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Káposztásmegyeri Díj

Dante’s Peak  
(Tomas Lukásek)

Dante’s Peak favoritként 
várta az 1400 méteres 
Káposztásmegyeri Díjat, 
az Álmodó Istálló lova 
beváltotta a hozzá fűzött 
reményeket.

Hazafi Díj

Antilopa  
(Jozef Parigál)

A Gróf Erdődy Rudolf 
Emlékverseny megnyerése 
után a hároméves kancák 
1600 méteres klasszikus 
versenyében, a Hazafi 
Díjban nagy küzdelem után 
Antilopa győzött Jozef 
Parigállal a nyergében.



Batthyány-Hunyady Díj

Charlie Firpo
(Mocsinka Vivien)

A Megnyitó Versenyben 
szerzett győzelme után a 
Batthyány-Hunyady Díjban 
is az esélyesek táborát 
erősítette a hároméves 
herélt. Az 1600 méteres 
versenyben a mezőny 
végéről hajrázva a klasszis 
kancát, Golden Seat 
nyakhosszal utasította 
maga mögé.

Nemzeti Díj

Bánk  
(Zdenko Smida)

Bánk lábában csupán 
egy verseny volt, mégis 
korosztálya egyik 
legjobbjaként állt starthoz 
és könnyed, három és fél 
hosszas győzelmet aratott 
az 1600 méteres Nemzeti 
Díjban, megelőzve Silver 
Peppert.



Millenniumi Díj 

Zoriana
(Zdenko Smida)

A szlovák tréningből futó 
Zoriana hatévesen is 
bebizonyította, hogy a 
legjobbak közé tartozik. Az 
1800 méteres nagydíjban 
a két legjobb magyar 
ló végzett mögötte, a 
hároméves Charlie Firpo 
és a tavalyi derbynyerő 
Golden Sea.

Alagi Díj 

Arktisz 
(Jaroslav Línek)

Erős nemzetközi mezőny 
gyűlt össze a 2000 
méteres versenyre. A 
Bálványos Kör lova, Arktisz 
szép küzdelem után, 
nyakhosszal előzte meg 
Bánkot a mély talajon.



98. Magyar Derby

Faust 
(Tomas Lukásek)

Meglepetést hozott a 98. 
Magyar Derby. A korábban 
keveset bizonyító Faust 
váratlan taktikával, start-
cél győzelmet aratott a 
2400 méteres versenyben. 
Maronka Gábor remekül 
időzítette a formát és már 
harmadik Derby győzelmét 
szerezte.

Kisbér Díj

Golden Sea 
(Stanislav Georgiev)

Nem várt izgalmakkal 
kezdődött a verseny, 
Golden Sea kikentrézés 
közben kezét vette 
lovasának. A versenyben 
már kevesebb gond volt 
vele és visszavágott 
a hároméves Charlie 
Firponak. Most a kanca 
volt a jobb nyakhosszal 
a 2000 méteres Liga 
futamban.



Magyar Kancadíj

Blush Bird
(Jaroslav Línek)

Ribárszki Sándor 
idomítottja folyamatosan 
jött előre, a Magányos 
Díj után a 2400 méteres 
Magyar Kancadíjban is a 
maximumot nyújtotta.

Kozma Ferenc 
Emlékverseny

Vain Hope 
(Stanislav Georgiev)

A szürke kancának nem 
volt vetélytársa hazánk 
legjelentősebb rövidtávú 
versenyében. Az 1200 
méteres futamban Báthory 
és Morita Menantie előtt 
ért célba. A hároméves 
zsinórban a harmadik 
győzelmét szerezte meg.



Gróf Károlyi Gyula 
Emlékverseny 

Mystic Maleficent 
(Bakos Gábor)

A kétéves kancák 
nagyversenyében 1300 
méteren négy hosszal 
előzte meg Miss Mysteryt 
Bakos Gábor idomítottja. 
A Jazy Team istálló 
kedvence pályarekorddal 
nyert.

Aperianov Zakariás 
Emlékverseny- 
Imperiál Díj 

Cirfandli 
(Stanislav Georgiev)

Overdose fia Georgiev 
tréningjében tovább 
tudott javulni, a 2020-
as szezonban öt start 
három győzelem a 
mérlege. Lovasa tökéletes 
pillanatban indította az 
1600 méteres versenyben.



Tattersalls- 
Overdose Díj 

Morita Menantie 
(Radek Koplik)

A díjat a pályán Crushing 
Power nyerte, de pozitív 
doppingeredménye miatt
diszkvalifikálták, így a 
verseny végső győztese 
Morita Menantie lett.

Kovács Mihály 
Emlékverseny–
Magyar Háromévesek 
Nagydíja

Aurora Amica 
(Stanislav Georgiev)

A díjat a pályán Stone 
Sober nyerte, de pozitív 
doppingeredménye miatt
diszkvalifikálták, ezáltal 
a győzelem Aurora 
Amicához került.



Kincsem Díj

Opasan 
(Radek Koplik)

Ilyen még nem volt! 
Az elmúlt évtized 
legkomolyabb mezőnye 
gyűlt össze a nemzetközi 
Kincsem Díjban, öt derby-
nyerő vett részt a 2400 
méteres versenyben. 
A futamot a szlovák 
tréningből futó cseh 
derbynyerő Opasan 
nyerte meg Golden Sea 
és a hároméves kanca, 
Impression előtt.

Szent László Díj

Diadora Sts 
(Zdenko Smida)

Kovács-Bakos Szilvia 
idomárnak nem lehet 
panasza a 2020-as 
szezonra. Diadora Sts 
két második hely után 
tovább javulva megnyerte 
a kétévesek legfontosabb 
nagydíját 1400 méteres 
távon.



Gróf Széchenyi István 
Emlékverseny

Golden Sea 
(Stanislav Georgiev)

A klasszis kancák 
évjárat-összehasonlító 
versenyében  
2000 méteren  
a Kincsem Díj második 
helyezettje, Golden Sea 
remekelt. A vártnál 
nehezebben, 
de realizálta esélyét.

Magyar St. Leger

Aurora Amica 
(Zdenko Smida)

A háromévesek utolsó 
klasszikus futamát, a 
2800 méteres Magyar St. 
Legert némi meglepetésre 
Adlerflug lánya, Aurora 
Amica nyerte öt 
hosszal, így a kiemelt 
versenyben búcsúzott 
nyeretlenségétől.



Kállai Pál  
Emlékverseny– 
Budapesti Díj 

Simply The Best 
(Zdenko Smida)

A hároméves kanca 
az Imperiál Díj után új 
taktikával versenyzett és a 
nagy napot kifogó Zdenko 
Smidával felért a dobogó 
legfelső fokára.

Kétévesek Kritériuma

Arhimed 
(Gönczi Rebeka)

Arhimed minden futásával 
pénzt keresett, az 1600 
méteres versenyre ért be 
igazán. Maronka Gábor 
idomítottja nagy küzdelem 
után elsőként galoppozott 
át a célvonalon.



Lovaregyleti Díj

Amazing Allegra 
(Mocsinka Vivien)

A hároméves kancák 
játszották a főszerepet a 
2800 méteres versenyben. 
A St. Leger nyerő 
Aurora Amica kisebb 
meglepetésre két hosszal 
kikapott istállótársától, 
Amazing Allegrától.




