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AGARÁSZ-ÉRTESÍTÖ
AZ ORSZÁGOS AGARÁSZ-SZÖVETSÉG HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.

H I V A T  A L O S R É S Z .

VERSENYKIÍRÁS.
Az Országos Agarász Szövetség igazgatósága a folyó évi versenyidényre a következő ver

senyeket és dijakat írja k i :
I. Országos verseny.
Szolnok, 1933. november 14.

32 bármely korú agár részére. Nevezési határidő: 1933. évi november I. napján délután 6 
óra Nevezési lop ára: október hó 15-ig 40 pengő, később 50 pengő. Nevezési lapok a titkárnál kap
hatók, melyek november hó 13-án délután 6 óráig a titkárnál leadandók. Összehúzás november hó 
13-án délután 6 órakor Szolnokon, a Tisza Szállóban.

Dijak: Tiszteletdíj és 600 pengő az elsőnek, tiszteletdij és 200 pengő a másodiknak és 100— 
ICO pengő az utolsóelőtti összevetésben leesett agaraknak.

A versenyben csak törzskönyvezett agár futhat. A nevezési lapok az igazgatóság előzetes 
engedélye alapján íuházhatók át. Fenntartja az igazgatóság magának a jogot, hogy az egyes futamo
kon fennmaradó agarak után 10 pengőt megnem haladó gyeppén2t szedjen. A verseny ostordijas.

A versenyre csak saját tulajdonában levő agár nevezhető. A tulajdonosi minőségre az 1933. 
augusztus l-i törzskönyvi állapot az irányadó.

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 értesitést nyernek.

II. Vígaszverseny.
Az országos verseny második összevetésében leesett agaraknak. Nevezési díj nincs. Dijak: 

tiszteletdij és 200 pengő a győztesnek, 100 pengő a másodiknak. A verseny nem ostordijas. A kiírás 
feltételes, az igazgatóság november 13-án tartandó ülésében dönt a verseny megtartásáról.

III. Ostordíj.
Ezüst ostor tiszteletdij azon törzskönyvezett agár részére, mely az 1933. évi versenyidényben 

az alább leirt feltételek mellett lefutandó versenyeken legtöbb nyert futamot mutat fel.
E mérkőzésen számításba vétetnek azon versenyek, melyek O. A. Sz. versenyszabályai sze

rint lesznek lefutva és legfeljebb kettős tét mellett minden szövetségi tagnak nyitva állanak. Az O. A. 
Sz. hivatkozott versenyszabályai az 1932. év február és május hó 6-án tartott igazgatósági ülésben 
állapíttattak meg, amely versenyszabályoknak I 22. és 23. pontjai az egyleti versenyekre az ostor- 
díj tekintetében nem feltétlenül kötelezők.

E versenyeken minden nyert futam I egységnek számit. Erövesztő vagy párja visszavonása 
folytán való fennmaradás fél egységnek számit és a netán közvetlen előtte levő erövesztő futás fél egy
ségnek számit, még abban az esetben is, ha a nyert döntöfutamhoz az agár párja visszavonása folytán jut.
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Az O. A. Sz. Igazgatósága a hivatalos adatok alapján állapítja meg a nyert futamok egysé
geinek összegét és jelöli ki a nyerő agarat.

Ha két vagy több agárnak lesz egyenlő S2ámú egysége, úgy az az agár nyeri az ostordijat, 
amelyik több első dijat 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 ver
senyekre egy tagot delegálni.

A dij 1934. április 1-ig mindenesetre kiadandó.
Minden vitás kérdésben az O. A. Sz. igazgatósága dönt.

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

nem is ugyanazon versenyidényben megnyeri dijat nyer.

V. Díj kiírás.
Az Országos verseny győztes agarának gondozója dijat nyer. A győztes agár gondozóját a 

tulajdonos jelöli ki.

VI. Báró Podmaníczky Géza emlékverseny.
Nemzetközi agárverseny 1933- évi november hó 25. napján a Hortobágyon. Nevezhető minden 

agár, mely az Országos Agár Törzskönyvbe vagy saját állama törzskönyvébe fel van véve. Kívánatra 
törzskönyvelési igazolvány felmutatandó. Nevezési dij 30 pengő oly agártulajdonosoknak, akik az, Országos 
Agarász-Szövetség vagy a szövetség keretébe tartozó valamely agarász vagy lovas egyletnek tagjai 
és a külföldieknek. Nem tagoknak 100 pengő. Nevezési határidő: november 24 én délután 8 óra, 
ameddig a nevezések a titkárnál leadandó.

Dijak: Tiszteletdíj az elsőnek, másodiknak.
Fenntartja az igazgatóság magának a jogot, hogy a verseny határidejét megváltoztassa, vagy 

a versenyt teljesen törölje.

VII. „Geyer Péter vándordíj?4
Geyer Péter úr, az O. A. Sz. igazgatósági tagja által adományozott vándordijat 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 I pont. Egyenlő pontszám 
esetén a több első, vagy több második helyezés, ha ezek egyenlőek, a későbbi győzelem dönt. Ugyanez 
irányadó a vándordíj védésénél is.

A vándordijat — a végleges elnyeréséig, — az a versenyző védi, aki addig a vándordíj 
alapításától számítva a legtöbb pontott szerezte. A vándordíj minden országos verseny után elismervény 
ellenében anyagi felelősség mellett, védőnek kiadatik, aki köteles azt a kővetkező 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-Szövetség igazgatósága állapítja meg.
V édő: Wíndísch József úr 27 ponttal.
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VERSENYNAPTÁR.

Az Országos Agarász-Szövetség a Budapesten 1933. évi május hó 7. napján tartott 
közgyűlésén az idei versenynaptárt a következőkben állapította meg:

1. október 8.

2. „ 12.
3. „ 18.

4. „ 22.
5. „ 29.

6. novemb. 5.
7. „ 14.
8. n 21.
9. „ 25.

Görnör—Borsod—Abaujmegyei Agarász Egylet elegy versenye (ostor- 
dijas) Miskolc

Országos Agarász-Szövetség Derby (ostordijas) Nyiregyháza 
Veszprém—Győrmegyei Agarász és Lovas Egylet elegyversenye

(ostordijas) Bábolna
Szatmármegyei Agarász Egylet elegyversenye (ostordijas) Mátészalka 
Jász-Nagykun Szolnokmegyei Agarász-Egylet elegyversenye (ostor

dijas) Szolnok
Szabolcsmegyei Agarász-Egylet elegyversenye (ostordijas) Nyiregyháza 
Országos Agarász-Szövetség országos versenye (ostordijas) Szolnok 
Pestmegyeí Agarász-Egylet elegyversenye (ostordijas) Felsőbabád 
Országos Agarász-Szövetség „báró Podmaniczky Géza emlékversenye"

(ostordijas) Hortobágy

A DERBYRE
május 1-e után a következő agarak maradtak állva:

1. Andrássy Géza gróf v. c. k. Lássuk (Lator—ímp. Leading Card)
2. 99 h. k, Lump (  »  n  n  n  )

3. M h. c. k. Keringő (imp. Ladys Friend — Keszkenő)
4. W 99 fk. fh. k. Gazi (Gandhi —Bakafántos)
5. 99 c. fh. sz. Barmaid ( . -  „ )
6* » W 99 c. fh. sz. Gibic ( „ -  » )
7. 99 99 fk. fh. k. Gitta ( „ -  „ >
8. Baghy Gyula ur c. sz. Bordal (im. Bristol — imp. Boston)

ff f9 fk. fh. sz. Borravaló ( » „ — Banánhéj)
10. Baghy Gyuláné úrnő fk. k. Lovag (Lator—imp, Leading Card)
11. Dadányi Sándor• ur fk. k. Dinom II. (Hejehuja -  Pipacs)
12. 99 tf zs. k. Dánom II. ( ” » )
13. Gencsy Ferenc ur fh. fk. k. Forgács (Forgószél Hargita)
14. 99 99 h. fh. sz. Pepi (Pepita - Hableány)
15. „ 99 fh. zs. sz. Formás (Forgószél — Médi)
lé. ff M fh. c. sz. Fogás ( „ -  . )
17. Gencsy Károly ur fk. k. Páratlan (Pepita —imp. Vabanque)
18. • 99 fh. c. k. Pártütő (Habakuk II.— Délibáb)
19. ff 99 fh. fk. k. Papucshős ( -  » )
2Q. 99 99 fh. ez. sz. Pajzán ( -  » )
21. Hegedűsi Zoltán ur fh. fk. k. Holdas (Forgészél— Hargita)
22. 99 c. k. Herold (imp. Ladys Friend — Keszkenő)
23. Kolozsváry Kálmán ur fh. sz. Kis Piszkos (Lator—Pacika III.)
24. ifj. Patay József ur zs. sz. Libella (Poétá II. — Lonka)
25. „ „ 99 99 zs. sz. Liszka ( »» — »» )
26. Patay Sándor ur v. k. Lendület ( »» — »♦ )
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27. Patay Sándor ur zs. sz. Lili ( »» *’ )
28. Patay Tibor ur V. sz. Lona (Poéta II.—Lonka)
29. 99 99 99 V. sz. Logika ( „ -  » )
30. 99 99 99 zs. k. Csámpás (Lator—imp. Leading Card)
31. 99 99 99 fk. sz. Cicka (  n  —  > t  > f  »» )

32. 9 * 99 fk. k. Hékás ( „ — Helyrekata)
33. 99 99 99 c. sz. Hancsí ( »» »♦ )
34. Soldos Árpád ur fk. k. Subick (Hiú — Hirharang)
35. 99 99 99 zs. sz. Sehogy ( •• »» )
36, Szapáry Paula grófnő fh. c. sz. Pitypang (Lator—Pacika III.)
37. Szilassy Ida úrnő c. sz. Lássuk (Lator—Liflang)
38. w 99 n h k. Yo Yo (Púszmüsz— Prima)
39. Szőke Barna ur v. sz. Nekéve (imp. Ladys Friend — Keszkenő)
40. 99 » » v. sz. Honte ( „ „ » » )
41. 99 99 t » v. k. Nosinger ( »» »» »» — » )
42. 99 99 99 fk. fh. sz. Ez az (imp. Britt—Banánhéj)
43. 99 99 99 fk. k. Tyukrázda (Lator—imp. Leading Card)
44. 99 99 99 c. sz. Sárisarokra(Lator—Helyrekata)
45. Szőke Vince ur fh. sz. Mamuska (Hejehuja— Pipacs)
46. 99 99 99 fh. fk. sz. Bestia (Hejehuja— Hebra)
47. Uray Gyula báró fh. k. Kakuk (Habakuk 11. —Délibáb)
48. Wíndisch József ur c. k. Nafene (imp. Ladys Friend — Keszkenő)
49. 9 9 99 99 c. k. Atyala-Patyala ( „ »» — ,, )
50. 9 9 99 99 V. sz. Hettyegö ( ” ” ” — n )
51. 9 9 99 99 c. sz. Kakuk (  99 99 W --  99 )

Bánat: Kolozsváry Kálmán ú r: zs. sz. Pac2ika VII. (Lator — Paczika III.)
Helyesbítés. A Derby-versenyekröl kiadott értesítésben Windisch József úr nevezései nem 

Rasekol—Keszkenő, hanem imp. Ladys Friend—Keszkenő alomból származnak és az 52 sz. alatti agár 
neve sem Löttyedt, hanem Kakuk.

A Derby helyéül az igazgatóság Nyíregyhá
zát felölte ki.

Tagdíjfizetési felhívás. Felkéretnek az Or
szágos Agarász-Szövetség tagjai, hogy hátralékos 
tagdíjaikat a titkárhoz fizessék be. A tagdíjak 1924. 
évig 6 pengő, 1925—1933. évekre 24 pengő,

Kedvezményes lőszállitás. A magyar kir. 
kereskedelmi miniszter a verseny- és tisztílovaknak 
kedvezményes vasúti szállítását az agárversenyekre

szállított lovakra is kiterjesztette. Az igazolványok a 
titkárnál kaphatók. Az igazolványra vonatkozó ké
relmeknél megjelölendő a feladó állomás és ver
seny, melyre a ló szállitatik és a visszaszállítás állo
mása.

Tagkilépések. Az Országos Agarász Szövet
ség május 7-én tartott közgyűlése Kövér János és 
Sárközy György uraknak a Szövetségből való kilé
pését tudomásul vette.

KIADÓ : ORSZÁGOS AGARÁSZ-SZÖVETSÉG.
Roth Dezső könyvnyomdája, Szolnokon. — 14326.


