítani, amennyiben a nevezés a verseny méltóságát, 
függetlenségét, értékrendjét sérti, illetve ezen szempontok bármelyikével össze nem egyeztethető. Szervezőt 
ezen jogosultság időkorlátozás nélkül a verseny napjáig megilleti. Szervező ezen döntéséről nevezőt írásban 
értesíti és amennyiben 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 befizetés érkezett. Ebben az 
esetben szervező nevező részére semmilyen jogcímen a nevezési 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 lehetőségét biztosítani abban az esetben amennyiben 
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 jelenjen meg támogatóként a versenyről 
készülő katalógusban. 

Nevező szervezőtől 2 darab vip jegyet kap ingyenesen. 

Amennyiben nevező 2007-ben fizeti be a nevezési díjat, úgy további négy darab ingyenes vip jegyre jogosult. 

Amennyiben nevező önkormányzat képviseletében indul, úgy a képviselt önkormányzat további 2 darab vip 
jegyre jogosult ingyenesen. 

Az első 96 nevezőnek csak a főfutamban kell indulnia. 

Az első 96 nevezőn kívül induló további nevezők az első versenynapon selejtező futamokon vesznek részt, 
melyek közül a legjobb 32 nevező jut a főfutamba, ahol így mindösszesen 128 nevező méri össze tudását.  

Amennyiben nevező bármely település képviseletében indult a versenyen, vagy a nevező maga az önkormányzat 
volt és a versenyt megnyerte, úgy a képviselt önkormányzat 5.000.000 Ft összegre jogosult, melyet szervező fizet 
meg részére átutalással. Ezen összeg megfizetése független a nevezőt az 1. Pontban megjelöltek szerint 
megillető díjazástól, és azon felül jár az önkormányzat részére. 
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7. Egyéb szabályok 

A Nemzeti Vágta versenyszabályzata „A NEMZETI VÁGTA VERSENYKIÍRÁSA”.  
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NEVEZÉSI LAP 

A Nemzeti Vágta versenyen történő induláshoz 

 

1. Nevező adatai: 

Név/Megnevezés:……………………………………………………………………………………………………………… 

Lakcím:...………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tartózkodási hely*:…………………………………………………………………………………………………….............. 

Születési hely*:……………………………………………………………………………………………………..…………… 

Székhely*:…………………………………………………………………………………………….…………………………. 

Telephely*:……………………………………………………………………………………………………………………… 

Fióktelep*:……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nevező által képviselt Önkormányzat*:…………………………………………………………………..………………….. 

 

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

…………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

 

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 

 

…………………………200………………………………. 

 

A *-al jelölt sorok közül bármelyik kitöltése csak akkor szükséges, amennyiben a 2. pontban tett nyilatkozat ezt 
értelemszerűen indokolttá teszi. 
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ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT 

 
 
 
 
 

 
……………………………………………………………………………….. Település Önkormányzata 

 
cím: …………………….…………………………………………….……………………………………… 

 
képviseli:………………………………………………………………………………………..…………… 

 
nyilatkozik arról, hogy 

 
név:…………………………………………………………..……………………………………………… 

 
lakcím/székhely: ……………………………………………...…………………………………………… 

 
jogosult 2008. évben a Nemzeti Vágta elnevezésű versenyen a 

 
……………………………………………………………………………….……………………………….. 

 
Önkormányzat képviseletében indulni. 

 
 
 

A település igényt tart a Nemzeti Vágta verseny indulási feltételrendszerében meghirdetett 2 darab VIP jegyre és 
amennyiben nevező nyeri meg a Nemzeti Vágta versenyt, úgy a szintén meghirdetett 5.000.000 Ft összegre. 

 
 
 
 
 

Kelt:……………………………….………………. 
 
 
 
 
 
 
 

         P.H. 
 
 
 

        ………………………………………………. 
        Önkormányzat képviseletében 
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VERSENYLAP 

 
Lovas adatai: 

Neve:……………………………………………………………………………….…………………………...……….………. 

Címe:…………………………………………………………………………………….……………………………………..... 

Telefonszáma:………………………………………………………………………….…………………………………..…… 

Lóápoló: 

Neve, telefonszáma:……………………………………………………………………………………………………………. 

Csapatvezető: 

Neve, telefonszáma:……………………………………………………………………………………………………………. 

Ló adatai: 

Neve:…………………………………………………………………………………….………………………………………. 

Színe:……………………………………………………………………………………….………………………………….... 

Neme:…………………………………………………………………………………………..……………………………...... 

Kora:……………………………………………………………………………….…………………………………………….. 

Bélyegzése:………………………………………………………………………………….………………………………...... 

Azonosító száma:…………………………………………………………………….………………………………………… 

Tulajdonos neve:……………………………………………………………………………….………………………………. 

Tenyésztő neve:………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A rendezőbizottság semminemű balesetért, sérülésért, felszerelési tárgyakért felelősséget nem vállal. 

Bizonyos előre nem látható körülmények bekövetkezése esetén a rendezőbizottság fenntartja a kiírás 
megváltoztatásának jogát. 

 

 

 

Nevező                                                    Lovas  
    

 
 
 
 
…………………….200….……………………… 
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A NEMZETI VÁGTA VERSENYKIÍRÁSA  

  

A verseny neve: Nemzeti Vágta 

A verseny fajtája: síkverseny 

Időpontja: 2008. május 31- június 1. 

Helyszíne: Budapest, Hősök tere 

Összdíjazás: 52 000 000.- Ft 

A verseny rendezője: Vágta G.T. Kft. 

A verseny igazgatója: dr. Tamás István 

 
Tisztségviselők: 
 

Versenybíróság: elnök: 1 fő, tagok: 3 fő 

Startbíró: 1 fő 

Célbíró: 1 fő 

Szakaszbírók: 3 fő 

Melegítő bírók: 3 fő 

Felvezető bíró: 3 fő 

Levezető bíró: 2 fő 

Nyergelő bíró: 1 fő 

Sorsolási bizottság: Vágta G.T. Kft. megbízottjai  

Fegyelmi bizottság: elnök: 1 fő, tagok: 2 fő a versenybíróságból 

Versenyközvetítő: 3 fő, ebből 2 fő lovas szakértő 

Állatorvosok: 4 fő 

Patkoló kovácsok: 2 fő 

Istálló felügyelő: 3 fő 

 
Technikai feltételek: 
 
A verseny távja: 2 kör és egy egyenes célszakasz, kb.: 1 200 m 

A versenypálya mérete: 500 x 12 m 

Talaja: homok 

Melegítő pálya „1” mérete: kb. 12 x 300 m-es egyenes szakasz - vágta munkára 

Melegítő pálya „2” mérete: 80 x 100 - jártatásra 

Talaja: homok és fű 
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A verseny menete:  
 
A futamok résztvevői az előzetesen kisorsolt számú rajthelyről, álló helyzetből startolnak. A start rajtkötél 
segítségével történik. A futam bal kézre zajlik. A futamban vágta jármódban, 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 bármilyen fajtájú és nemű, 4 éves (születési év: 2004.) vagy idősebb lovat indíthat. Minden 
nevező egy lovat indíthat. 

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 negatív vérvizsgálati    

        eredmény igazolását. (Egy évnél nem régebbi!) 

Lovak elhelyezése: 2,70x2,70 m-es mobil boxokban, 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: 
 
Minden 18. évét betöltött magyar állampolgár, bármilyen súlyú és nemű. A lovasnak a verseny megkezdése előtt 
igazolnia kell kötődését az általa képviselt városhoz, régióhoz. 

Lovasok felszerelése: fekete csizma, lovagló kobak/bukósisak (három ponton rögzített!), gerincvédő, lovagló 
dressz, ami huszárruhát mintázó jelmez (a rendező biztosítja). Sarkantyú és lovaglópálca használata tilos! 
 
Lovak felszerelése: kantár, angol nyereg, rajtszámot feltüntető nyeregalátét. Az egyedüli korlátozás, hogy a 
felszerelés sérülést nem okozhat. 
 
Kisegítő személyzet: minden nevező lovas mellé 1 fő lóápolót és 1 fő csapatvezetőt lehet regisztrálni. A verseny 
helyszínére és a lovak részére biztosított területre csak regisztrált személy léphet. 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 versenybíróság elnökénél a csapat vezetője a futam után 3 percig jelezhet szóban, amit 
50.000,-Ft pénzletéttel együtt írásban kell megerősítenie 10 percen belül.  Az óvást a Fegyelmi Bizottság bírálja 
el. 
 
Dopping: A nevezési határidő lezárása után (2007. 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. 
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A verseny lebonyolítása:  
 
2008. május 31. szombat 

 
Érkezés 
Minden nevező és az általa nevezett ló megérkezése a versenyre. Helyszín: Budapest XIV. Városligeti körút 
 
Technikai értekezlet  
Kötelező tájékoztató a lovasok és a csapatvezetők részére.  
 
Állatorvosi vizsgálat 
Az előre kiadott sorrendben a lovaknak kötelező állategészségügyi és regisztrációs vizsgálaton kell részt venniük, 
amelyen minden lónak saját lovasával kell megjelenni. Szükséges a lovas személyi igazolványa és a ló érvényes 
útlevele. Amennyiben ezen a vizsgálaton egy ló nem felel meg, a versenyen nem vehet részt, helyére más ló nem 
nevezhető.  
 
Selejtezők sorsolása 
 
Selejtezők 
 
Elődöntők sorsolása 
 
Díszfelvonulás 
Az előre megadott sorrendben minden nevező lovasnak versenyfelszerelésben kötelező részt venni a 
díszfelvonuláson.  
 
Versenynap - 2008. június 1. vasárnap 
 
Elődöntők 
Az előfutamokból a hivatalosan kiadott eredménylista után a legjobb 16 helyezett jut a középdöntőbe. A 
bemelegítés ideje a melegítő „1” pályán 10 perc.  
 
Középdöntők sorsolása 
A középdöntőkbe bejutott lovasok számára a rendezőbizottság startrács sorsolást tart.  
 
Középdöntők  
Két nyolcfős futamból állnak, amelyekből a hivatalosan kiadott eredménylista után mindkét középdöntő 1-4. 
helyezettje jut a döntőbe. Amennyiben a középdöntő után bármely lónak a lovasa sérülést jelent be, azt a 
versenybíróságnak és a verseny állatorvosának kell kivizsgálni és döntést hozni.  

 
Döntő sorsolása  
 
Döntő 
A verseny végső sorrendje a döntőben elért és a versenybíróság által elfogadott sorrend után alakul ki. 
 
Eredményhirdetés 
 
Lovak elszállítása  
 
  

 


