
Rovatcím

A csikók többsége a bemutató futásukat itt is 200 vagy 400 
méteres távon tette meg a homokborítású futófelületen. 
Öt ló a gyepen mutatta be képességét. A pénteki breezing 

show után a hétfői árverésig a vevőknek alkalmuk nyílott arra, hogy a 
kiszemelt telivéreket akár többször is megnézzék, fotózzák és megvizs-
gálják. Az árverés előtt a komoly vevők állatorvosokkal is megvizsgál-
tatták a kiszemelt lovakat, lényegében kívülről belülről. Volt olyan ló, 
amelyiknek naponta több, mint ötvenszer kellett kijönnie a boxából. 
A kétévesek nagy többsége viszonylag nyugodtan tűrte a procedúrát 
egy kis nyugtató segítségével.
Az árverésen nagy volt az érdeklődés. Magyar fülnek szokatlanul nagy 
számok röpködtek a licitek során. A legtöbb pénzt egy Big Brown 
apaságú méncsikóért fizettek ki. A kalapácsot 1.3M USD-nál ütötték 
le. A kiváló pedigréjű és küllemű kétéves 10.2 mp-et dolgozott 200 
m-en. A nagyreményű lovat Wavertree Stables adta el a Coolmore-
nak. A statisztikai adatokat nézve az idei aukció emelkedést mutatott 
az átlagárban és a mediánt illetően a tavalyihoz képest. 

Statisztika 2012 2011

Felvezetett ló 84 143

Eladott ló 60 87

Összforgalom 19, 215, 000 USD 20, 685, 000 USD

Átlagár 320, 250 USD 237, 759 USD

Medián 227, 500 USD 200, 000 USD
 
Az árverések mellett javában folynak a versenyek, és egyre jobban ki-
teljesedik a Derby-láz. A közeli Gulfstream Parkban a hétvégén már 
le is futották a Gulfstream Oaks-t (Gr-2) és a Florida Derby-t (Gr-1). 
A kancadíjat Grace Hall 6 és fél hosszal nyerte. Az Empire Maker 
apaságú 3 éves pej kanca ezzel 180 ezer dollárt nyert gazdájának.
A lefutási idő 1800 m-re 1:49, 36 volt.

A Derby meglepetést hozott. A nagy favorit Union Rags és El Padrino 
volt. Ezzel azonban Take Charge Indy mit sem törődött. Lovasa a há-
romszoros Kentucky Derby nyerő Calvin H. Borel hathatós segítségé-
vel szinte végig vezetve egy hosszal nyert Raveron előtt. Nyakhosszal 
harmadik a toronymagas favorit Union Rags lett. Take Charge Indy 
3stpm (apja A. P. Indy) az első helyért 600 ezer dollárt kapott. Érde-
kességként megemlíteném, hogy a nyerőt, előző évben a keeneland-i 
szeptemberi yearling árverésen 80 ezer dollárért nem adták oda. Uni-
on Rags veresége ellenére a szaklapok véleménye szerint még mindig 
a Kentucky Derby legnagyobb esélyese. 

10.000
Több mint öt órás út után megérkeztünk a Miami közelében lévő Palm Meadows tréningcenterbe, ahol a Fasig-Tipton 

Florida árverést tartották, válogatott 2 éves tréningben lévő telivéreknek. Az OBS márciusi árverése után nem
gondoltam volna, hogy még annál válogatottabb küllemű és pedigréjű kétéveseket fogunk látni. Pedig láttunk.
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Soltész András a Telivér Parkban

Karlovy Vary

A fotókon a Gulfstream Park jártatója látható.



Másnap április 1-én futották le   Louisiana Derby (Gd-2) futamát 
szintén 1800 m-re. Az összdíjazás itt is egy millió USD volt. Ápri-
lisi tréfa volt javában a nyerő személye. A szélső esélyű Hero of Order 
(apja Sharp Humor) igazan megviccelte a mezőnyt. A „nem telje-
sen tiszta” jármódú mén nagy küzdelemben fél hosszal megverte a 
nagy esélyes Mark Valeski-t. 600 ezer dollárt keresve tulajdonosának 
Gennadi Dorochenko-nak, aki egyben a trénere is. Az orosz szárma-
zású tréner Hero of Order-t 2011-es keeneland-i szeptemberi yearling 
árverésen mindössze 3000 dollárért vette meg. Nem akármilyen sze-
me van a lóhoz. A nyerő eddig a versenyig 13-szor futott, egyszer 
nyert, egyszer volt második és kétszer harmadik. Össznyereménye 
57,277 USD volt. Idén ötször futott, egyszer nyert és egyszer har-
madik helyezést szerzett. Erre mondják azt, hogy jól volt időzítve a 
formája.  Hero of Order oddsa 109-1 volt, őt játszották a legkevés-
bé. Aki viszont mégis bízott benne annak szépen hozott a konyhá-
ra. 2 dolláros alapon tétre 220.8 USD-t, befutóra 491.8 USD-t és 
hármasbefutóra 7812 USD-t fizetett.
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Kiheverve az árverés és a Derby-k izgalmait elindultunk Kentucky-ba 
a keenelandi árverésre és versenyekre. Floridan, Georgian, Tennes-
see-n áthaladva 13 órás út után értünk Lexingtonba. Hagyományosan 
a keenelandi árverés előtt van a tavaszi meeting nyitónapja. Az április 
6-tól 27-ig tartó meeting első versenyét, nyeretlen kétévesek futották 
900 m-re és a lefutási idő 52.79 volt.  Érdekes, hogy az árverési csikók 
pedig csak 200 vagy 400 méteres munkát mentek.
Keenelanden a pálya borítása szintetikus (Polytrack). Ez a talaj gyors 
és rugalmas, ami a lefutási időkben is megmutatkozott. A különböző 
talajokon való futásra más-más felépítésű lovak alkalmasak. Érdekes 
és érdemes volt megnézni, hogy a különböző versenypályák eltérő 
futófelületein milyen típusú lovak voltak eredményesek. A nyitónap 
fő attrakciója egy Gr-3 verseny volt. A 100 ezer dollár összdíjazású 
futamot 3 évesek részére 1700 m-es távra, gyepre írták ki. A versenyt 
Silver Max nevű pej mén nyerte meg. A versenynap látogatottsága 
számomra elképesztő volt, körülbelül akkora volt a zsúfoltság, mint a 
Kincsem Parkban Overdose 2009-es futása napján.

A közönség rendkívül kulturált és fegyelmezett, itt nincs hangos szó 
vagy trágár bekiabálás. Pedig itt is voltak nagy meglepetések. A fo-
gadási kedv nagyon nagy. Érdekes volt látni itt is, mint az amerikai 
pályákon mindenütt, az automata fogadási tikett-gépeket. Nagyon 
meggyorsítja a fogadás menetét és idejét.
Másnap szombaton még többen jöttek ki a versenyekre. A versenynap 
igazi csemegét ígért a szakmai közönségnek. Egy 500 ezer dolláros 
Gr-1 versenyt rendeztek 1800 m-re 3 éves kancák részére a Polytrack 
borításon. A legnagyobb esélyes a csodálatos Stephanie’s Kitten volt. 
A 3 éves kanca tavaly megnyerte a Breeders’ Cup Juvenile Fillies Turf 
versenyét. Nem volt meglepetés, hogy a legrövidebb odds az ő neve 
mellett látszott. A hétlovas mezőnyből négy ló külleme emelkedett 
ki. Ezeken a lovakon igazán meglátszott, hogy nem véletlenül fut-
nak egy Gr-1 versenyben. A versenyt kisebb meglepetésre a szinte 
végig vezető szép pej kanca, Karlovy Vary nyerte meg, az erősen 
támadó Hard Not to Like előtt. Lehetséges, hogy Stephanie’s Kitten-
nek nem tetszett a Polytrack, így csak harmadik lett. A nyerő ló apja 
Dynaformer, anyja The Right Pew, anyai nagyapja Pulpit. az előkelő 
származású kancát Kentucky-ban tenyésztették. A 300 ezer dollárt 
kereső lovat James Graham lovagolta.
A versenyek során jobbnál jobb lovasok stílusában gyönyörködhet-
tünk.  Láttuk lovagolni többek között Robby Albarado-t, Edgar Pra-
do-t, Alan Garcia-t, Julien Leparoux-t, Alex Solis-t. Nagy élmény volt 
látni lovaglásaikat. A múltkor már említettem, hogy milyen komoly 
hagyományai vannak a lóversenyeknek az USA-ban. Itt Lexingtonban 
az utcákon, tereken, lépten, nyomon lovas szobrokba, versenyjelene-
teket és ménesi életképeket megjelenítő szoborcsoportokba botlot-
tunk.   Keenelanden az átépítés előtt egy Kincsem szobor fogadta a 
bejáratnál a látogatókat. 
A hagyományos kétéves árverést hétfőn tartották meg. Az igényes ve-
vők csak az átlagnál jobb származású és küllemű csikókat vették meg. 
A legnagyobb árat, 700 ezer dollárt egy Majestic Warrior méncsikóért 
fizettek ki. Ez a ló a tavalyi júliusi selected yearling árverésen még 137 
ezer dollárért cserélt gazdát. Jó befektetés volt. Természetesen nem 
csak a vevők voltak igényesek. Volt olyan csikó, amelyiket 335 ezer 
dollárért sem adtak oda, de a legnagyobb meglepetés akkor ért en-
gem, amikor megtudtam, hogy a 142-es katalógusszámú Raven’s Pass 
apaságú méncsikóért az 525 ezer dollár is kevésnek bizonyult. Ez azért 
nem semmi. Szombaton futják az egyik legnagyobb Derby-előkészítő 
versenyt, a Toyota Blue Grass Stakes-t. Előreláthatólag ott fog futni 
a másik nagy Derby aspiráns, a kétéves champion és Breeders’ Cup 
Juvenile nyerő Hansen. 

Soltész András
Fotók: Seipert Judit és Szlavik Tibor
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