XII. NÉGYESFOGATHAJTÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG
„Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás társrendezvénye
Szeptember 5.,vasárnap

HOLLAND EGYÉNI ÉS CSAPATGYŐZELEM
A lovak állóképességét, idomítottságát és a hajtók felkészültségét vallató akadályhajtás zárta a jubileumi XII.
Négyesfogathajtó Európa-bajnokság versenynapját.
43 fogat, 10 nemzet, 9 csapat, 11 világ- és Európa-bajnok, 213 ló a startnál.
A két versenyszám, a díj- és a maratonhajtás után kirajzolódtak ugyan az erőviszonyok, ám az alapidő teljesítése és
az egy akadály-verőhibáért járó 3 hibapont még változatlanul sok izgalmat ígért.
A két versenyszám után Bram Chardon 163,18 hibaponttal állt az élen.
Csapatban a német együttes vezetett 324,9 hibaponttal.
A magyar hajtók közül Dobrovitz József 175,54 hibaponttal a 7. helyről várta az akadályhajtást.

Az akadályhajtás eredménye
1. Dries DEGRIECK, Belgium, 1,65 hibapont
2. Bram CHARDON, Hollandia, 1,70 hibapont
3. Jiri Jr. NESVACIL, Csehország, 2,49 hibapont
A magyar hajtók közül Dobrovitz József a 16. helyen, 8,23 hibaponttal zárta az akadályversenyt.

Akadályhajtás
❖ A lovak állóképessége, elengedettsége, valamint a hajtó felkészültsége itt is meghatározó.
❖ A versenyzők a 20 akadályt viszonylag komplikált vonalvezetésű pályán időre teljesítik.
❖ A bólyapárok a kocsi nyomtávolságánál 30 centiméterrel szélesebbek. Az akadályelemeken levő labda leesését
3 hibaponttal büntetik.
❖ A versenyszám alapidejének túllépése szintén büntetőpontokkal jár.

Az Európa-bajnokság végeredménye
EGYÉNI EREDMÉNY
Európa-bajnok: Bram CHARDON, 164,88 hibapont
Ezüstérmes: Ijsbrand CHARDON, 169,57 hibapont
Bronzérmes: Michael BRAUCHLE, 169,62 hibapont
Legjobb magyar (9. hely): DOBROVITZ József, 183,77
hibapont

CSAPAT EREDMÉNY
Európa-bajnok: Hollandia, 332,7 hibapont
Ezüstérmes: Németország, 339,3 hibapont
Bronzérmes: Belgium, 353,3 hibapont
Magyarország (5. hely): 370,8 hibapont

AZ EURÓPA-BAJNOK: BRAM CHARDON (28)
•
•
•
•
•

háromszoros Európa-bajnok (egyéni: 2, csapat: 1)
háromszoros pónifogathajtó világbajnok
minden idők legfiatalabb FEI Világkupa győztese
a Chardon család hagyományainak méltó folytatója, a hajtókirály
Ijsbrand fia
gyerekfejjel profi futballistának vagy kerékpárversenyzőnek készült

AZ EURÓPA-BAJNOKI EZÜSTÉRMES: IJSBRAND CHARDON (60)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

minden idők legeredményesebb négyesfogathajtója, a fogatvilág
meghatározó személyisége
tizenegyszeres világbajnok (egyéni: 4, csapat: 7)
hétszer nyert Európa-bajnokságot (egyéni: 2, csapat: 5)
a világ legrangosabb fogatversenyén, Aachenben 12 egyéni- és 18
csapat aranyérmet nyert
huszonhétszeres holland bajnok
háromszoros FEI Top Hajtó Díjas
a holland királynő Oranje Nassau Rend tisztjévé avatta
kezdő éveiben a díjlovaglás állt közel hozzá. Lovainak képzésében az
idomító díjlovaglás ma is fontos szerepet játszik
18 évesen lovasiskolai szakoktató-tanári oklevelet szerzett

AZ EURÓPA-BAJNOKI BRONZÉRMES: MICHAEL BRAUCHLE (31)
•
•
•
•
•
•
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háromszoros világbajnoki csapat-ezüstérmes
egyéni- (2015) és csapat-Európa-bajnok (2019)
csapat Európa-bajnoki ezüstérmes (2021)
a német bajnokságot kétszer nyerte (2019-ben törött lábbal)
egyes mértékadó szakértők szerint a világ legjobb maratonhajtója
fogathajtó család tagja
a német Aranyhajtó Díj kitüntetés birtokosa

Nyilatkozatok
AZ EURÓPA-BAJNOK:
„Egészen fantasztikus verseny volt. Ilyen közönség sehol nincs a világon, mint itt. A maratonhajtáson sokan voltak,
de most az akadályhajtáson is tömött lelátók előtt szerepeltünk. Nekem nagy könnyebbség volt, hogy úgy hajtottam
utolsóként az arénába, hogy tudtam, mienk az egyéni arany, mert édesapám megelőzte Brauchlét” – mondta a
címvédőként a győztes Bram Chardon, aki elárulta, megpróbálja megdönteni édesapja rekordjait, de szerinte ez
nem lesz könnyű.
AZ EURÓPA-BAJNOKI EZÜSTÉRMES:
„Nagyon szeretünk Magyarországon versenyezni, rengeteg barátunk van itt. Ennél tökéletesebb verseny nem is
lehetett volna számunkra, mivel a fiam megnyerte az egyéni aranyat előttem és a csapatunk is győzött” – értékelt
a sportág legendás alakja, Ijsbrand Chardon, aki az elmúlt évtizedekben rengeteg világ- és Európa-bajnokságon
szerepelt, mégis ezt tartja minden idők legjobb legszínvonalasabb versenyének; külön kiemelte a maraton- és
akadályhajtás nehézségét.
A LEGEREDMÉNYESEBB MAGYAR HAJTÓ:
„Ez extra verseny volt. Ilyen a világon sehol nincs” – mondta a magyar csapat legeredményesebb versenyzője, a
kilencedik Dobrovitz József. „Sajnos a két évvel ezelőtti fogatomból csak egyetlen lovam maradt, így ezt nem lehet
csinálni, ha nem lesz szponzor, akkor alaposan el kell gondolkodnom a folytatáson”.
LÁZÁR ZOLTÁN, KILENCSZERES VILÁGBAJNOK FOGATHAJTÓ, A MAGYAR CSAPAT TAGJA:
"Rá kellett jönnöm arra, hogy három versennyel nem lehet idejönni az Eb-re. Ez nagyon kevés, mert ezek a hibák
most jöttek elő, ami ha többet versenyzek, akkor már előbb kiderülnek. De a tavalyi sérülésem és a pandémia miatt
ez lehetetlen volt. Ez az Európa-bajnokság arra jó volt, hogy nem gondolkozom el a visszavonuláson, mert
szeretném a csúcson befejezni. Egészen fantasztikus átélni, hogy hazai pályán telt ház előtt nem lehurrogva vagyok
egy ilyen szereplés után, hanem mindenki bíztat és sajnálkozik" - értékelt az MTI-nek a kilencszeres világbajnok
Lázár Zoltán.
LÁZÁR VILMOS A MAGYAR LOVASSPORT SZÖVETSÉG ELNÖKE:
„Nem illik saját magunkat dicsérni, de a versenyzők, a bírók, a nemzetközi szakemberek és a kilátogató sok ezer
érdeklődő visszajelzése alapján sikerült megidézni a múltat, az ötven évvel ezelőtti első Európa-bajnokságot, amivel
a jövőt építhetjük. Ennyi kilátogatóra, ilyen hangulatra nemcsak a versenyzők, talán még mi magunk sem
számítottunk” – értékelte a rendezést a kettesfogathajtóként 12-szeres világbajnok Lázár Vilmos.
FUGLI KÁROLY, A NEMZETKÖZI LOVASSPORT SZÖVETSÉG (FEI) FOGATHAJTÓ SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE:
„Ez az Európa-bajnokság a legmagasabb elvárásokat is túlszárnyalta, mind színvonalában, mind lovas
infrastruktúrában. Remélem a Kincsem Park további rangos fogathajtó események otthona lesz a jövőben” –
mondta Fugli Károly.
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