Galopp nagydíjak
a Kincsem Parkban

2019

Káposztásmegyeri Díj

Hazafi Díj

A világklasszis Overdose négyéves
fia, Cirfandli (Bakos Gábor) szép
küzdelemben nyerte meg a szezon
első nagydíját, a Káposztásmegyeri
Díjat.

Lili (Gönczi Rebeka), a hűséges
kanca az utolsó métereken
átvette a vezetést és nagy
hajrával
nyerte
az
első
klasszikus versenyt, az 1600
méteres Hazafi Díjat.

Batthyány-Hunyady Díj

Nemzeti Díj

A komoly sérülése után visszatérő egykori
évjárat első, a már ötéves Mágnás (Zdenko
Smida) nagydíjgyőzelemmel tért vissza az
1600 méteres Batthyány-Hunyady Díjban.

Golden Sea (Stanislav Georgiev)
már kétévesen évjárata legjobbja
volt. A mezőny egyetlen kancáját
meg sem tudták közelíteni a mének
az 1600 méteres Nemzeti Díjban.

Millenniumi Díj

A Nemzeti Galopp Liga harmadik futamában, az 1800
méteres Millenniumi Díjban erős mezőny gyűlt össze.
Mágnás (Zdenko Smida) ismét bizonyította klasszisát.
A puha pályán szép küzdelem után, a későbbi Group 1
győztes Nancho-t verte a tavasz legnagyobb versenyében.

Alagi Díj

A favorit For You (Kovács Sándor) végig a fronthoz közel
galoppozott, majd az egyenesre érve begyújtotta
a rakétákat és könnyen nyerte a 2000 méteres Alagi
Díjat Golden Sea távollétében.

97. Magyar Derby

Kisbér Díj

A 97. Magyar Derby tempóját Mont Master és Upper Rebel diktálta, a sárga
kanca Golden Sea (Stanislav Georgiev) a mezőny második felében
galoppozott. Sokáig For You állt nyerésre, de a célhoz közeledve megjelent
a két hatalmas szívű kanca, Golden Sea és Lili. Előbbi küzdelem után
biztosan ment el mellette, míg utóbbi az utolsó métereken kapta el a mént.

A 2000 méteres Kisbér Díjban favorit győzelem
született. A versenyről versenyre javuló Nancho
(Jaroslav Línek) a befutóra érve elsétált a vezető
lovak mellett, és könnyű, stílusos győzelmet
aratott. Ezzel a formájával a nemzetközi
Kincsem Díj esélyesévé vált.

Magyar Kancadíj

Kozma Ferenc Emlékverseny

A Magyar Derby másodikja Lili (Gönczi Rebeka)
kedvenc lovasával a nyergében végig a frontban
helyezkedett, majd a hajrában, a távoszlophoz érve
fokozatosan növelte az előnyét és megnyerte
a 2400 méteres Magyar Kancadíjat.

A szezon legrangosabb rövidtávú versenyében, az 1200
méteres Kozma Ferenc Emlékversenyben, a jó öreg
Báthory (Kovács Sándor) remekül kezdett, 300 méter
után már vezetett és a támadásokat visszaverve
elsőként ért be a célba.

Aperianov Zakariás Emlékverseny Imperiál Díj

Tattersalls-Overdose Díj

Az 1600 méteres Aperianov Zakariás Emlékverseny Imperiál Díjban a szürke Bíborhajnal egész éves
remek teljesítményét nagydíjgyőzelemre váltotta
állandó lovasával, Nagy Tamással a nyergében.

A sprintereké volt a főszerep az 1000 méteres
Tattersalls-Overdose Díjban. A cseh tréningből
érkezett Mr. Right (Jaroslav Línek) nagy küzdelem
után győzött a jó erőkből álló mezőny előtt.

Kovács Mihály Emlékverseny Magyar Háromévesek Nagydíja

Kincsem Díj

A 2400 méteres Magyar Háromévesek Nagydíjában
a távbíró, bábolnai Mont Master (Bakos Gábor)
diktálta a tempót, a befutóra fordulva 4-5 hosszas
előnyre tett szert, amit könnyedén tartott meg a célig.

A Nemzeti Galopp Liga hetedik futamában, a 2400 méteres nemzetközi Kincsem
Díjban ritkán látható erős mezőny gyűlt össze. A legjobb magyar Nancho (Tomas
Lukásek) a második helyen galoppozott a start után, míg a Derby nyerő Golden Sea
elment több hosszal vezetni. Az egyenesre fordulva kezdődött el az igazi verseny,
amikor
Nancho
kézből
átvette
a
vezetést,
majd
állva
hagyta
a mezőnyt. A siker után pedig jött a németországi folytatás és a Group 1-es győzelem!

Gróf Károlyi Gyula Emlékverseny

Gróf Széchenyi István Emlékverseny

Remek kezdés után Antilopa (Zdenko Smida) visszaverte
Nebáncsvirág támadását és start-cél győzelmet aratott az
1300 méteres Gróf Károlyi Gyula Emlékversenyben,
a kétéves kancák legnagyobb versenyében.

Overdose lánya, a sárga kanca Rose Fire (Piotr
Krowicki) végig a második pozícióban helyezkedett,
ma jd a bef u tóra ford u lva a st a rt ót a vezető
Bíborhajnalt verve megszerezte a győzelmet a 2000
méteres Gróf Széchenyi István Emlékversenyben.

Szent László Díj

Magyar St. Leger

A kétévesek legnagyobb versenyében, az 1400
méteres Szent László Díjban izgalmas befutó
szemtanúi lehettünk. A szürke Silver Pepper (Paizs
Gábor) az egyenesre érve nagy lendülettel
megindult, majd külön csatát vívva az évjárat másik
kiválóságával Marlonnal, megszerezte az első helyet.

Most is több komoly hiányzója volt a futamnak!
A magyar tenyésztésű és tulajdonú, de cseh
tréningben szereplő Államfő (Pavlína Filipová) biztos
győzelmet aratott a háromévesek utolsó klasszikus
versenyében, a 2800 méteres Magyar St. Legerben.

Kállai Pál Emlékverseny - Budapesti Díj

Kétévesek Kritériuma

Az 1400 méteres Kállai Pál EmlékversenyBudapesti Díjban Dante's Peak (Jaroslav
Línek) erős küzdelemben verte a sprinter
Báthoryt az utolsó métereken.

A 2019-es Kétévesek Kritériumában tíz telivér mérte össze
tudását. A start után egy bolyban haladt a mezőny,
Imperialiste (Andrea Fele) fokozatosan gyorsított,
majd a befutóban izgalmas küzdelem után sikerült
megszereznie az első helyet.

Lovaregyleti Díj

Az év utolsó nagyversenyében, a 2800 méteres
Lovaregyleti Díjban a szlovákok távbíró szürkéje,
Palmera (Adam Florian) volt a legjobb. Mögötte egy
másik szlovák szürke klasszis, Royal Gino végzett.

A kiadvány a Kincsem Park megbízásából készült .

