Tisztelt Ügetőversenyzésben Érdekelt Kolléganő / Kolléga!
Az ÜTOE alapvető célja, hogy Magyarországon döntően magyar tenyésztésű ügető lovak
részvételével rendezett ügetőversenyekre lehessen fogadásokat kötni. Célunkat arra
alapozzuk, hogy Magyarországon a lótenyésztésnek hagyománya van és ezen belül a
versenylótenyésztés közérdekű cél.
Izgalmas versenyekre van szükség, melyeknek alapvetően arról kell szólni, hogyan lehet
kiválasztani a legjobb lovat. A magyar tenyésztésű lovak futtatását támogató versenyrendszer
keretein belül az ÜTOE a szakmai lehetőségek széles körét kívánja felhasználni annak
érdekében, hogy a lovak a nemzetközi viszonyok között is megállják a helyüket. Ezen célok
eléréséhez természetesen hosszú idő alatt, sok feltételnek kell teljesülni. Ilyenek:
-

-

Megfelelő genetika, melynek értékével a tenyészértékbecslés korrelál.
Megfelelő felnevelési körülmények, melyek a csikó intenzív fejlődésében nem
tartalmaznak töréseket.
Megfelelő kiképzés, olyan trénerekkel, akik ki tudnak képezni, és nagy arányban be
tudnak mutatni fiatal lovakat.
Olyan, a hazai tenyésztést támogató, átlátható versenyrendszer, melyben a futtatók
meg tudják becsülni, hogy adott képességű lovukat meddig és hogyan érdemes
futtatni.
Az ágazat minden szereplőjének korrekt együttműködése.

A versenyrendszerrel támasztott alapvető elvárásokat az egyesület megfogalmazta. Azt, hogy
ez milyen viszonyban van a jelenlegi szisztémával, és mennyi idő alatt, milyen lépésekkel,
esetleg ugrásokkal lehet oda eljutni, egyeztetni szeretné az érintettekkel. A gondolkodás
orientálása érdekében az alapvető elvárások tehát az alábbiak:
1. A lovak képességeinek kiderítése, melyet legjobban az szolgál, ha az életnyeremény a
versenyek kiírásának az alapja.
2. Izgalmas futamok kellenek kiegyenlített esélyekkel.
3. A hazai tenyésztésű lovak nyerjék a versenydíjak 80 %-át.
4. A hazai tenyésztésű lovak adják a tréningben lévő állomány 80 %-át.
5. A tréninglistán szereplő lovak száma ne csökkenjen a jelenlegi létszám alá (400-420).
6. Az állomány legyen mozgásban, a fiatal lovak minél hamarabb kerüljenek be a
versenyrendszerbe.
7. Az adott évben futott futamok száma közelítsen a tréninglistán (legalább egy
versenyben futott) szereplő lovak számához (± 10 %).
8. Futamonként legalább 10 ló induljon.
Az ügyhöz kapcsolódó véleményeket nem személyesen, hanem valamely szakmai fórumon
keresztül várjuk. (Magyar Ügetőló Futtatók Egyesülete, Magyar Amatör Ügetőhajtók
Egyesülete, Kincsem Nemzeti Lóverseny Kft, legalább 5 trénert tartalmazó csoport)

Budapest, 2017. december 15.
Üdvözlettel,
dr. Balogh Attila

elnök

