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Brigi, Sóhaj; a Margitszigeti-díjban
ílOOO m. 8000 pengő) Astraea, Ildikó,
Parabola; a Balatoni-díjban (1000
m. 8000 pengő) Halad), Pára Yokk,
Brigi; a herceg Festetics Tasziló-
emlékversenyben (1200 m, 16000
pengő) Top weight, Várnigy, Fény-
sugár; a Kozma Ferenc-emlékver-
senyben (1100 m. 16000 pengő) Ildi-
kó. Haladj. True Wonder; a Kettős
Ivadék-versenyben (1200 m. 16000
pengő) Top Weight, Brigi, Hatadj: a
gró1 Károlyi Gyula-emlékverseny-
ben (1100 m, 16000 pengő) Ildikó,
Divination, Québec; n Szent László'

díjban (1300 m, 30000 pengő) Ildikó,
Kamarás, Top Weight; a Budapesti
díjban (1300 m. 30000 pengő) Lim-
lom (3 eves). Top Weiffht, Haladj és
végül a Hatvani-díjban (1600 m,
12000 pengő) City, Sweet Load, Lan~
celot volt a befutási sorrend.

Siber nyerte a Rákosi-dijat. Mo-
nopol lett a győztes a Jankovich Bé-
ián Gyula-emlékversenyben. A Hon-
védségi Versenyistálló úgy a káposz-
tásmegyeri, mint a rákosi pályán
nagy sikert ért el: lovai a sík és
zászlók közötti futamokban egyaránt
kitűnően szerepeltek. — ke.

AZ ÜGETÖVERSENY-ÉV

A Budapesti ügetöverseny Egye-
sület Kerepesi-uti modern pá-
lyáján az úgetöverseny-sport

1940-ben további fejlődést mutatott.
Az egyesület miniszteri biztosa jelen-
tékenyen felemelte a versenyek díja-
zását (1940-ben mintegy másfélmillió
P-t fordítottak díjakra!) és számos
intézkedést tett az ügetöversenyüzem
fejlesztése érdekében. Sok új ver-
senyt alapított (Tattersalli nagydíj.
Augusztusi díj. Transsylvania-díj,
Pannónia-díj, őszi nagy hendikep
.stb.). felkarolta az érdekes heat-ver-
senyeket. az ügetőversenyzés pro-
gramjára tűzte újból az eladóverse-
nyeket, rendezte a rendszeresített és
tenyészversenyek ügyét stb. A ver-
seny intézőség szigorúan ügyelt ai
versenyek rendjére és a versenyek'
tisztaságára.

Harminchárom ménes foglalkozott j
1940-ben Magyarországon ügetolo-'
vak szakszerű tenyésztésével. A j
törzskönyvezett anyakancák száma j
484 volt. míg a törzskönyvezett esi- J
kők száma 351. IbiJctu P., Re-contra ;

Romeo és Tarzán nevű ügetőket Ju- •
goszláviából, Kama Déva II., Mar- >
chepile és Layock Williams nevű
ügetőket Franciaországból importál-
tuk. Különösen Kama Déva II. mu-
tatkozott kitűnő behozatalnak. Ez a
nagyludású külföldi ügető, miután
magyar idomftás alá került. Becs-
ben megnyerte a hagyományos Hu-
nyadi-dijat, Budapesten pedig 2600
méteres távolságon előbb 248, majd

I 25.6 másodperces időben aratott gyö-
: zelmet. Viszont Benedek, Levente.

Turul, Gábor, Egéria, Tempó D..
ö-hű. Csárdás MIR és Csalavér MIR

; nevű ügetőink Romániába kerültek.
'• A budapesti versenypályán 1940-
' ben 200 tulajdonosnak mintegy 400
\ lova állt 29 idomár istállójában ido-
' mit ás alatt. Az idomároknak munká-

ban és versenyzésben 3 hajtó, 11 se-
gédhajtó. 7 növendékhajtó segédke-

! zett. 27 amatórhajtónk és 17 úrko-
! csisunk (közöttük két hölgy: Mándy
' Erzsébet és Somogyi Katinka) haj-
' tási engedélyt nyertek. 92 verseny-

nap közül februárban, a nagy hava-
zás miatt, két versenynapot nem le-
hetett megtartani. Az elmaradt ver-

I senynapok helyett augusztus 29-én
1 és november 16-án új versenynapot

irt ki a BÜE miniszteri biztosa, ösz-
i szesen 915 futam került lebonyolí-
| tásra. A hivatásos hajtok között Ko-
j oács J. II; az amatórh ajtók között
j Báder Ármin és az úrkocsisok kö-
[ zött Vadnay János szerepelt a leg-
i nagyobb sikerrel. A lovak közül
1 Kunó a saját pályarekordját 22.7
! mp.-es idővel megjavította. A pálya

legjobb lovai a különböző évjáratok-
ból Kunó, Elemér, Fokos, ViriÜs és
Csatár MIR voltak.

Az ügetőversenyzésnek 1940-ben
nagy gyásza volt: váratlanul meg-
halt legényei Pintér István ny. hu-
szárezredes, az ügetöversenypálya
főfelügyelője és a versenyüzem ve-
zérinditója. Pintér István ezredes
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ízig-vérig lóbarát volt. Nagyon is-
merte az ügető-lovat Alapos ismerő-
je volt az ügetöversenyzésnek és a
versenyüzemnek, úgyhogy halálával
a Kerepesi-úti pályán szinte pótol-
hatatlan ürt hagyott maga útin.

A Magyar Vgetóderbit G. ff. Ro-
binson (General Hanover—Erika O.)
nyerte. Kor ács István idomár gon-
dozottját a nagy versenyben Kovács
J. 11. hajtotta a tőle megszokott
nyugalommal. A győztes 30.9 mp-es
gyenge átlagidővel könnyen győzte
le Lepstl, Elemért, a vert mezőny-
ben végző Ébredőt, Éltest, Brigád
Kürtöst, Filkót, Egyest és S. Pistát.
A derbigyőztest Wampetich Károly
tenyésztette.

A kétévesek július 13-tól novem-
ber 15-ig szerepeltek a pályán. Csa-
tár MIR 27.1 mp-es idejével kitűnő
kétévesnek bizonyult. A kétévesek
számára kiirt három rendszeresített
tenyészversenyben, és pedig az 1500
m-es Szent Imre-díjban ÜgetÖ
(33.3), az 1600 m-es Szent Gellért-
díjban ugyancsak Ugetö (30.9) győ-
zött Újvidék előtt, míg Üjvidék
walk owerben szerezte meg az 1600
m-es Szent László-dijat.

A háromévesek között Fokos és
Virtus 26.1 mp-es átlagidőt értek el.
A gróf Dessewffy Miklós-emlékver-
senyt (2100 jn) Ali J. (32.8), a gróf
Szapáry Páfiemtékversenyt (2200 m)
Ftczkó (29.6), az Orosz Miklós-
emlékversenyt (2300 m) Csalóka
(28.3), a gróf Lónyay Gábor-emlék-
versenyt (2400 m) Csalóka (27.7), a
Háromévesek nagydíját (2600 m)
Fokos (26.51, a gróf Dessewffy Ala-
jos-emlékversenyt (2600 m) Csalóka
(29). a Tószegi Freund-emlékver-
senyt (2500 m) Étre (27.7), a három-
évesek és négyévesek számára kiírt
Nemzeti dijat (2300 m) Fokos (27.2),
a gróf Sennyey Géza-emlékversenyt
(2500 m) Fokos (27.1). a hároméve-
sek, négyévesek és ötévesek számára
kiírt Kanca-díjat (2500 m) Fokos
(26.1), a háromévesek és idősebbek
szamára kiírt báró Tornyay Rezső-
emlékversenyt (2500 m) Csalóka
(28.2) nyerte. Nagy érdeklődés előzte
meg a háromévesek és idősebb
ügetők részére kiirt 2500 méteres
távú Horthy Miklós-dijat is

A négyévesek között Elemér 27.5
mp.-es átlagidejével érte el a leg-
jobb időeredményt. A Derbikisériefi
rersenj/ben (2800 m.) Elemér (30)
lett a győztes. Ébredő a második és
a későbbi derbigyőztes G. H. Robin-
son pedig a harmadik helyet fog-
lalta el. A négyéves és idősebb üge-
tök részére kiirt Gróf Ráday Gedeon
emlékversenyben (2200 m.) Katinka
(24.7) győzött, a Tavaszi nagy hen-
dikepben (2100 m.) G. rí. Robinson
lett az első. a Wampettch Ferenc
emlékversenyben (2600 m.) viszont
Dávid (25.3). az 1939. évi Magyar
Ugetöderbi győztese, megverte két
ellenfelét: MiJcolót és Kunóí.

Az idősebb lovak körül a pálya-
rekorder Kuno volt a leggyorsabb:
22.7 mp.-es átlagidőben aratott győ-
zelmet. Itt említjük meg. hogy a
Tattersalli nagydíjat (2400 m) Ráró
(26.2), az 1600 méteres Augusztusi
díjat, mint heatversenyt (1600 m.)
JLútrac (22.9), az Őszi nagy hendike-
pet (2100 m.) Botond (27.1). a Trans-
sytvánia-dijat (3000 m.) Jósnö (26.7).
a Pannonia-dijat (2600 m.) és az
Oszt nagydíjat (2600 m.) Kama Déva
II." nyerte.

A kettesfogatok között Wiesner
idomár gondozottjai: a Csókos—Uli-
ca-fogat 33.6 mp kitűnő átlagidőt
ért el egyik győzelme alkalmával.
Míg a rendszeresített nagy kettesfo-
gatú versenyek közül a 4000 m-es
Báró Sennyey István kettesfogtú
versenyt a Bakancsos-Bakony (40.8).
a 6000 m.-es Földmíveíésüpyt mi-
niszter díját a Miza-Ultca (42.2) és
a Báró Soiymosy Jenő kettesfogatú
versenyt az Arion-Elöre (42.6) fogat
nyerte. A nyertes fogatokat a leírt
sorrendben Pefc4ry István, Gedeov
Elemér, illetve Vadnay János haj-
tották.

A fővárosi közönség nagy készség-
gel karolta fel a BÜE versenyeit.
Egyes versenynapokon tizenöt-húsz-
ezer főnyi közönség jelent meg a
Kerepesi-úti pályán. Nagy volt a
fogadási forgalom. Általában el-
mondhatjuk, hogy a budapesti üge-
töversenyeknek 1940-ben is nagy
sikerük volt.

—ke.


