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AZ ORSZÁGOS AGARÁSZ-SZÖVETSÉG HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.

HIVATALOS RÉSZ
VERSENYKIÍRÁS:

DERBY.

OftSZ. S/tCHENVl-KONYVIAH 
Növedékaapiö 

193.íév-.é./Á^..sz.

Az Országos Agarász-Szövetség az 1934. évi Derbyt a következő feltételekkel írja ki:
Nevezhető minden törzskönyvezett agár, mely 1933. évi január hó 1. után elletett. Neve

zési határidő 1934. évi március 1., mikor is a kölyök neve, származása (apja, anyja), színe és 
neme bejelentendő. Tét az Országos Agarász-Szövetség tagjainak minden nevezett agár után lO pengő, 
mely a nevezéssel egyidejűleg fizetendő, továbbá 10 pengő a május 1. állvamaradottakból, végre még 
további 10 pengő a verseny előtti napon délután 6 óráig. Nem tagoknak 50 százalékkal több. Után- 
fizetés nem teljesítése bánatnak tekintetik.

Dijak : Tiszteletdij és 400 pengő az elsőnek, tiszteletdíj és 150 pengő a másodiknak, tíszte- 
letdij az utolsó összevetésben leesett agarak mindegyikének és végül tiszteletdij a győztes tenyésztőjének.

A nevezések írásban Benkó Iván úrhoz, az Országos Agarász-Szövetség titkárjához (Szolnok, 
Megyeház) küldendő.

A verseny helyét és idejét az igazgatóság májusban fogja megállapítani.
Fenntartja az igazgatóság magának a jogot, hogy a versenyen minden nyert futamért 5 pen

gőt meg nem haladó gyeppénzt szedjen és ha 50 nevezés nincs, a versenyt esetleg törölje, vagy a dijakat 
leszállítsa. A nevezések elfogadása fölött az Igazgatóság dönt.

Kelt Budapesten, 1934. évi február hó 5. napján.

Az Országos Agarász-Szövetség igazgatósága.

Uj törzskönyvvezető. Péchy Manó úr, az Országos Agarász Törzskönyv eddigi vezetője, 
tisztségéről lemondott és az Országos Agarász-Szövetség igazgatósága a törzskönyv vezetésére ifj. Patay 
József urat kérte fel. Ezentúl tehát minden törzskönyvi bejelentés a következő címre küldendő: ifj. 
Patay József úr Göncruszka (Abauj-megye).

T a p d i j f i z e t é s i  f e l h í v á s .  Felkéretnek az Országos 
Agarász-Szövetség tagjai, hogy hátralékos tagdíjaikat a 
titkárhoz fizessék be. A tagdijak 1924. évig 6  pengő, 
1925—1933. évekre 24 pengő.

Kedvezményes lószállitás. A magyar kir. keres

kedelmi miniszter a verseny- és tiszti lovaknak kedvez
ményes vasúti szállítását az agárversenyekre szállított 
lovakra is kiterjesztette. Az igazolványok a titkárnál 
kaphatók. — Az igazolványra vonatkozó kérelmeknél 
megjelölendő a feladó állomás és a verseny, melyre a 
ló szállittetik és a visszaszállítás állomása.
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Jelvények. Az Országos Agarász-Szövetség gomb
lyukjelvényei a titkárnál kaphatók. — Ára 5 P.

Törzskönyv. Az Országos Agarász-Törzskönyv 
X—XXII. kötetei darabonként 12 pengőért, az I—IX. 
kötetek pedig darabonként 10 pengőért kaphatók a 
titkárnál.

Figyelmeztetés. Figyelmezteti az igazgatóság az

agártulajdonosokat, hogy agaraik törzskönyveléséről 
idejekorán gondoskodjanak, a törzskönyvezetőtői iga
zolványt kérjenek, mert az igazgatóság a versenyeken 
a törzskönyvelést szigorúan ellenőrizni fogja és oly 
versenyeket, melyen nem törzskönyvezett agár indult, 
az ostordij szempontjából meg fog semmisíteni. Az 
Országos Agár-Törzskönyv vezetője ifj. Patay József ur 
Göncruszka (Abauj-megye).

A versenyszabály átdolgozása. Az Országos Agarász-Szövetség igazgatósága a múlt évi 
november hóban tartott ülésében elhatározta, hogy a verseny-ítéleti és törzskönyvi szabályzatot átdol
gozza és az Agarász-Értesítö múlt évi 5 ík számában felhívta az agarászokat, hogy erre vonatkozó 
indítványaikat és javaslataikat terjesszék be a titkárhoz. Ezen felhívásra Patay Sándor úr egy egységes 
szabályzat tervezetet terjesztett be, melyre az igazgatóság február 5-én tartott ülésében akként döntött, 
hogy hozzászólás végett közzéteszi az Agarász-Értesítöben, azzal a felhívással, hogy a tervezetre vo
natkozó észrevételeiket, vagy módosító indítványaikat a tagok március J5-ig terjesszék be a titkárhoz. 
Az igazgatóság ezek figyelembevételével fog foglalkozni a javaslattal a március végen tartandó ülésében.

Patay Sándor úr javaslata a kővetkező :

AZ ORSZÁGOS AGARÁSZ-SZÖVETSÉG

VERSENYSZABÁLYAI.
1. Versenykiirás. Minden nyilvános verseny 

az O. A. Sz.-nek legalább három héttel előbb be
jelentendő. A versenyek kiírása az Agarász Ertesitő, 
vagy meghívó utján történik. Minden agarász egylet
nek küldendő meghívó. A kiírásban foglaltakon 
rendezőség utólag nem változtathat. Az O. A. Sz 
és a társegyesületek tagjai részére a nevezési dij 
legfeljebb kétszeres lehet.

Egy verseny az időjárás miatt napról-napra két 
napig halasztható, a nevezések és sorsolás érvényben 
maradásával. Azontúl a nevezések megtérítendők és 
uj nevezés és sorsolás kötelező.

2. Ki indíthat agarat? Nyilvános versenyen 
agarat indíthat minden agarász egylet tagja, vagy 
akinek nevezését az igazgatóság elfogadja.

Amennyiben valamely agártulajdonos magatar
tása által, vagy bármely más okból a szövetség cél
jaival, vagy működésével ellentétbe helyezné magát, 
vagy azzal szemben vállalt kötelezettségének eleget 
nem tenne, az igazgatóságnak jogában áll az illető 
nevezéseit a szövetség fennhatósága alatt rendezett 
versenyeken visszautasítani

3. Mely agár nevezhető? Nevezhető az 
0 . A. T. ba felvett bármely agár, de csak a sors
húzás időpontjában hivatalosan szereplő tulajdonos 
neve alatt. Minden titkár köteles nevezéskor törzs
könyveléseket felelősség mellett és továbbítás végett 
felvenni. Ilyen bejelentések már a versenyen is 
érvénnyel bírnak.

Egy nevező halála esetén a nevezési dij nem

térítendő vissza és a nevezett agár indulási jogosult
sága megmarad az uj tulajdonos neve alatt, ha át 
lett törzskönyvelve. Névváltozás esetén legalább az 
első versenyen az előző név is kiteendő. Azon agár 
nevezésekor, mely a legutolsó törzskönyvben sem 
szerepel követelhető a törzskönyvi bizonylat fel
mutatása.

4. Rendezőség. Minden verseny megkezdése 
előtt az igazgatóság által a jelenlévőkből rendezőség 
alakítandó, mely á ll:

A) Keresett nyúlás versenyen.
a) Biró.
b) Ellenőr vagy ellenőrök.
c) Gyepvezér.
d) Agár előhívó.
e) Eredmény-jegyző.

B) Hajtott nyúlás versenyen.
a) Biró.
b) Egy vagy két pótbiró.
c) Ellenőr vagy ellenőrök.
d) Rendező.
e) Agár előhívó.
f) Eredmény-jegyző.
g) Nyulfigyelő.
h) Indító.

Egy személy több tisztséget is betölthet.
Ha averseny kezdetekor egy igazgató sem

sem volna jelen, úgy a nevezők választanak egy 
három tagú bizottságot, amely az igazgatóság te
endőjét végzi.
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5. Sorsolás. Az agarak egyszeri sorshúzás 
utján vettetnek össze és az igy megállapított sorrend 
az egész versenyre mérvadó. Amennyiben egy tulaj
donosnak két agara kerülne össze az I. összevetés
ben a páros számú visszadobandó.

6. Visszavonás. A tulajdonos agarát az indító 
vezényszóig visszavonhatja, de ez a corkára csatolás 
előtt az igazgatóságnak, azután a bírónak bejelentendő. 
Visszavont agár a díjra igényét veszti, kivéve ha 
bebizonyittatik, hogy futásra képtelen, vagy ha uj 
futás elrendelésekor vonatik vissza.

7. Erővesztő. Páratlan szám esetén az utolsó 
agár erővesztőt fut. Ez a természetes erővesztő. 
Ugyancsak erővesztőt fut egy agár párja visszavo
nása esetén. Erővesztő futásra segítőül bármilyen 
agár használható ; erről a tulajdonos tartozik gondos
kodni. Ha ezt elmulasztotta, agara egyedül végzi az 
erővesztő futást. Egy agár a verseny tartama alatt 
csak egy természetes erővesztőt futhat, ha másod
szor is sor kerülne rá, akkor az előző pár páratlan 
számú agarával cserél, de sorrendbeli helyük meg
marad. Erővesztő nem futtatható előbb, mint prog- 
rammbeli helye mutatja, de az igazgatóság engedélyt 
adhat párhuzamos futásra. Ha két egymásután kö
vetkező futás (ha nem is egy összevetésből) erővesztő 
volna (akár természetes, akár visszavonásos) együtt 
is futtatható, ha a tulajdonosok és az igazgatóság 
ebben megegyeznek.

8. A verseny lebonyolítása. Minden agár 
naponta három összevetést lefutására kötelezhető. 
Ha egy agárra megismételt futam következtében egy 
napon háromnál több futás jutna, akkor az igazgató
ság dönt az eddigi futások hossza alapján.

Minden versenynap utolsó futását az igazgató
ság állapítja meg. A futások sorrendjére azok prog
rambeli helye mérvadó, attól eltérni csak megismé
telt futás esetén szabad.

9. Pihenő Két futam között bármely agárnak 
félóra pihenő jár, a döntő futam előtt pedig egy óra. 
Továbbá bármely tulajdonos kérhet félóra pihenőt, 
ha agara egyfolytában egy óra hosszat pórázón ve
zettetett, anélkül, hogy nyulat hajtott volna. A pi
henő a futás jelzésekor kezdődik és a corkára csa
tolással végződik.

10. Előhívás. Az agarak készenlétben tartan
dók. Sorsolási rendben az „Előhívó" által az egyes 
futamokra előhívatnak és ha az ilyen agár nem je
lenik meg, öt percnyi várakozás után leejthető.

11. Corkázás. Az agarak kettős pórázon ve
zettetnek, az igazgatóság által megbizott „Corkás“ v. 
corkások által. A páratlan számú agár a corka bal
felén megy és piros, a páros számú jobboldalt menve 
fehér nyakra valót visel.

Ha egy agár a fentemlitett módon nem volna 
vezethető, öt percnyi kísérletezés után leejthető.

Angol corka hiányában, erővesztő futáson, kö- 
lyökversenyen, vagy egyéb esetben kivételesen a két

agár külön vezetése is engedélyezhető, de csak egy 
személy által.

A corkázásért és helyes nyakravaló fel kötésé
ért a tuljdonos felelős, ezért ha az egyik agár el
szabadul és illetékes vezényszó nélkül elszalad a 
corkás ne eressze utána a másikat. Ez esetben is 
félóra múlva futandó a rendes futás.

12. Indítás. Az agarak csakis a biró vagy haj
tott nyulaknál az „Indító' vezényszavára bocsát
hatók el. Az indítási táv a talaj szerint változik, de 
gyepen lehetőleg 70 lépésnél kisebb ne legyen.

13. í té lk e z é s i  elv. Általános elv, hogy az az 
agár nyilvánítandó nyerőnek, mely legtöbbet tesz a 
nyúl megfogása körül, amelyik inkább csökkenti a 
nyúl erejét. Ez úgy alkalmazandó, hogy a biró az 
agarak munkáját úgy ahogy látja az előirt pontozás 
alapján számbaveszi.

14. P on tozás. A futam egységei a következők:
a) kezdő sebesség 1 pont
b) vágás 1 „
c) elhúzás 1
d) fogás 2 — 1 ,. a fogásban

mutatott érdem fokának arányában.
„K ezd ő  s e b e s s é g " . Ezen pontot csak az 

elől lévő agár kaphatja. Jobb indulás, belső kör, 
másik agár felbukása, kis különbség nem számit; 
csak több hossznyi lényeges reális sebességkülönbség 
esetén ítélendő meg a sebességi pont. Ha pld. „A" 
agár sebesebb, de a nyúl vágás nélkül „B“ agárra 
fordul, akkor „A" kap 1 pontot a sebességért „B" 
egyet a vágásért.

„Vágás". Ha az agára nyulat a közelsége ré
vén irányváltoztatásra kényszeríti. Ennek számit a 
hibásfogás is.

„Fogás". A nyúl végleges elejtése.
„E lh ú zás" . Amikor az egyik agár legalább 

egy világos hosszal ellenfele mögött indul és egye
nes irányban vagy külső körön futva elhúz mellette 
és egy világos hosszal elébe jut.

Ha valamely futáson vágás vagy fogás nem 
lenne, csak lényeges sebességkülömbség esetén, vagy 
hosszú futáson jelenthető győztes és pedig az. amely 
a futás végen a nyulra veszélyesebb.

15. A futás kezdete. A futás kezdődik illeté
kes vezényszó esetén:

a) Amikor két agár a nyulat látva a corká- 
ról leszabadul.

b) Ha leszabaduláskor egyik sem látta a 
nyulat: üzőbevételkor — ha nem egyszerre veszik 
űzőbe: csatlakozáskor.

c) Ha mindkét agár mindjárt a leszabadulás 
után egy másik nyulra fordul, akkor aszerint, hogy 
egyszerre vagy külön-külön tértek r á : űzőbe vétel
kor, vagy csatlakozáskor.

„ Ű ző b e  v é te l " :  amikor az agár a nyulat 
látva űzőbe veszi. (R á s ta r to l) .

„ C s a t la k o z á s "  esete akkor forog fenn, ha 
a két agár nem egyszerre veszi űzőbe a nyulat, te-
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hát tér, vagy időbeli különbséggel. Ekkor az elől 
lévő pontjai addig nem számítanak, mig a másik a 
futáshoz nem csatlakozott, kivéve ha a különbség 
igen kicsi volt, viszont a két agár közötti távolság 
lényegesen nőtt.

Térvesztés esetén csatlakozásra is Ítélhető rövid 
futás után „Ujfutás", ha a két agár semmikép sem 
volt megítélhető.

16, A futás vége. A futás vége lehet:
a) Fogás.
b) Posició.
c) Ha a biró az addig előnyben lévő agarat 

súlyosan gázolja.
d) Ha az egyik, vagy mindkét agár más nyulra 

tér (Szétválás).
e) Ha mindkét agár végleg megáll.
f) Ha idegen agár a futásba tevékenyen be

avatkozik. Tehát a futam egy harmadik agár csatla
kozásával nem tekinthető szükségkép befejezettnek.

„P o s í c í ó" lehet kétféle :
a) Olyan terepakadály, mely, az agarakat, vagy 

azok egyikét a nyúl rendes üzésében akadályozza, 
vagy hátráltatja.

b) Olyan terepakadály, mely miatt a biró a 
futást nem látja (pl. töltés, fasor, ház stb.) vagy nem 
követheti (pl. árok, mély szántás stb.), vagy egyéb 
ok miatt nem látja (pl lóról leesés).

Mindkét esetben lehet a posició ideiglenes, va
gyis amennyiben a futás a posició után egyenlő 
eséllyel folytatódik, nem jelenti ez feltétlen annak 
végét

Ideiglenes posició a futást három szakaszra osztja:
A) posició előtti rész
B) „ alatti „
C) „ utáni „

Az Ítélkezésbe az A) rész minden körülmény 
között beleszámít, a B) semmiesetre, a C) pedig azon 
esetben, ha a biró megítélése szerint ez a szakasz 
lényegesen nagyobb volt, tér és időben, valamint az 
itt történt pontokra nézve, mint a B).

:7. A biró kötelessége A biró köteles min
den futást végiglovagolni és utána:

a) minden rendes hajtás után vagy győztest je
lenti. vagy ha holtversenyt számolt, uj íutást rcdelni.

b) Minden egyéb hajtás után a futást megismé
telni. — „ R e n d e s  h a j t á s n a k '1 számit mindaz, 
mely a futás „kezdete" kritériumát kimeríti és ame
lyen a két agár működése megbirálható.

Uj futás elrendelésekor, ha az egyik agár sor
solás vagy megegyezés folytán visszavonatik az előző 
futás erővesztőnek tekintetik, a pénzdíj pedig ilyen 
esetben megosztható. Ha döntetlen, vagy „nincs fu
tam" után az agarak, mielőtt felfogattak volna, má
sik, vagy ugyanazon nyúl után tovább futnak, a bíró 
kövesse őket és ha ezen futamot megfelelőnek tartja, 
hozzon ítéletet.

18. Az ítélet jelzése. A biró az Ítéletet megfelelő 
szinü zászlóval, vagy ennek hiányában szóval jelzi, 
vagy jelezted. Uj futás esetén mind a két szín egy
szerre jelzendő. Az Ítéletben mindenki köteles meg
nyugodni.

A biró megkérdezhet a jelzés előtt bárkit, de őt 
csak az ellenőr figyelmeztetheti, kivéve a következő 
összevetésig, más is, ha a két agáron a nyakravaló 
cserélve volt.

„ E l le n ő r " .  Az igazgatóság jelöli ki, de csak 
lóháton ülve tekinthető annak.

19. Leejtés. Azon agár, amely késik, nem megy 
corkán (verekszik), kertel, vagy amelynek futásán 
tulajdonosa a biró elé, a futás közé lovagol, leejt
hető. Ha ezen okok közül valamelyik előáll, a biró 
köteles ezt az igazgatóságnak jelenteni, az pedig dön- 
deni. Kertelő agár feltétlen leejtendő.

„L e e j t é s“ =  hivatalból visszavonás. A prog
ramban 1) jellel feltüntetendő.

20. Lelovagolt agár. Ha egy tulajdonos vagy 
cselédje futamközben lelovagolná ellenfele agarát, az 
igy lelovagolt agár, még ha a futam ellene szól is, 
nyilvánittassék e futam nyerőjének, vagy ennek tu
lajdonosa kívánhatja a másik agár fennmaradását, 
általa a verseny továbbfutását és annak fele pénz- 
nyereményét. — Ilyen esetben a gázolt agár vissza- 
vontnak számit.

21. Dijkiadás. Tagdíj vagy más hátrálékban 
levőknek semmilyen dij sem adható át.

Két harmadik dij esetén a győztes mellett le
esett agár tulajdonosa választ.

22. Szabálytalanságok. Nyúl után futás köz
ben a biró elé lovagolni tilos.

Eme szabályok vagy a verseny rendje ellen el
követett kihágások az igazgatóság által bénzbirsággal, 
esetleg a versenyből való kizárással büntethetők. 
(Cselédek által elkövetett kihágásokért gazdáik fele
lősek.) Minden vitás kérdésben az igazgatóság dönt. 
Érdekeltség kizár.

H Í R E K
A Derbyt kiírta az igazgatóság, de félős, hogy 

nem lesz annyi nevezés, hogy a verseny megtartható 
legyen. Az ország minden részéből azt tudjuk, hogy 
a múlt őszi szopornyica-járvány mindenütt alapos 
pusztítást végzett az agarak között.

Péchy Manó u raz  Országos Agár Törzskönyv 
vezetését tovább nem vállalva, az igazgatóság ifj. 
Patay József urat kérte fel a törzsköny vezetésére. 
Péchy Manó ur 1920 óta vezette az Országos Agár 
Törzskönyet és 14 törzsköny hirdeti önzetlen műkö
dését. A legnehezebb időkben vette át a Törzskönyv 
sok munkával és fáradsággal járó vezetését és szép

sportunknak fellendítéséhez működésével nagyban 
hozzájárult Most. midőn átadta a tisztét a fiatalabb 
generáció egyik agilis tagjának, őszinte köszönetün- 
het fejezzük ki neki eddigi működéséért és reméljük, 
hogy ősi magyar sportunkat továbbra is oly szere
tettel istápolja, mint eddig tette.

Polgár Béla és Szabó Iván urakat, akik egy 
évtizede bíráskodnak az Országos Agarász Szövet
ség versenyein, az igazgatóság egy-egy agarász-ostor- 
ral ajándékozta meg, fáradságos és sokszor hálátlan 
tisztségük önzetlen betöltése iránt érzett hálája lát
ható jeléül.

Kiadja: az ORSZÁGOS AGARÁSZ-SZÖVETSÉG. Roth Dezső könyvnyomdája, Szolnok.


