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ÚT A SIKERHEZ

„Itt is győz, ki lovát ésszel hajtja.”
Iliász 23. ének. I.e. VIII. század

A FOGATHAJTÓ VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSE
Az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti
Világkiállítás (szeptember 25 – október 14.) társrendezvényeként, a Kincsem Parkban, szeptember
2-5-én rendezzük a jubileumi XII. Négyesfogathajtó
Európa-bajnokságot.
Magyarország 1971-ben kezdte – 2010-ben felelevenítette – 2021-ben tovább írja a Négyesfogathajtó
Európa-bajnokságok történelmét!
„A mostani elképzelésem szerint az Európa-bajnokságon csapatunk Dobrovitz József, ifj. Dobrovitz József,
Lázár Zoltán összeállításban áll starthoz” – mondta
Tóth Tamás szövetségi kapitány március közepén.

KÖZÖS ENERGIÁK
A három csapattag a világ fogatsportjának elismert,
sikeres személyisége.
36 világ- és Európa-bajnoki érmet nyertek.
Közel félszáz világ- és Európa-bajnokságon szerepeltek, ötször közös csapatban hajtottak (Breda 2011,
Izsák 2013, Caen 2014, Aachen 2015, Breda 2016).
Eltérő egyéniségek. Közös jellemző tulajdonságaik:
magas színvonalú magyar hajtókultúra, nagy nemzetközi tapasztalat, összeszokott csapatmunka.
Példaképek.

DOBROVITZ József világbajnokunk kereken három évtizede a
négyesfogathajtó világ élvonalának elismert, sikeres egyénisége.
Nyolc világ-és Európa-bajnoki érmet nyert.

MEGIDÉZETT FOGATTÖRTÉNELMÜNK
LÁZÁR Zoltán. Kilencszeres négyes-és kettesfogathajtó világbajnokunk negyed százada a fogatvilág meghatározó, sikeres személyisége. Huszonegy világ-és Európa-bajnoki érmet nyert.

Lázár Zoltán és Dobrovitz József közös fogattörténelmet írt.
Két évtizeddel az utolérhetetlen magyar sikert hozó
szilvásváradi világbajnokság után (csapat és egyéni

aranyérem, az első öt helyen a mieink) 2004-ben
a kecskeméti négyesfogathajtó világbajnokságon,
Kecskeméti Lászlóval együtt – Fintha Gábor
szövetségi kapitány irányításával – csapat-világbajnokságot nyertek; Lázár Zoltán egyéni
világbajnok.
Ugyanebben az évben Aachenben, a világ legrangosabb
fogatversenyén is győztek.
Felejthetetlen közös emlékek!

Ki-ki a maga útját járta, szervezetten, követte bevált
módszereit, kreatívan kereste az előremutató új lehetőségeket.

LÁZÁR VILMOS SIKERES KEZDEMÉNYEZÉSE
Három évtized Európa-bajnoki szünet után a Magyar
Lovas Szövetség elnöke a Nemzetközi Lovas Szövetségnél
érvekkel alátámasztva kezdeményezte a kontinensviadal
folytatását.
Egyetértésre talált!

ELŐSZÖR EGYÜTT – MEGGYŐZŐ MENETELÉS
A 2011-ben újra indított Európa-bajnokságon (Breda)
Lázár Z., Dobrovitz, ifj. Dobrovitz először hajtott a
csapatversenyen együtt és mindjárt sikerrel.
A világverő házigazdák és minden idők legeredményesebb
hajtója, a holland Ijsbrand Chardon mögött csapatunk
és Dobrovitz József ezüstérmes.
Két évre rá, Izsákon Lázár Z. és a csapat bronzérmes.
2015-ben Aachenben a csapat ismét bronzérmet nyer.
A göteborgi (2017) és a donaueschingeni (2019)
Európa-bajnokságon csak két hajtóval (Dobrovtz J.,
ifj. Dobrovitz) startolt a magyar csapat.
Van mit pótolni!

Ifj.DOBROVITZ József kétszeres kettesfogathajtó világbajnokunk.
Eredményes pónifogathajtó pályáját a felnőttek között is nemzetközi színvonalon folytatja.
Hét világ-és Európa-bajnoki érmet nyert.

„NEVETVE GYÖTRŐDÉS”
A vírusjárvány sújtotta, de kedvező téli időjárás napjaiban
válogatottjaink folyamatosan dolgoztak. Balczó András
a sportok királya szavaival élve „az edzések szenvedései,
a nevetve gyötrődés, a jellempróbák”, a kőkemény
alapozás ideje volt ez.

LÁZÁR Vilmos tizenkétszeres világbajnokunk érvei és javaslata
alapján a Nemzetközi Lovas Szövetség/FEI/, három évtized szünet
után a négyesfogathajtó Európa-bajnokságot újra indította.

A tervek szerint a mezőhegyesi, a vecsési, a bugaci és a
szilvásváradi kiemelt versenyek segíti a felkészülésüket.
A Nemzetközi Lovas Szövetség versenynaptára szinte napról
napra változik, ezért a külföldi erőfelmérő versenyeik
helyszíneit még körvonalazni sem lehet.

A TRIUMVIRÁTUS
E szó jelentése: „a közös célok érdekében létrehozott
érdekszövetség”.
Az Európa-bajnokságra készülő triumvirátusunk tagjai
ennek tudatában dolgoznak, optimisták, szerények,
tisztában vannak képességeikkel és lehetőségeikkel.
A világversenyeken már bizonyított és új, ígéretes lovaikkal
egy sor fogatvariációt próbáltak ki.
A csapatmunkát tapasztalt segédhajtóik, a technikai
személyzeteik és háttér-infrastruktúrájuk segítette.
A vírusjárvány miatt körülöttük is minden megváltozott,
új hangsúlyok keletkeztek. Ők is aggódnak családjuk,
barátaik, lovaik, környezetük, a felkészülésük és az ősz
eleji Európa-bajnokság sikere miatt, de sokszor és a közeli
napokban is megtapasztalták, hogy a fogathajtás előre
lendítő erő, képes a gondok enyhítésére.
Tudják, hogy azt a magyar fogathajtó sportot képviselik,
amelynek kitűnőségei a világ- és Európa-bajnokságokon
105 érmet, köztük 46 aranyat nyertek.
Eddig…
Elkötelezett profik.
Bízunk bennük!


Fehér Károly
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LÁZÁR Zoltán
 Negyed százada a négyes- és a kettesfoghathajtó világ meghatározó személyisége.
 Kilencszeres világbajnok.
 Huszonegy világ- és Európa-bajnoki érmet nyert.
 A világon egyedülálló módon, hétszer a kettesek, kétszer a négyesek között
győzött.
 Hat négyes-, kilenc kettesfogathajtó világbajnokságon és
három Európa-bajnokságon startolt.
 A világ legrangosabb fogathajtó versenyén Aachenben csapatgyőztes.
 Nyolcszoros magyar bajnok. Háromszor nyert Magyar Hajtó Derbyt.
 A magyar Sportcsillagok Társaságának tagja.
 Négyszer volt az év lovassportolója.
 A magyar lovassport Örökös Bajnoka.
 Az Állatorvostudományi Egyetem lovastanára.
 A Papp László Budapest Sportarénában 2007 óta évente szervezett Lovas Világkupa főrendezője.

DOBROVITZ József
 Világbajnok.
 1994 óta a világ élvonalának elismert, sikeres hajtója.
 Négy világbajnoki-, köztük egy aranyérmet és
négy Európa-bajnoki érmet nyert.
 Tizenkét világ- és öt Európa-bajnokságon startolt.
 A világ legrangosabb fogathajtó versenyén Aachenben csapatgyőztes.
 A világ legjobb hajtóit starthoz szólító FEI Fedeles Világkupa döntőjében
ezüstérmes.
 Tizenegyszeres magyar bajnok. Nyolcszor nyert Magyar Hajtó Derbyt.

Ifj. DOBROVITZ József
 Végig járta a fogathajtó ranglétrát.
 Pályafutása elején pónifogathajtó.
 Korosztályos Európa-bajnok.
 Három póni világbajnokságon ezüst- és bronzérmet nyert.
 Sikereit a felnőttek között folytatta.
 Kétszeres kettesfogathajtó világbajnok.
 Négy világ-, köztük két arany- és három Európa-bajnoki érmet nyert.
 Négy világ- és öt Európa-bajnokságon versenyzett.
 Magyar bajnok és Magyar Hajtó Derby győztes.


Forrás: Baranyai A – Fehér K

