Az alábbi, részben megújított hendikep szabályzat a 2019. évi Általános Határozatok hivatalos elfogadását és
jóváhagyását követően léphet hatályba!

Hendikep nyeremény megállapítása
28.

Minden induló hendikep nyeremény az adott időpontot megelőző egy év nyereménye, amelyhez a folyó
ciklusban (hatodévben) nyert összegek hozzáadódnak.
A hendikep nyeremények kiszámítása az alábbi időpontokban történik:
2019. 01. 01. (2018. 01. 01-től, 2018. 12. 31-ig elért nyeremény alapján)
2019. 03. 01. (2018. 03. 01-től, 2019. 02. 28-ig elért nyeremény alapján)
2019. 05. 01. (2018. 05. 01-től, 2019. 04. 30-ig elért nyeremény alapján)
2019. 07. 01. (2018. 07. 01-től, 2019. 06. 30-ig elért nyeremény alapján)
2019. 09. 01. (2018. 09. 01-től, 2019. 08. 31-ig elért nyeremény alapján)
2019. 11. 01. (2018. 11. 01-től, 2019. 10. 31-ig elért nyeremény alapján)
2020. 01. 01. (2019. 01. 01-től, 2019. 12. 31-ig elért nyeremény alapján)
Abban az esetben, ha egy ló nem teljesítette az adott ciklusban (január, március, május, július, szeptember
és november 1-jét megelőző egy év) az évi megállapított érvényes futásszámot (10), akkor az utolsó 10
érvényes futás nyereménye számít. Utóbbi esetben, az éves nyereményhez visszamenőlegesen annyi futás
nyereményét kell figyelembe venni, amennyi a 10 érvényes futás eléréséhez szükséges. Érvénytelen
futásnak számít: G.A., T.Ü., KIH., DISQ., TÁV. Amennyiben mindkét számítási módnál (egy éves
nyeremény, utolsó 10 érvényes futás nyereménye) kevesebb a nyeremény, mint az életnyeremény/életkor
szerinti megállapított minimum összeg, akkor ezen nyeremény alapján kiszámolt hendikep nyeremény lép
életbe.
A lovak hendikep nyeremény beállításánál a három lehetséges számítási mód közül, minden esetben a
legmagasabb összeg képezi a lovak hendikep nyereményét!
Kiegészítő szabályok:
a., Az egy évnél hosszabb kihagyás után futó lovaknál az utolsó 10 érvényes futás nyereménye, vagy az
életnyeremény/életkor által megállapított minimum összeg adja a besorolás összegét. Az egy teljes éven
keresztül versenyben nem indult, de már hendikepre jogosult ló egyszeri, 10%-os elengedésben részesül (a g.,
pont figyelembevételével), melynek átvezetésére a ló egy éves kihagyását követő első versenyre történt
nevezésekor kerül sor.
b., Kezdő lovak kizárólag 10 magyarországi érvényes futás teljesítése után indulhatnak hendikepben és
azokban az első elengedésig az addig elért életnyereményük szerint kapnak besorolást.
c., Külföldről importált lovak kizárólag 10 magyarországi érvényes futás teljesítése után kerülhetnek
hendikepbe. 10 magyarországi érvényes futást követően, az adott ciklusban elért nyeremény (kül- és belföldi)
alapján kapnak besorolást.
d., A 2019. február 1. után külföldről importált lovak a későbbiekben hendikepekben csak abban az esetben
indulhatnak, ha a behozatal és a hivatalos regisztráció még a ló 2 éves korában, az adott év december 31-ig
megtörténik és a pályafutását magyar tréningből futva, Magyarországon kezdi.
e., A 2019. január 1-i elengedést követően, a külföldi futások a hendikepek szempontjából nem számítanak
érvényes futásnak, azonban az ezekben a futamokban szerzett nyeremények az adott ciklusban a lovak HpFt
összegeibe beleszámítanak.
f., 2018-ban és 2019-ben a HpFt. felmentéses futamokban (29. pont) pénzdíjat nyert lovak éves
nyereményéből levonásra kerül az a nyeremény, amelyet az ilyen típusú futamokban nyertek (A
meghatározott maximum nyeremény feletti rész hozzáadódik).

g., A szélsőséges beállítások elkerülése érdekében, a 2019. március 1-i elengedéstől kezdve egy ló aktuális
hendikep nyereménye nem lehet kevesebb, mint: a ló életnyereménye osztva a ló korával által kapott összeg
(életnyeremény/életkor).
Kivételt képeznek azok a lovak, melyeknek a 2019. január 1-i elengedéskor, a régi százalékos szabály
alapján alacsonyabb összeg került megállapításra. Ezen lovak aktuális hendikepnyereménye mindaddig
alacsonyabb lehet az életnyeremény/életkor által kapott összegnél, ameddig ezt a minimumot a szerzett
nyereményekkel át nem lépik.
h., Azok a lovak, melyek 2019. január 1. után a kiemelt tenyész- és rendszeresített versenyekben (kivéve:
Tavaszi Hendikep, Szalay János Emlékverseny, Baka Hendikep) első helyezést értek el, a győzelmet követő
1 éven belül hendikepben nem indulhatnak. Ezt követően, amennyiben az aktuális beállításuk ezt engedi,
további 1 éven keresztül kizárólag nyitott vagy I. osztályú hendikepekben indulhatnak.
A 2017-es és 2018-as kiemelt tenyész- és rendszeresített versenyekben (kivéve: Tavaszi Hendikep, Szalay
János Emlékverseny, Baka Hendikep) győztes (2é és 3é) vagy első három helyezést szerző (4é és idb.) lovak
a korábbi szabályok szerinti kényszerpönalitással (800.000 Ft.) kerülhetnek hendikepekbe, a segédtáblázat
alapján és törlési határidővel.
i., 2019. január 1-től a lovak három hendikep osztályba (I. o., II. o. és III. o.) kapnak besorolást. Az
osztályba sorolás minden lóra nézve azonos módon kiszámolt index alapján történik, melynek képlete:
életnyeremény osztva a ló életkora -2-vel.
- Amennyiben ez a szám 1 millió Ft vagy felette van, akkor a ló hendikep szempontból I. osztályú,
- Amennyiben 500.000 Ft és 1 millió Ft között van, akkor a ló hendikep szempontból II. osztályú,
- Amennyiben 500.000 Ft alatt van, akkor a ló hendikep szempontból III. osztályú.
Az indexszám folyamatosan változik (az életnyeremény emelkedésével illetve a lovak korosodásával) és
megtalálható lesz minden ló adatlapjánál, a „normál” hendikepszám mellett.
j., Az i., pont figyelembevételével a hendikepek négyféleképpen kerülhetnek kiírásra:
- I. osztályú hendikep (I., II., és III. osztályú lovak futhatnak, a kiírásban megjelölt HpFt. határig),
- II. osztályú hendikep (II. és III. osztályú lovak futhatnak, a kiírásban megjelölt HpFt. határig),
- III. osztályú hendikep (kizárólag III. osztályú lovak futhatnak, a kiírásban megjelölt HpFt. határig),
- Nyitott hendikep (az indexszámtól és az osztályoktól függetlenül, csak az aktuális HpFt-ot figyelembe
véve futhatnak a lovak, ami lényegét tekintve I. osztályú hendikepnek tekinthető, kizárás nélkül, a
korábban megszokottak szerint).
29.

Egy adott évben (január 1-től, december 31-ig) egy ló maximum 250.000 Ft nyereményt szerezhet a HpFt.
felmentésben részesülő futamokban. Amennyiben a ló nyereménye eléri a 250.000 Ft-os maximum összeget,
abban az esetben a 250.000 Ft-on felül megnyert versenydíjak beszámításra kerülnek.

