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AGAEÁSZ-EETBSITO
AZ ORSZÁGOS AGARÁSZ-SZÖVETSÉG HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.

HIVATALOS RÉSZ
VERSENYKIÍRÁS.

Az Országos Agarász Szövetség igazgatósága a folyó évi versenyidényre a kővetkező 
versenyeket és dijakat írja k i :

I. Országos verseny.
Szolnok, 1934. november 12.

3 2 bármely korú agár részére. Nevezési határidő: 1934. évi november I. napján délután 6 
óra. Nevezési lap ára: az Országos Agarász-Szövetség tagjainak október hó l5-íg 30 pengő, később 
40 pengő; nem tagoknak 45, illetve 60 pengő. Nevezési lapok a titkárnál kaphatók, melyek november 
hó Jl-én délután 6 óráig a titkárnál leadandó!?. Összehúzás november hó 11-én, délután 6 órakor 
Szolnokon, a Tísza-Szállóban.

Dijak: Tiszteletdij és 500 pengő az elsőnek, tiszteletdij és 200 pengő a másodiknak, tisztelet- 
díj az utolsóelőtti összevetésben leesett agaraknak.

A versenyben csak törzskönyvezett agár futhat. A nevezési lapok az igazgatóság előzetes 
engedélye alapján ruházhatók át. Fenntartja az igazgatóság magának a jogot, hogy az egyes futamo
kon fennmaradó agarak után 10 pengőt meg nem haladó gyeppénzt szedjen. A verseny ostordíjas.

32-nél több nevezési lap kérelmezése esetén a több nevezési lapot kérők sorsolás utján any- 
nyival kapnak kevesebbet, hogy 32 nevezési lap iránti kérelem maradjon. Az esetleg szükséges sorso
lás november 2-án tartatik és annak eredményéről az érdekeltek azonnal értesítést nyernek.

II, Ostordíj.
Ezüst ostor tiszteletdíj azon törzskönyvezett agár részére, mely az 1934. évi versenyidényben 

az alább leirt feltételek mellett lefutandó versenyeken legtöbb nyert futamot mutat fel.
E mérkőzésen számításba azok a versenyek, amelyek az O. A. Sz. versenyszabályai szerint 

futtatnak le. Az O.A.Sz. hivatkozott versenyszabályai az 1934. év május hó 9.én tartott igazgatósági 
ülésen állapitattak meg, amely versenyszabályoknak 18. pontja első bekezdésében, a 20. pontjában és 
a 21. pontja a) és utolsó bekezdésében foglaltak az egyleti versenyeken ostordij tekintetében nem fel
tétlenül kötelezők.

E versenyen minden nyert futam 1 egységnek számit. Erövesztö (11. pont) parja visszavonása, 
(17. pont utolsóelőtti bekezdés és 20. pont) vagy leejtése (19. pont) folytán való fennmaradás */« egy
ségnek számít, de csak abban az esetben, ha az agár a következő összevetésben is bármiképen fenn
marad, vagy ha az ily módokon történt fennmaradás a verseny utolsó futása lévén, az agárnak azon 
a versenyen több futása nem lehet.

Az O. A. Sz. igazgatósága a hivatalos adatok alapján állapítja meg a nyert futamok egysé
geinek összegét és jelöli ki a nyerő agarat.
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Ha két vagy több agárnak lesz egyenlő számú egysége, úgy az az agár nyeri az ostordijat, 
amelyik több első díjat nyert, ha ez is egyforma, úgy a második dijak száma dönt. Jogában áll az 
O. A. Sz. igazgatóságának a vármegyei egyletek igazgatóságába az azok által rendezett ostordijas 
versenyekre egy tagot delegálni.

A díj 1935. április I-íg mindenesetre kiadandó.
Minden vitás kérdésban az O. A. Sz. igazgatósága dönt.

III. Kötöttdíj.
Az agár, mely az Országos Agarász-Szövctség által kiirt Derbyt és Országos versenyt, ha 

nem is ugyanazon versenyidényben megnyeri, dijat nyer.

IV. Dijkíírás.
Az Országos verseny győztes agarának gondozója dijat nyer. A győztes agár gondozóját a 

tulajdonos jelöli ki.

V. Báró Podmaníczky Géza-emlékverseny.
Nemzetközi agárverseny 1934. évi november hó 19. napján a Hortobágyon. Nevezhető minden 

agár, mely az Országos Agár Törzskönyvbe vagy saját állama törzskönyvébe fel van véve. Kívánatra 
törzskőnyvelési igazolvány felmutatandó. — Nevezési dij 25 pengő oly agártulajdonosoknak, akik az 
Országos Agarász-Szövetségnek tagjai, nem tagoknak 35 pengő. Nevezési határidő: november 18-án 
délután 8 óra, ameddig a nevezések a titkárnál leadandók.

Dijak: Tiszteleldíj az élsönek, másodiknak.
Fenntartja az igazgatóság magának a jogot, hogy a veiscny határidejét megváltoztassa vagy 

a versenyt teljesen törölje.

VI. „Geyer Péter vándordíj44.
Geyer Péter úr, az O. A. Sz. igazgatósági tagja által adományozott vándordíját nyeri az 

1928 — 34. évi Országos versenyt nyerők közül az az agártulajdonos, aki ezen hét év alatti pontozás 
szerint a legtöbb pontot szerezte.

Győzelem 7 pont, második helyezés 3 pont, harmadik helyezés 1 pont. Egyenlő pontszám 
esetén a több első, vagy a több második helyezés, ha ezek egyenlőek, a későbbi győzelem dönt. — 
Ugyanez irányadó a vándordíj védésénél is.

A vándordíját — a végleges elnyeréséig, — az a versenyző védi, aki addig a vándordíj 
alapításától számítva a legtöbb pontot szerezte. A vándordíj minden országos verseny után elismervény 
ellenében anyagi felelősség mellett, védőnek kiadatik, aki köteles azt a következő Országos verseny 
előtt a titkárnak átadni.

A vándordíjra külön nevezési dij nincs, arra az Országos versenyen induló agarak beneve
zettnek tekintetnek.

Az eredményt az Országos Agarász-Szövctség igazgatósága állapítja meg.
Védő: Windisch József úr, 27 ponttal.

&
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VERSENYNAPTÁR.
Az Országos Agarász-Szövetség a Budapesten 1934. évi május hó 10. napján tartott 

közgyűlésen az idei versenynaptárt a kővetkezőkben állapította meg:

1) október 8.
2) október 9.

3) október 17.
4) október 23.
5) október 29.

6) novemb. 5.

7) novemb. 12.
8) novemb. 19.

Országos Agarász-Szövetség : Derby (ostordijas) Miskolc.
Gömör — B orsod— Abauj-megyei Agaarász - Egylet clegyversenye,

(ostordijas) Miskolc.
Szatmármegyeí Agarász-Egylet elegyversenye (ostordíjas) Mátészalka. 
Pestmegyei Agarász-Egylet elegyversenye (ostordijas), Felsőbabád. 
Jász-Nagykun-Szolnok-megyei Agarász-Egylet elegyversenye (ostor

dijas), Szolnok.
Szabolcsmegyei Agarász-Egylet: „gróf Vay Ádám emlékverseny" 

(elegyverseny, ostordijas), Nyíregyháza.
Országos Agarász-Szövetség: Országos verseny (ostordijas), Szolnok. 
Országos Agarász-Szövetség: „báró Podmaniczky Géza emlékver

seny" (ostordíjas), Hortobágy.

A D E R B Y -R E
május 1 után a következő agarak m aradtak á llv a :

1. Baghy Gyula úr c. k. Bodzás (Vacak—Bristol öt)
2 • „ » c. k. Berkes (Vacak—Bristol öt)

n  »  n fh.fk.sz. Búcsúfia (Volát III.—Pinka)
4. inárcsi Farkas Ferenc úr fh.h.sz . Gimbelem Gombolom (Gyantáz—Galiba)
5. Gencsy Károly úr c. sz. Vigasz (Vacak— Hortobágy)
6. Ö fömcltósága Horthy Miklós úr v. k. Orkán (Müpapa—Keszkenő)
7. » W » V  » fk. k. Gallesanó (Műpapa — Üdvöske)

„ » ,i n  n c. k. Dignanó (Müpapa—Üdvöske)
9 .  Kovách Ödön úr c. k. Toborzó (Töhötöm — Hargita)

»o. c. sz. Csárdás (Töhötöm — Hargita)
1 1 • „ ,, « fk. sz. Csóré (T  öhötöm — Cigány)
12. ifj. Patay József úr fk. sz. Ludas (Műpapa— Lotti)
13. Patay Sándor úr ord. k. Karvaly (Műpapa — Keszkenő)
14. Patay Tibor úr fk. k. Kírrha (Müpapa — Keszkenő)
15. „ „ „ fk. k. Lázár (Müpapa—Lót ti)
16. Szilassy Ida úrnő zs. sz. Műkincs (Müpapa — Legyes)
17. ifj. Szmrecsányí László úr fh. sz. Pendely (Töhötöm — Hargita)
18. ,, ,, t t c. sz. Combiné (Töhötöm—Hargita)
19. báró Urbán Gáspárné úrnő fk. sz. Úrnő (Müpapa— Üdvöske)

Bánat: báró Urbán Gáspárné úrnő v. sz. Uránia (Műpapa —Kedves).
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AZ ÚJ VERSENYSZABÁLYOK.
Az Országos Agarász - Szövetség igazgatósága az alábbiakban közölt 

új versenyszabályokat a lko tta :

Az Országos Agarász-Szövetség versenyszabályai
(Alkottattak az 1934. év május hó 9-én tartott igazgatósági ülésen.)

Versenykiírás.

Ki indíthat 
agarat ?

1. Minden nyilvános versenyt az 0. A. Sz-nek legalább 3 héttel előbb be kell jelen
teni. A verseny kiírása az Agarász Értesitő vagy meghívó utján történik. Minden agarász 
egyletnek meghívó küldendő. A kiirt versenyt az igazgatóság vismajor miatt napról-napra 
legfeljebb 2 napig halaszthatja a nevezések és sorsolás érvényben maradásával. Két napon túl 
a nevezések visszatérítendők és a versenyt csak uj nevezéssel és sorsolással lehet megtartani.

2. Nyilvános versenyen agarat indíthat minden agarászegylet tagja, illetve az akinek 
nevezését az igazgatóság elfogadja. Amennyiben valamelyik agártulajdonos magatartása által, 
vagy bármely más okból a szövetség céljaival vagy működésével ellentétbe helyezné magát, 
vagy azzal szemben vállalt kötelezettségének eleget nem tenne, az igazgatóságnak jogábban áll 
az illető nevezéseit a szövetség által rendezett versenyeken visszautasítani, sőt az illetőt 
ezekről kitiltani. Erről az 0 . A. Sz. a fennhatósága alá tartozó egyleteket értesíti.

A kitiltás ellen az illetőnek birtokon kívül joga van az 0 . A. Sz. közgyűléséhez 8 
nap alatt fellebbezni.

Mely agár nevez
hető ?

Rendezőség.

3. Nevezhető az Országos Agártörzskönyvbe felvett bármely agár. Versenynevezésre 
a benevező köteles az agár törzskönyvelését igazolni, ha pedig az agár törzskönyvelve nincs, 
a titkár tartozik a törzskönyvi adatokat a törzskönyvi szabályzat szerint felvenni és a törzs
könyv vezetőjének a benevező költségére haladék nélkül továbbítani. Nevezhető más tulaj
donában lévő agár, ez a körülmény azonban a nevezésnél, sorsolásnál és a programmon „név," 
szóval megjelölendő és a tulajdonos neve is kiírandó.

A benevező halála esetén az igazgatóság dönti el azt, hogy a nevezést az uj tulajdo
nosra is elfogadja-e, vagy pedig az eddig kifizetett benevezési dijakat visszatériti-e.

Az agár névváltoztatása esetén abban a versenyidényben az előző névnek is sze
repelni kell.

4. Az igazgatóság tartozik arról gondoskodni, hogy az általa rendezett versenyeken 
legalább egy tagja kezdettől végig jelen legyen. Amennyiben ez lehetséges nem volna, he
lyettesítésről köteles gondoskodni. Ha a versenyen egy igazgató vagy helyettes sem volna 
jelen, úgy a nevezők választanak egy 3 tagú bizottságot, amelyik az igazgatóság teendőit a 
távoliét alatt végzi.

Ajánlatos, ha minden verseny megkezdése előtt az igazgatóság a versenyen jelen
lévőkből rendezőséget alakit, amely áll a következőkből :

A. Keresett nyúlás versenyen: B. Hajtott nyúlás versenyen :
a) Biró
b) Zászlós
c) Gyepvezér
d) Agárelőhivó
e) Eredmény jegyző

a) Biró
b) Pótbiró
c) Zászlós
d) Rendező
e) Agárelőhivó
f) Eredményjegyző
g) Nyulfigyelő
h) Indító.

Sorsolás.
Egy személy több tisztséget is betölthet.
5. Az agarak egyszeri sorshúzással vettetnek össze és az igy megállapított sorrend 

az egész versenyre mérvadó. Amennyiben egy tulajdonosnak két agara az első összevetésben 
összekerülne, a páros számú visszadobandó.
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6. A versenyen résztvevők tartoznak az igazgatóság, a bíró és a rendezőség rendel
kezéseit követni.

Egy napon az agár általában 3 rendes hajtás lefutásánál többre nem kötelezhető 
kivéve, ha a megismételt futások az igazgatóság elbírálása szerint gyengék voltak.

Minden versenynap utolsó futását az igazgatóság állapítja meg. A futások sorrendjére 
azok programmbéli helye mérvadó, attól az igazgatóság rendelkezésére eltérni csak a 8. pont 
utolsó bekezeése esetén és a 12. pont esetében, továbbá megismételt futásoknál szabad.

7. Az agarak készenlétben tartandók. Sorsolási rendben az „Előhivó" által az egyes 
futamokra előhivatnak és ha az illető agár nem jelenik meg, hajtott nyulon 5 percnyi, kere
sett nyulon 10 percnyi várakozás után leejthető.

8. Az agarak kettős pórázon (corkán) vezettetnek az igazgatóság által megbízott 
„Corkás" által. A páratlan számú agár a corka bal felén megy és piros, — a páros számú 
jobb oldalt menve fehér nyakravalót visel.

Ha egy agár ilyen módon vezethető nem volna, 5 percnyi kisérletezés után leejthető.
Angol corka hiányában, erővesztő futáson, kölyökversenyen, vagy egyéb esetben 

kivételesen az igazgatóság vagy a biró a két agár külön vezetését is engedélyezheti, de csak 
egy személy által.

A corkázásért és a megfelelő nyakravaló helyes felkötéséért a tulajdonos felelős, 
ezért, ha egyik agár elszabadul és „hajra" nélkül elszalad, a corkás a másikat ne eressze 
utána. Ez esetben is fél órai pihenő járhat, ha a futás gyenge volt

9. A tulajdonos az agarát a „hajrá" elhangzásáig visszavonhatja, de ez a visszavonás 
a corkára csatolás előtt az igazgatóságnak, azután a bírónak jelentendő be.

Visszavont agár a díjra igényét veszti kivéve, ha bebizonyittatik, hogy futásra képte
len, vagy ha uj (megismétlendő) futás elrendelése esetén vonatik vissza.

10. Az agarak csakis a bírónak vagy hajlott nyulaknál az „Indítónak" vezényszavára 
bocsáthatók el.

11. A versenyző agarak páratlan száma esetén az utolsó agár erővesztő futást végez. 
Ez a természetes erővesztő. Ugyancsak erővesztőt fut az agár, ha párját visszavonták. Ez a 
véletlen erővesztő. Erővesztő futáshoz segítőül bármilyen agár, de kölyökversenyen csak 
kölyökagár használható. Ha az igazgatóság megelégedésére bebizonyítást nyer, hogy megfelelő 
kölyök segítőül nem kapható, öreg agár is használható. Ilyen segítő agárról a tulajdonos tar
tozik idejében gondoskodni. Ha ezt elmulasztotta, agara egyedül végzi az erővesztő futást. 
Egy agár a verseny tartama alatt csak egy természetes erővesztőt futhat, ha másodszor is 
sor kerülne reá, az esetben a sorshúzás sorrendjében közvetlen előtte lévő pár agár páratlan 
számú agara fut helyette erővesztőt és pedig ezen páratlan szánni agár rendes helyén, vagyis 
a sorrendes helyük megmarad.

Erővesztő nem futtatható előbb, mint programmos helye mulatja, de az igazgatóság 
engedélyt adhat párhuzamos futásra.

Ha két egymásután következő futás (ha nem is egy és ugyanazon összevetésből) erő
vesztő volna, (akár természetes, akár véletlen) ezek együtt is futtathatók, ha a tulajdonosok 
és az igazgatóság ebben megegyeznek.

12. Rendes hajtásnak minősített futam után és a 8. pont utolsó bekezdése esetén 
minden agárnak fél órai pihenő jár, a döntő futam előtt pedig egy óra. Továbbá bármely 
agárnak joga van fél órai pihenőre, ha egyfolytában egy óra hosszat corkán van anélkül, 
hogy nyulat hajtott volna. A pihenő a futás jelzésekor kezdődik és a corkára csatolással 
végződik. Méltányos esetekben az igazgatóság a szabályoktól eltérőleg kivételesen is adhat 
félórai pihenőt.

Akár a megismétlendő futás előtt, akár a 8 pont utolsó bekezdése vagy ezen pont 
első bekezdése esetében tartott félórai pihenő alatt a verseny tovább folyhat, de a pihenő 
leteltével ismét a pihenőt élvező agarak kerülnek corkára, sőt az igazgatóság rendelkezésére 
még keresés, illetve (hajtott nyúlás versenyen) a hajlók által végzett hajtás közben is.

13. Általános elv, hogy nyerőnek azt az agarai kell nyilvánítani, amelyik a futáson a 
nyúl erejét inkább csökkenti. Ez úgy alkalmazandó, hogy a biró az agarak munkáját úgy 
ahogy látja, az előirt pontozás alapján számbaveszi.

A verseny 
lebonyolítása.

Előhívás.

Corkázás.

Visszavonás.

Indítás.

Erővesztö.

Pihenő

Ítélkezési elv.
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A futam egységei.

A futás kezdete.

A futás vége.

A biró köteles 
sége.

14. A futam egységei a következők:
a) első vágás vagy érés — 2. pont
b) vágás vagy érés =  1. pont
c) elhúzás vágással, éréssel vagy fogással =  2. pont
d) fogás =  1. pont.
Elhúzás az, amikor az egyik agár legalább két világos hosszal (2 agár térközzel,) 

ellenfele mögül egyenes irányban vagy külső körön futva egyenlő vagy az elhúzó agárra 
nézve nehezebb (rosszabb) terepen a teljes iramba futó és botlás vagy bukás folytán nem 
akadályozott párja mellett elhúzva elébe fut és vág, ér vagy fog.

Ha valamely futáson vágás, érés vagy fogás nem lenne, a biró csak lényeges sebesség 
különbség esetén Ítéljen, vagy lényeges sebességkülönbség hijján csak hosszabb futás esetén 
jelentsen ki győztest éspedig, mindkét esetben azt az agarat, amely a futás végén a nyulra 
veszélyesebb vagyis elől, illetve a nyulhoz közelebb volt.

15. A hivatalos futás kezdődik az illetékes „Hajrá" vagy „ereszd" elhangzásával:
a) amikor a két agár a nyulat látva a corkáról leszabadul;
b) ha leszabaduláskor egyik sem látta a nyulat: űzőbevételkor, 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 reá: űzőbe vételkor vagy csatlakozáskor.
Űzőbe vétel az, amikor az agár a nyulat látva űzőbe veszi (rástartol).
Csatlakozás esete akkor áll elő. ha a két agár nem egyszerre veszi űzőbe a nyulat, 

tehát tér — vagy időbeli különbséggel. Ekkor az elöl levő agár pontjai addig nem számítha
tók, amig a másik a futáshoz nem csatlakozott. Ha azonban űzőbevételkor a távolság a két 
agár között kicsi volt és a távolság a futás folyamán lényegesen nőtt, — továbbá, ha űzőbe
vételkor a távolság nagy volt és hátul maradt agár hosszú futáson sem volt képes azt csök
kenteni : ezen két esetben az elől lévő agár pontjait számítani kell, mert a hátul maradt agár 
a csatlakozásra képes nem volt.

Rövid futásnál a térvesztés folytán történt csatlakozás esetén is elrendelhető uj futás, 
ha a két agár semmikép sem volt megítélhető.

16. A futás vége lehet:
a) fogás (a nyúl végleges elejtése)
b) pozíció (előállott helyzet)
cl ha a biró az eddig előnyben lévő agarat súlyosan gázolja,
d) ha az egyik vagy mindkét agár más-más nyulra tér (szétválás),
e) ha mindkét agár végleg megáll,
f) ha idegen agár a futásban tevékenyen beavatkozik. A futás tehát egy harmadik 

agár csatlakozásával nem tekinthető szükségképen befejezettnek.
A pozíció (előállott helyzet) lehet:
a) olyan terepakadály, mely az agarakat, vagy azok egyikét a nyúl rendes űzésébcn 

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.),
c) egyéb olyan ok, amely miatt a biró a futást nem láthatja (pl. köd, stb.).
A pozíció minden esetben lehet ideiglenes vagyis olyan, amidőn a futás a pozíció 

után egyenlő eséllyel tovább folytatódik. Tehát a pozíció nem jelenti feltétlenül a futás végét. 
Ha a pozíció után a futás egyenlőtlen eséllyel folytatódik, a biró a csatlakozás elve szerint 
szükség esetén tovább számíthat.

17. A biró köteles:
a) minden futást végig lovagolni és minden esetben csakis abból Ítélni, amit látott,
b) minden „rendes hajtás" után vagy győztest jelenteni, vagy ha holtversenyt számolt 

„uj futást" elrendelni,
c) ha egy erős futás holtversennyel végződnék, győztesnek azt jelenteni, amelyik in

kább csökkentette a nyúl erejét, vagyis azt az agarat, amelyik azon a futáson stilus alapján 
jobb volt,

d) minden egyéb vagyis rendes hajtásnak nem minősíthető futást megismételtetni,
„Rendes hajtásnak" az számit ami a „futás kezdete" fogalmát kimeríti és amilyen

emellett a két agár működése megbírálható.
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Minden olyan esetben (pozíció, rendes hajtás stb.) aminek elbírálásánál a bírónak 
kételyei támadnának az igazgatóságnak döntés végett jelentést tenni köteles.

Rendes hajtásnak minősített futás után uj futás elrendelésekor az egyik agár a tulaj
donosok megegyezése folytán visszavonható. Ebben az esetben a megtörtént futás e lv esz tő 
nek számít

Ha döntetlen futam után vagy „rendes hajtás" hijján „nincs futam" után az agarak, 
mielőtt felfogattak volna, más vagy ugyanazon nyúl után tovább futnak, a biró kövesse őket 
és a szabályok szerint hozzon ítéletet.

18. A biró az ítéletet a zászlóssal a nyilvánosság kizárása mellett közli, aki azt nyil
vánosságra hozza. Az Ítéletet megfelő színű zászlóval vagy ennek hiányában szóval kell je
lezni, illetve kijelenteni. Holtverseny esetén mindkét szin egyszerre jelzendő. Jelzésnek csakis 
rendes hajtás után van helye.

Amennyiben a zászlós a biró Ítéletében nyilvánvaló tévedést lát fennforogni, ezen 
nézetét a bíróval közli, aki Ítéletét ezen észrevétel alapján módosíthatja, de fenn is tarthatja.

A biró ítéletében köteles mindenki megnyugodni.
19. Amelyik agár a corkázásnál késik (7. pont), nem megy corkán (verekszik) (8. pont), 

kertel vagy amelyiknek futásán a tulajdonosa vagy lovásza a biró elé, a futás közé lovagol, 
vagy az ellenfél agarát zavarja, vagy a saját agarának futás közben a másik hátrányára segít, 
leejthető. Ha ezen okok közül valamelyik előáll, a biró, bármelyik igazgatósági tag, vagy a 
rendezőség köteles ezt az igazgatóságnak jelenteni, az pedig dönteni.

Kertelő agár feltétlenül leejtendő.
20. Ha egy tulajdonos vagy cselédje futás közben lóval elgázolná ellenfele agarát, 

az igy elgázolt agár nyilváníttassák a futam nyerőjének, még abban az esetben is, ha a futam 
ellene szól.

A legázolt agár tulajdonosa kívánhatja a másik agár fennmaradását, általa a verseny 
továbbfutását és dijnyerés esetén az érték felét pénzben. Ilyen utóbbi esetben a gázolt agár 
visszavontnak számit.

21. Semmilyen dij sem adható ki:
a) annak, aki tagdíj — vagy más hátralékban van;
b) annak, akire a 2. pont második bekezdése vonatkozik;
c) azon agár után, amelyiknél a 3. pont szabályait a benevező az illető versenyen 

be nem tartotta,
d) a visszavont agár után a 9. pontban foglalt eltérés és a 17. és 20. pontban foglalt 

visszavonások kivételével;
e) a 22. pont 3 bekezdése szerint dópolt agár után;
f) az illető versenyen kertelő agár után.
Két harmadik dij esetén a győztes mellett leesett agár tulajdonosa választ.
22. Nyúl után futás közben a biró elé lovagolni, vagy a nyulat és agarat futásukban 

zavarni, továbbá agarat közbeereszteni szigorúan tilos.
Cselédek által elkövetet kihágásokért a gazdáik illetve a benevezők felelősek.
Versenyző agaraknál futásuk előtt bármiféle izgatószert használni (dópolni) szigorúan 

tilos. A dópolás diszkvalifikál.
A versenyszabályok ellen vagy a verseny rendje ellen elkövetett kihágások az igaz

gatóság által a versenyalap javára pénzbírsággal, esetleg a versenyből kizárással büntethetők.
Minden vitás esetben az igazgatóság dönt.
Érdekeltség kizár.
23. Minden nyilvános verseny lefutásának részletes és pontos leírása 1 héten belül az 

Országos Agarász Szövetség titkárának hivatalosan felterjesztendő.

Az ítélet 
jelzése.

Leejtés.

Lelovagolt
agár.

Dijkiadás.

Szabálytalan
ságok.
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UJ TÖRZSKÖNYVI SZABÁLYZAT.
Az Országos Agarász-Szövetség igazgatósága a kővetkező uj törzskönyvi szabályzalot alkotta.

TÖRZSKÖNYVI SZABÁLYZAT.
(Alkottatott az Országos Agarász-Szövetség igazgatóságának 1934. évi május hó 9-én tartott ülésében)

1. Az Országos Agarász Szövetség kiadásában 
minden év első felében az Országos Agár Törzskönyv 
(O. A. T.) és tartalmazza az előző évben tett beje
lentéseket és az előző évad versenyeredményeit.

2. Minden alom azon év december 31-ig, — 
amelyben a világra jött, — törzskönyvezés végett a 
törzskönyv vezetőjének az anya tulajdonosa által 
bejelentendő. A bejelentésnek tartalmazni kell az 
apának és anyának nevét, a kölykök nevét, nemét, 
színét, szülési idejét és a tulajdonos nevét és lakhelyét.

A december 31-ig be nem jelentett agarak 
(utótörzskönyvelés) a következő évi törzskönyvben 
nem szerepelnek és versenyen csak akkor indulhat
nak ha a törzskönyvvezető által kiállított igazolvány
nyal igazolják a bejelentés megtörténtét.

3. A törzskönyvelési dij minden bejelentett agár 
után 20 fillér, mely összeg a bejelentéssel egyidejűleg 
postabélyegekben a törzskönyvvezetőjének bekül
dendő. A törzskönyv vezetője a bejelentést csak 
akkor köteles elfogadni, ha a törzskönyvelési dij is 
beküldetett. Utótörzskönyvezésért 1 pengő dij fize
tendő. Tulajdon és névváltozás bejelentése díjtalan.

4. Olyan agár, amelyik a már megjelent törzs

könyvekben elkönyvelve nincs, vagy amelynek tu
lajdonosa vagy nevezője a nevezéskor nem mu
tathat fel törzkönyvelési igazolványt, kivételesen a 
versenyt rendező egylet titkáránál a versenyszabályok 
3 pontja szerint tett bejelentéssel törzskönyvezettnek 
tekintetik. Az ily bejentés dija 5 pengő. Névváltoz
tatás esetén az előző nevet abban a verseny idény
ben az összes versenyeken zárójelbe fel kell tüntetni.

5. Ha egy elkönyvelt agár név más agaraknak 
is adatnék, utóbbiak a bejelentés sorrendjében II-vel 
kezdődő (római) számozást kapnak, de III. sorszám
nál több további intézkedésig nem adható. Egyszer 
használt nevek tiz éven belül ismét nem engedélyez
hetek. Visszautasítandó a törzskönyv vezetője által 
minden olyan név amely a jó Ízlést sérti.

A bejelentéseknél a színek rövidítése a követ
kező: fk=fekete, fh=fehér, v=vörös, zs=zsemlye, 
c--cirmos, h=hamvas, o=ordas, t=tüzött. Az úgyne
vezett „tarkánál" a uralkodó szin elsőnek Írandó. 
Apró jegyek bejelentése felesleges. Nemek rövidítése: 
k=kan, sz=szuka. Közönséges nevek (Szellő, Cicka 
stb.) kerülendők. Angliából behozott agarak neve 
elé imp. (imported) szó teendő.

Igazgatósági és szám vizsgálóbizottsági-tag választása. Az O. A Sz. május 10-én 
tartott közgyűlésén az igazgatósági tagságáról lemondott Gencsy Károly úr helyett Rakovszky Iván 
urat igazgatósági taggá, Windisch József úr helyébe pedig Dr. Magyar Károly urat számvizsgáló bi
zottsági taggá választotta.

Tagfelvétel és kilépés. A május 10-iki közgyűlésen tagokul felvétettek Rakovszky Iván 
és ifj. Szmrecsányi László urak. Kiléptek a Szövetségből: Dr. Almásy Sándor, Fáy György, Jurenák Lajos, 
Markovích Kálmán, báró Solymossy Jenő és gróf Vay Miklós urak.

Új törzskönyvvezető. Pechy 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).
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Tagdíjfizetési felhívás. 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 tisztilovaknak 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 szállittatik és a visszaszállítás állomása.

Jelvények. Az Országos Agarász-Szövetség gomb
lyukjelvényei a titkárnál kaphatók. Ára 5 pengő.

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 törzskönyvvezetőtől 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 Agar-Törzskönyv vezetője ifj. Patay József úr, 
Göncruszka (Abauj-megye).
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Az idei Darbyt Miskolcon tartja a Szövetség 
a miskolci megyei versennyel kapcsolatban. — Az 
igazgatóság azért döntött igy, mert a Derbyre oly 
kevés nevezés érkezett, hogy a külön verseny meg
tartása úgy a Szövetségre, mint a versenyzőkre nagy 
anyagi terhet jelentene, mig igy egy költséggel két 
versenyen vehetnek részt a versenyzők. Ez a dön
tés a miskolci megyei versenyre is kötelező, mert 
a Derby első összevetésében leesett agarak a me
gyei versenyen még indulhatnak és igy ezen mindig 
igen szép verseny is népesebb mezőnyre számíthat.

A Szabolcsmegyei Agarász Egylet értesülésünk 
szerint néhai nagynevű elnökének, Gencsy Albert- 
nek emlékére egy örökös vándordíját alapit. A fel
feltételek szerint a vándordíjra 5 P lesz a nevezési 
dij és az igy begyült összeget tiszteletdijban vagy 
készpénzben az kapja, aki a vándordijat háromszor 
megnyeri. Elhatározta azt is a Szabolcsmegyei Aga- 
rász-Egylet, hogy eddigi elnökeinek emlékére ver
senyeit ezután emlékversenyként tartja. Az idei ver
senyét első elnökének emlékére „gróf Vay Ádám“ 
emlékversenyként tartja meg.

Az idei versenynaptár azt az újítást tartalmazza, 
hogy a Pestmegyei verseny októberben lesz. Oka en
nek az, hogy a Dunántúl az idén nem lesz verseny és 
igy annak helye felszabadult és a novemberi verse
nyek közé a pestmegyei verseny mindig nehezen

volt beilleszthető, mert az egyletnek 10—20-ika kö
zötti idő nem volt alkalmas a versenyre.

Az új versenyszabályokat mai számunkban 
közöljük. A szabályok tulajdonkép lényeges újítást 
nem tartalmaznak, csupán a sok pótlás és kiegészí
tés folytán elég rendszertelen régi szabályt foglalja 
rendszerbe. — Legfontosabb részében, az Ítélkezési 
szabályokban teljesen változatlan maradt. Egyéb ki
sebb ujitásai (összehúzás elkerülése stb.) pedig a 
versenyzők régi kívánságait honorálja. Érdekes, hogy 
a körkérdésre adott válaszok többsége a régi ítélke
zési szabályok fenntartása mellett nyilatkozott meg. 
— A törzskönyvi szabályzat sem tartalmaz lényeges 
újítást, csupán az esetleg feledékenységből nem 
törzskönyvezett agarak indulását könnyíti meg.

Agárverseny lesz júniusban a Hortobágyon. 
Az országos kisgazda és levente távlovaglással kap
csolatban, melynek 40—50 előkelő külföldi résztve
vője lesz, a földmivelésügyi miniszter úr azt a kíván
ságát fejezte ki, hogy egy bemutató agárversenyt 
kellene rendezni a Hortobágyon. A szolnokmegyei 
egylet vállalta a verseny megrendezését és értesülé
sünk szerint, 8 agár részére meghívásos versenyt 
rendez előre befogott „kaszlis" nyulakon. A dijat a 
földmivelésügyi miniszter úr adja. A verseny 6—9-ike 
közötti napok valamelyikén lesz. Kíváncsian várjuk 
a versenyt, hogy a tréning-nélkül lévő agarak miként 
fogják bírni a nagy melegben a futamokat.
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