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Fent nevezett lótulajdonos aláírásommal elismerem, hogy a Magyar Tenyésztésű Galopp Versenylovak
Championátusa versenyfeltételeit megismertem, azokat elfogadom, továbbá nyilatkozom, hogy a
nevezési lapon szereplő lovak mindegyike megfelel a verseny kiírási feltételeinek. Elfogadom továbbá,
hogy a versenyt kiíró Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők Egyesülete az adataimat a
versenykiírás szerint kezelje.

Nyilatkozom, hogy a fent felsorolt lovakat a hivatalos galoppversenyekben
tulajdonosként futtatom  futtatásra bérbe adtam  ***

Tulajdonos
(cégszerű) aláírása:
Kelt.

(hely)

(év,hó,nap)

* Kérjük nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!
* A Nevezési Lapot lóútlevélben bejegyzett lótulajdonos töltheti ki.
* A Nevezési Lapon bejelentett adatok megváltozásával a nevezés érvényét veszti. A megváltozott adatok bejelentésére
a lovak versenyben tartása érdekében új Nevezési Lap kitöltése szükséges.
* A lovak versenyre történő nevezésének határideje: 2017. július 4. Hiánypótlási határidő: 2017. július 14.
* Nevezés módosításának leadási határideje a 2017. évi utolsó galopp versenynap (2017.11.19.).
** Lólétszámtól függően további Nevezési Lapok tölthetők ki.
*** A megfelelő részt meg kell jelölni. Több lóra vonatkozó eltérő nyilatkozatok esetén további Nevezési Lapok kitöltése
szükséges.

A változtatás jogát a Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők Egyesülete fenntartja.

Beküldés címe: Magyar Méneskönyv vezetés irodája: 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4.
Érd.: +36-30-587-6398; hun.studbook@gmail.com

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

a „Nevezési Lap a Magyar Tenyésztésű Galopp
Versenylovak 2017. évi Championátusára” nyomtatványhoz
A „Nevezési Lap a Magyar Tenyésztésű Galopp Versenylovak 2017. évi Championátusára”
nyomtatvány szolgál a Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők Egyesülete által kiírt „Magyar
Tenyésztésű Galopp Versenylovak Championátusa, 2017” versenyre történő nevezésre.
A versenyre vonatkozó részletes feltételeket a „Magyar Tenyésztésű Galopp Versenylovak
Championátusa, 2017” versenykiírása tartalmazza.
A Nevezési Lap letölthető a Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők Egyesülete honlapjáról
(http://angolteliver.extra.hu/), illetve az MGVTE irodájában, az alábbi címen átvehető.
MGVTE Magyar Méneskönyv vezetése, 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4.
TULAJDONOSI ADATOK
A Nevezési Lapot az azon bejelentett lovak lóútlevél szerinti tulajdonosa jogosult kitölteni. A Nevezési
Lapon bejelentett adatokat és a lóútlevélben szereplő tulajdonosi adatokat az MGVTE összeveti.
Hibás adatbejelentés a nevezés érvénytelenítését vonja maga után. Elérhetőséget a versenyben
történő részvételhez szükséges kapcsolattartás érdekében kérjük megadni.
NEVEZETT LOVAK ADATAI
A versenyre a Magyar Méneskönyvben regisztrált, angol telivér fajtájú, a Kincsem Nemzeti Lóverseny
Kft. magyar versenyszervező által vezetett idomítási jegyzékben szereplő, 2017. 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.
Hibás adatbejelentés a nevezés érvénytelenítését vonja maga után.
NYILATKOZATOK
A Nevezési Lapon a lótulajdonos aláírásával elfogadja a verseny- és adatkezelési feltételeket.
A lótulajdonos nyilatkozni köteles, hogy a „Magyar Tenyésztésű Galopp Versenylovak
Championátusa, 2017” versenyre nevezett lovakat a hivatalos galoppversenyekben tulajdonosként
futtatja-e, vagy futtatásra bérbe adta. A nyilatkozat a versenyt kiíró MGVTE tájékoztatását szolgálja,
bérbeadással történő futtatás esetén a lótulajdonos részére kifizetett versenydíj megosztásáról a
lótulajdonos és a bérlő a köztük létrejött megállapodás alapján maguk határoznak.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Egy Nevezési Lapra ugyanazon lótulajdonos lovai kerülhetnek fel.
A hibás adatokkal bejelentett lovak nevezését az MGVTE nem fogadja be. A hibajavítás, hiánypótlás
a ló tulajdonosának kötelessége, amelyhez az MGVTE konzultációs segítséget ad.
NEVEZÉS MÓDOSÍTÁSI FELTÉTELEI
A Nevezési Lapon bejelentett adatok megváltozása (pl. tulajdonosváltás) esetén a nevezés érvényét
veszti. A ló ismételt nevezését a ló tulajdonosa új Nevezési Lap kiállításával teheti meg. A nevezés
módosítását a 2017. évi utolsó galopp versenynapig lehet megtenni.
HATÁRIDŐK
Nevezési határidő: 2017. július 4.
Hiánypótlási határidő: 2017. július 14.
Nevezés módosításának határideje: 2017. november 19.
A határidők túllépése a versenyben való részvételre jogvesztő hatályú.

A változtatás jogát a Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők Egyesülete fenntartja.
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