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

Szeptember 1., szerda

START ELŐTT
ÁLLATORVOSI SZEMLE — SORSOLÁS — MEGNYITÓ ÜNNEPSÉG
A fogathajtó elit már augusztus 30-án, az istállók nyitásakor megérkezett a Kincsem Parkba.
Rekord számú – 43 fogat, 10 nemzet, 9 csapat, 11 világ- és Európa-bajnok, 213 ló a startnál.
Szerdán, szeptember 1-jén állatorvosi szemle, a díjhajtás indulási sorrendjének sorsolása és a megnyitó
ünnepség vezette be a szeptember ötödikéig tartó Kincsem parki programot.
A lovak egészségvédelme alapvető követelmény.
A nap izgalmas programja a kötelező állatorvosi szemle is ezt a célt szolgálta.
Az állatorvosok a lovak versenyre való alkalmasságát – kondíció, mozgás, egészséges lábszerkezet
(sántaság), klinikai alapértékek, tiltott szerek használata – vizsgálták; a lóútlevélben az azonosságra, a
vakcinára és egyéb állatorvosi bejegyzésre vonatkozó előírásokat ellenőrizték.
Egy külföldi lovat kizártak a versenyből.
A lovak mindezek alapján vonulhattak az istállókba és kaphattak rajtengedélyt.
Tesztelték a kocsik előírás szerinti állapotát is.
A díjhajtás startlistája
Az első nap hét magyar hajtó indul, köztük a csapattag ifj. Dobrovitz József 12:31 órakor startol.
A díjhajtó verseny második napján, pénteken, a csapattag Dobrovitz József 10:11 órakor, Lázár Zoltán
14:11 órakor indul.
A megnyitó ünnepség
Lázár Vilmos a Magyar Lovas Szövetség elnöke, tizenkétszeres fogathajtó világbajnok köszöntötte a
versenyzőket, a bírói kart és a vendégeket, külön dr. Kovács Zoltánt, az „Egy a Természettel” Vadászati- és
Természeti Világkiállítás kormánybiztosát, Fugli Károlyt a Nemzetközi Lovassport Szövetség Fogathajtó
Szakág elnökét.
Emlékeztetett rá, hogy a Nemzetközi Lovas Szövetség megtisztelő megbízásából Magyarország a
tizenkilencedik nemzetközi fogathajtó versenyét rendezi.
Ötven év! Ennyi idő rohant el az 1971-ben, Budapesten az I. Vadászati Világkiállítás keretében
megrendezett, felülmúlhatatlan magyar sikert hozó I. Négyesfogathajtó Európa-bajnokság óta.

Fogat csúcstalálkozónkon tisztelettel adózunk a közelmúltban, százéves kora előtt elhunyt Fülöp herceg,
a Nemzetközi Lovas Szövetség huszonkét éven át volt elnöke előtt, aki a világ lovassportjának irányt, utat
mutatott és erőt sugárzott. Jubileumi fogatversenyünket Őfőméltósága emlékének ajánljuk. – mondotta
többek között Lázár Vilmos.
Az emberi létezéstől elválaszthatatlan – a nemzeti kultúra része a ló
"Nagy megtiszteltetés, hogy az elmúlt másfél év megpróbáltatásai után most itt köszönthetem Önöket.
Ötven éve Budapesten más történelmi körülmények között sikeres vadászkiállítást rendeztek, amely
nemcsak a vadgazdálkodást mutatta be, hanem a lovas kultúránkat is a négyesfogathajtó Európabajnoksággal. Ötven évvel később hasonlóra vállalkoztunk" - mondta beszédében Kovács Zoltán
nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár, aki egyben az idei, budapesti Vadászati- és Természeti
Világkiállítás lebonyolításért felelős kormánybiztos is.
"Egy a természettel" - utalt a Vadászati- és Természeti Világkiállítás szlogenjére Kovács Zoltán. "Ezzel
fejezzük ki azt, hogy az emberi létezés elválaszthatatlan a természettől. Ahogy a vadászok a szarvastól
vagy a magyarok a lótól" - fogalmazott Kovács Zoltán.
Fülöp herceg emlékezete
Fugli Károly, a Nemzetközi Lovas Szövetség (FEI) Fogathajtó Szakágának elnöke felidézte, hogy az idén
áprilisban elhunyt Fülöp herceget 1969-ben választották meg a FEI elnökének, akinek hathatós
támogatásával a FEI felvette szakágai sorába a fogathajtást, majd Magyarországnak ítélte az első Európabajnokságot 1971-ben. A sportvezető beszéde végén megnyitotta a 2021. évi jubileumi XII.
Négyesfogathajtó Európa Bajnokságot.

Névsorolvasás – A starthoz várjuk:
Az Európa-bajnokságon starthoz áll többek között:
➢ az elmúlt másfél évtized legeredményesebb együttese, a holland csapat, élükön minden idők
legeredményesebb fogathajtójával, Ijsbrand Chardon-nal (tizenegyszeres világbajnok, hatszoros
Európa-bajnok), a szintén többszörös világ- és Európa-bajnok Koos de Ronde-val, valamint Bram
Chardon-nal (az Európa-bajnoki cím védője) és Mark Weusthof-fal
➢ a csapat Európa-bajnoki címet viselő német együttes: Michael Brauchle, Georg von Stein és Anna
Sandmann
➢ a francia Benjamin Aillaud, az előző Európa-bajnokság (2019 Donaueschingen) egyéni ezüstérmese és
csapat bronzérmese
➢ a belga Glenn Geerts, a legutóbbi Európa-bajnokság egyéni bronz és csapatezüstérmes hajtója
➢ a svájci Jérôme Voutaz, a FEI négyesfogathajtó világranglista jelenlegi hatodik helyezettje

Az edzőtábor után megérkezett a magyar csapat (Lázár Zoltán kilencszeres világbajnok, Dobrovitz József
világbajnok, ifj. Dobrovitz József kétszeres világbajnok) és a hat magyar egyéni induló.

A három magyar világbajnok a világ fogatsportjának elismert, sikeres személyisége. Együtt közel félszáz
világ- és Európa-bajnokságon szerepeltek, ahol 36 érmet nyertek.
Sok a trónkövetelő.
Minden idők legkiélezettebb kontinensviadalára számítunk.

A további program: látvány, izgalom, sportélmény.
Szeptember 2-3., csütörtök, péntek 10 óra: díjhajtás
Szeptember 4., szombat 10 óra: maratonhajtás
Szeptember 5., vasárnap 10 óra: akadályhajtás, 15:30: bajnokavatás, ünnepélyes díjátadás

Dr. Fehér Károly s.k.
sajtófőnök

A díjhajtás 2021. szeptember 2-3. (csütörtöki és pénteki) startlistája:

