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Sennyey Géza Emlékverseny

Tavaszi Hendikep

Zoltan Ozvar lova, Piera del Bar végig a frontban
ügetve, az utolsó hatszáz méteren állva hagyta
ellenfeleit és Fazekas Imrével látványos sikert aratott.

Kolozsi László idomítottja, Asterix Evo (Turbucz Sándor am.)
az élről fordulva kissé nehezen kapott lábra, de kétszáz
méter eltelte után átvette a vezetést, amit a célig
magabiztosan meg is tartott.

Bródy János Emlékverseny

Pulay Kornél Emlékverseny

Rutkai József remek kvalitású importja, Aileron első
magyarországi futását könnyen abszolválta. Bár húsz
méteres térhátrányból indult, azt hamar ledolgozva
szép stílusban ért haza Fazekas Imrével a sulkyjában.

A Prolongo istálló másik klasszisa, Underpaid Hanover
Lakatos Csabával a kocsijában várásra hajtva, hatalmas
küzdelemben ugyan, de meg tudta szerezni
a győzelmet Milliondollar Lux és Victory Knick előtt.

Ferge László Emlékverseny

Dr. Borostyánkőy Tamás
Emlékverseny

Apollo Creed, az AMMA istálló reményteljes háromévese
húsz méteres térhátrányból indulva, némi meglepetésre
könnyen nyerte ezt a korosztályos kiemelt versenyt.
Hajtója és idomárja is Márton Lajos volt.

Idén először két 1800 méteres autóstartos előfutamot rendeztek,
melyekből az első négy-négy helyezett jutott a döntőbe, amit
fordulóstarttal bonyolítottak le. A finálét a nagy esélyes Zeal Di
Girifalco (Veljko Mazsity) a starttól a célig vezetve, könnyen abszolválta.

Hippodrom és Lovarda
Sprinter Kupa

110. Nemzeti Díj

Remek, változatos küzdelmet hozott a nemzetközi verseny. Zeal Di Girifalco
(Veljko Mazsity) a célegyenesre fordulva kívülről elsétált mindenki mellett
és játszi könnyedséggel nyert a szlovén Urus Caf és a sokáig vezető Aileron előtt.

Sabath Black A.T. (Lakatos Csaba) már a start után élre állt,
majd a befutóba érve kivédte Aurum Ville támadását
és biztosan szerezte meg pályafutása legnagyobb győzelmét.

Dr. Vecseklőy József
Emlékverseny

105. Magyar Ügetőderby

A kiírás szerint a két 1800 méteres autóstartos futamból álló
Emlékverseny végeredményét pontozás alapján kell megállapítani.
Az első futamot Újrázz! (Kolozsi László) nyerte Villám Ville (Goran
Zolnaji) előtt, míg a másodikban Villám Ville ért haza Újrázz!
ellenében. A végeredmény teljes pont- és időegyenlőséget hozott, így
a fent említett két ügető holtversenyben nyerte a kiemelt versenyt.

Zsenerőz (Mitja Slavic) látványos sikerét hozta az év
legfontosabb futama. A két körös klasszikusban Zapato
vezetésével ért a mezőny a finisre, Zsenerőz ekkor a mezőny
közepén helyezkedett. Ahogy utat talált, óriási hajrába
kezdett, aminek eredményeképpen szinte állva hagyta
az egész mezőnyt és igen könnyen győzött Zapato és Zolta előtt.

Gróf Esterházy Miklós Móric
Emlékverseny

Miklós Csabi Móri BorászPannónia Díj

A változatos lefolyású versenyben sokszor váltogatták
egymást az élen helyezkedők, de a célegyenesre fordulva
már csak a két Fazekas-idomítás, Áronville, és Aurum Ville
(Horváth György) küzdött a győzelemért, amit nagy hajrával
utóbbi húzott be egy nyakhosszal megelőzve tréningtársát.

Valentino az utolsó kétszáz méterig remek tempóban vezetett, de
ott egy pillanat alatt elfáradt, és szinte az egész mezőny elsétált
mellette. Ekkor került az élre Újrázz!, (Kolozsi László), előnyét pedig
meg is tartotta a célig. A második helyért hatalmas küzdelem folyt,
amit Urán Lady szerzett meg orrhosszal, Urzulina előtt.

Háromévesek Nagydíja

Ötévesek Nagydíja

Alfa Boy az utolsó ötszáz méterig vezetett, de Áronville
könnyen elment mellette és bevezetett a célegyenesre.
A mezőny közepéről, mintegy 20 méteres hátrányból
zárkózva hatalmas lendülettel elindult Aurum Ville (Horváth
György) és óriási küzdelemben ismét megverte istállótársát.

Victoria TIM sokáig vezetett, ekkor elment mellette
Vital RG és White Lady (Fazekas Imre) kettőse. White
Lady hozta a lovakat a célegyenesre, az utolsó
métereken nem volt kérdéses a sikere. A nyerő
mögött Villám Ville jött fel a második helyre, míg
a harmadik a jó versenyt futó Victoria TIM lett.

Kanca Díj

Szent István Díj

A Derby-győztes Zsenerőz könnyű start-cél győzelmét
hozta a verseny. Mitja Slavic idomítottja hét hosszal verte
Zsédát, további másféllel pedig Zsofeszt.

A két fordulóstartos futamban pontozás alapján hirdettek győztest.
Az első futamot Újrázz! (Kolozsi László) nyerte, míg a másodikban Übü király
(Márton Lajos) volt a legjobb. Az összetettben Kolozsi László idomítottja,
Újrázz! végzett az élen, Übü király és a mindkétszer jól futó Áronville előtt.

Szalay János Emlékverseny

Marschall József Emlékverseny
(Group III)

A kétévesek első komoly versenyét a Fazekas
Imre által idomított és hajtott Bazsiville nyerte
roppant könnyedén. A hét hosszas győzelem
és a stílus alapján nagy reményekre hivatott az idei évben
is. A két helyezésen Mangoraja és Bróm Lady osztozott.

Re me k ve rse ny t é s c ímvé d é st hozott
a nemzetközi Group III-as verseny. Azimut (Josef
Franzl) ellenállhatatlan rohamát nem tudta
kivédeni a befutóra fordulva még vezető Muscle
Boy AS. Szoros harmadiknak a legjobb magyar,
Zeal Di Girifalco érkezett meg.

105. Hungária Díj

86. Kétévesek Nagydíja

Zsenerőz (Mitja Slavic) ebben a nemzetközi mezőnyben
is bizonyította, hogy nem véletlenül nyerte meg a Derbyt és a Kanca
Díjat. Várásra hajtva, csak a célegyenesben dobta versenybe hajtója
és idomárja, az eredmény biztos, négy hosszas győzelem lett.
A második helyre Maugli, a harmadikra Un Nuage d'Osmoz zárkózott fel.

Bazsiville (Fazekas Imre) mérlege 2019-ben: háromból
három! Nyolc hosszas győzelme az évjárat legjobbjává
emelte a két nagydíjat nyerő kétévest. Fazekas Imre másik
idomítottja, Briliáns BD végzett a második helyen Nagyváry
Andreával a kocsijában, míg messzi harmadik Bróm Lady lett.

Őszi Kanca Díj

Köztársasági Díj

A tehetséges Adriana Asti (Veljko Mazsity) kihasználva kedvező
beállítását, élről fordulva, az első háromszáz méter után átvette
a vezetést és biztosan ért haza, legyőzve ezzel idősebb,
jó képességű ellenfeleit.

Két remek négyéves, nagydíjak sorában bizonyító klasszis
ügető külön versenyét láthattuk. A látványos hajrát
követően Zsenerőz (Mitja Slavic) fél hosszas különbséggel
verte Zeal Di Girifalco-t és ezzel folytatta menetelését.

Őszi Kísérleti Verseny

Ménesek Díja

A hároméves Adriana Asti (Veljko Mazsity) biztosan verte
Alfa Boy-t és a mindig jól futó Zónát, így néhány héten belül
már a második nagydíját gyűjtötte be.

Zsenerőz (Mitja Slavic) ezzel a győzelmével feltette
a koronát egész évi teljesítményére és egyúttal megnyerte
a Nemzeti Ügető Ligát is. Idomárhajtója vezényletével,
némi küzdelem után verte Áronville-t, mögöttük Aurum
Ville messzi harmadikként ért célba.

Baka Hendikep

Az év utolsó kiemelt versenye, az extra hosszútávú
hendikep Olmo Jet (Varga Sándor) könnyű győzelmét
hozta, ami Reischl Gábor tulajdonos-idomár első nagy
sikerét jelentette. A dobogóra Lingot AT, valamint Ultimate
Ugri fért még fel a nyerő mögött.

A kiadvány a Kincsem Park megbízásából készült .

