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Bízunk bennük!
Magyar fogathajtók az Európa-bajnoksàgon
2021. szeptember 2-5-én Magyarország rendezi a jubileumi XII. Négyesfogathajtó Európa-bajnokságot.
A fogat-csúcstalálkozó a szeptember 25. – október 14. között „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti
Világkiállítás társrendezvénye.
Jubilálunk!
Az ötven éve 1971-ben Budapesten rendezett első fogat kontinensbajnokságra és honi fogatsportunk
párját ritkító sikersorozatára emlékezünk.
Magyarország kezdte (1971) – felelevenítette (2011) – és tovább írja (2021) a négyesfogathajtó Európa-bajnokságok történelmét.
Világklasszis fogathajtók legjobb fogathajtói startolnak a budapesti Kincsem Parkban.
Rekord számú,43 fogat, 10 nemzet, 9 csapat, 11 világ- és Európa-bajnok, 215 ló a startnál

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.

MegidéZett fogattörténelmünk
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!

ElősZör együtt – meggyőZő menetelés
A 2011-ben újraindított 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 Zoltán 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!

a magyar csapat
LáZár Zoltán (48)


Negyedszázada a négyes- és a kettesfogathajtó világ meghatározó személyisége.



Kilencszeres világbajnok.



Huszonegy világ- és Európa-bajnoki érmet nyert.



A világon egyedülálló módon, hétszer a kettesek, kétszer a négyesek között győzött.



Négy 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 (53)


Világbajnok.



1994 óta a világ élvonalának elismert, sikeres hajtója.



Négy világbajnoki-, köztük egy aranyérmet és négy Európa-bajnoki érmet nyert.



Tizenegy 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 (29)


Végigjárta a fogathajtó ranglétrát.



Pályafutása elején pónifogathajtó.



Korosztályos Európa-bajnok.



Három póni világbajnokságon ezüst- és bronzérmet nyert.



Sikereit a felnőttek között folytatta.



Kétszeres kettesfogathajtó világbajnok csapatban.



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.

TÓTH TAMÁS
szövetségi kapitány

Az egyéni versenyben startoló
magyar hajtók
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