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Sennyey Géza 
Emlékverseny
(1800m A)

Aileron  
(Varga Sándor)

Favoritként a vezető 
pozícióban hozta a 
mezőnyt a befutóra. 
Aileron könnyű, 
három és fél hosszas 
győzelmet aratott 15,2-es 
kilométerátlagot ügetve.

Tavaszi Hendikep
(1960m F) 

Usain 
(Nagy Ferenc II.)
 
A hétéves start-cél 
győzelmét hozta 20,0-s 
kilométerátlaggal az 1960 
méteres fordulóstartos 
verseny, mögötte 
Sensation és White Plains 
volt a befutási sorrend.



Bródy János 
Emlékverseny
(1960m F)

Vital RG 
(Hajnal Tibor) 

A fordulóstartos 
versenyben Vital RG az 
élről fordult, majd sokáig 
a második pozícióban 
helyezkedett Hajnal 
Tiborral. A befutóra 
érve könnyen vette át a 
vezetést és nyert 18,5-
ös kilométerátlaggal, 
mögötte a helyezésekért 
volt küzdelem a favoritok 
között.

Ferge László 
Emlékverseny
(1960m F)

Borutka 
(Hajnal Tibor)

A hároméves ügetők első 
komoly versenyében a 
legjobb esélyt Borutka 
képviselte. Végig 
vezetve győzött 18,4-es 
kilométerátlaggal, hat 
hosszal verte ellenfeleit.



Dr. Vecseklőy József 
Emlékverseny
(1800m A)

Vital RG 
(Hajnal Tibor) 

A kétfutásos pontverseny 
első részében a hatéves 
mén másfél hosszal 
megelőzte Villám Ville-t. 
A második részben a 
tavalyi Magyar Ügetőderby 
győztes Zsenerőz 
volt a leggyorsabb és 
háromnegyed hosszal 
győzött Vital RG előtt. Az 
összesített pontversenyt 
Vital RG nyerte stabil 
teljesítményével.

Pulay Kornél 
Emlékverseny
(1900m A)

Zeal Di Girifalco
(Veljko Mazsity) 

Az olasz import az 
élmezőnyben helyezkedett 
a verseny során. Az utolsó 
kanyarban már az élen 
járt és könnyen, tetszés 
szerint nyerte a versenyt 
17,3-as idővel. A Hico 
Istálló lova pályafutása 18. 
győzelmét szerezte meg.



111.Nemzeti Díj 
(1960m F)
 
Áronville  
(Horváth György)  

Fazekas Imre idomítottjai 
között dőlt el a győzelem. 
Nagy küzdelem után 
a kiváló négyéves 
Áronville nyakhosszal 
verte Bazsiville-t 18,2-es 
kilométerátlagot ügetve.

Dr. Borostyánkőy  
Tamás Emlékverseny - 
Döntő Futam 
(1960m F)

Zitti Tutti 
(Veljko Mazsity) 

A két előfutamból a 
legjobb nyolc ügető 
kvalifikálta magát, ott Zitti 
Tutti az indítást követően 
hamar talpon volt és 
vezetett. A lendülete 
kitartott a célig, kézből, 
21,0-s időt ügetve nyert.



Hippodrom és Lovarda 
Sprinter Kupa
(1800m A) 

Amy del Duomo 
(Veljko Mazsity) 

Szerb sikert hozott a 
rangos futam. Sokáig Take 
Me Home győzelme tűnt 
biztosnak, de az utolsó 
métereken Amy del Duomo 
révén a déli szomszédaink 
ünnepelhettek, a nyerő 
ügető 14,9-es időt ért el. 
A ló tulajdonosa az NBA 
sztárja Nikola Jokic profi 
kosárlabdázó.

Szent István Díj
(1960m F)

Borutka 
(Hajnal Tibor) 

A fordulóstartos 
versenyben Borutka az 
idei negyedik nagydíj 
győzelmét aratta 17,6-
os kilométerátlaggal. 
A szindikalizált ló öt 
és fél hosszal előzte 
meg évjárata másik 
kiválóságát, Bazsiville-t.



Szalay János 
Emlékverseny
(1800m A)

Csak a szél 
(Fazekas Imre) 

Nyeretlenségének 
elveszítése után 
pályafutása második 
versenyében is 
bizonyított a Magyar 
Ügetőderby győztes Naná 
lánya. Kaszás Gergő 
színművész lova 25,4-es 
kilométerátlaggal lett első.

Gróf Esterházy Miklós 
Móric Emlékverseny
(1800m A)

Borutka 
(Hajnal Tibor) 

A háromévesek egyik 
legfontosabb versenye 
egyetlen lóról szólt. 
A befutóban Borutka 
évjárata legjobbjaként 60 
méteres fölényt szerzett 
ellenfeleivel szemben és 
16,6-os kilométerátlagot 
ügetve nyerte a versenyt.



Pannónia Díj
(1800m A)

Zóna 
(Csordás Emil) 

Némi meglepetést hozott  
a futam. Vital RG diktálta  
a tempót, majd  
a sokszoros nagydíj nyerő 
Zsenerőz és Zóna is 
megtámadta. Az utolsó 
száz méteren  
az ötévesek harcában 
az utóbbi szerezte meg 
az első helyet, 17,4-es 
kilométerátlaggal.

106. Magyar Ügetőderby
(2500m A)

Atomanti M 
(Goran Zolnaji) 

Az év meglepetését hozta 
a verseny! Néhány komoly 
hiányzó miatt Alfa Boy 
és a kanca Adriana Asti 
kiemelkedett az előzetes 
eredmények alapján. 
Azonban a nem túl lassú 
versenyben előszőr Atomanti 
M és Goran Zolnaji váltott 
taktikát, élre álltak és 
a favoritokat meglepve 
könnyedén megnyerték a 
klasszikus futamot 21,7-es 
időt ügetve. 1999 után a 
Mezőhegyesi Ménes ismét 
derbynyerőt tenyésztett.



Kanca Díj
(1900m A)

Adriana Asti 
(Veljko Mazsity) 

A négyéves kancák 
mezőnyéből kiemelkedett 
Adriana Asti. Új taktikával 
hajtva hamar az élen 
ügetett és végig vezetve 
16,7-es kilométerátlaggal 
győzött.

Háromévesek Nagydíja
(1900m A)

Borutka 
(Hajnal Tibor) 
 
A nagy favorit Borutka 
hibával kezdett ugyan, 
de ez most belefért. Az 
utolsó kanyarhoz érve 
Bonaparte Boss támadta, 
de csak megnehezíteni 
tudta Borutka versenyét, 
a hároméves kanca 
mindenkit maga mögé 
utasítva 17,2-es idővel 
nyert.



Ötévesek Nagydíja
(3000m A )

Zsenerőz 
(Angyal Andor)

A tavalyi Ügetőderby nyerő 
Zsenerőz, korosztálya 
legjobbjaként állt starthoz 
az Ötévesek Nagydíjában. 
A hosszútávú versenyt 
végig vezetve nyerte 
meg a fiatal Angyal 
Andorral a sulkyjában, 21,2 
kilométerátlagot ügetve.

87. Kétévesek Nagydíja
(1800m A)

Csak a szél  
(Fazekas Imre)  
 
A kétéves évjárat 
legjobbjaként várta a 
versenyt, sikersorozata 
most sem szakadt meg. 
Három start három 
győzelem a mérlege, 
ezt a futamot 21,7-es 
kilométerátlaggal nyerte.



106.Hungária Díj
(2560m F)

Maugli 
(Janko Sagaj) 

A startot követően több 
favorit is hibázott, a 
magyar esélyes Borutka 
is. A szlovén Maugli 
győzelmére senki nem 
volt veszélyes, 19,3-as 
kilométerátlaggal 
ügetett haza.

Marschall József 
Emlékverseny
(1800m A)

Victory Knick 
(Thorsten Tietz) 

Hazánk egyetlen 
Group 3-as besorolású 
versenyében idén is erős 
mezőny gyűlt össze. 
Pekker György lova, Victory 
Knick Svédországban és 
Németországban egyaránt 
jó idővel, eredményesen 
szerepelt a versenyt 
megelőzően. A klasszis, 
német tréningből futva 
14,4-es kilométerátlagot 
ügetve hajrázta le a 
nemzetközi mezőnyt.



Őszi Kanca Díj 
(1960m F)

Borutka 
(Hajnal Tibor) 

A remek hároméves 
korrigált. Favoritként 
18,6-os kilométerátlaggal 
ötödik kiemelt verseny 
győzelmét szerezte meg, 
Hajnal Tiborral  
a sulkyjában.

Köztársasági Díj
(2400m A) 

Zeal Di Girifalco 
(Veljko Mazsity) 

A hosszútávú, taktikai 
versenyben Zeal Di 
Girifalco gyorsan kezdett 
és hamar élen volt, így ő 
diktálta a tempót. A tavalyi 
második helye után ezúttal 
győzött, 19,2-t ügetve.



Őszi Kísérleti Verseny
(1960m A) 

Alfa Boy 
(Lakatos Csaba)

A négyéves évjárat 
legjobbjai küzdöttek a 
sikerért, Alfa Boy Lakatos 
Csabával 17,8-as idővel 
küzdelem után verte 
Adriana Astit.

Baka Hendikep
(4200m F) 

Bezique Va Bene 
(ifj.Döme Imre) 

A szezon leghosszabb 
ügetőversenyében 
az alaptávról forduló 
Bezique Va Bene nyert 
idomárhajtójával, ifj. 
Döme Imrével a címvédő 
Olmo Jet előtt 23,8-as 
kilométerátlaggal. Ifj. 
Döme Imre 2013 után 
nyerte meg ismét ezt a 
versenyt.



Ménesek Díja
(3160m F) 

Zsenerőz 
(Angyal Andor)

A Nemzeti Ügető Liga 
esélyeseinek végső 
összecsapását hozta a 
futam, a címvédő kanca, 
Zsenerőz 3 és fél hosszal, 
18,6-os kilométerátlaggal 
megelőzte a derbynyerő 
Atomanti M-et, ezzel 2019 
után ismét hozzá került 
a cím. A nyerő ló hajtója 
pályafutása 60. győzelmét 
aratta.




