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Mezőhegyes, 2016. szeptember 7. (szerda) 
 

 
II. Fiatal Fogatlovak Világbajnoksága. 

Megkezdődött! 
 
 

 
Az elmúlt évi sikeres vb-rendezés elismeréseként, szeptember 8-11-én ismét Mezőhegyes rendezi 
immáron második alkalommal a Fiatal Fogatlovak Világbajnokságát.  
 
A résztevő nemzetek: Ausztria, Görögország, Hollandia, Lengyelország, Magyarország, Németország, 
Olaszország, Svájc. 
 
   30 öt-hat-hét éves ló, 25 hajtó – köztük két világbajnok – áll starthoz. 
 
A Nemzetközi Lovas Szövetség újabb megtisztelő bizalma, felkérése lovaskultúránknak, 
hagyományainkban, versenyrendezőink sokszor bizonyított hozzáértésének, szakavatott munkájának, 
messze földön híres vendéglátásunknak és mindenekelőtt a világ fogatsportjában több mint fél 
évszázad alatt kivívott rangunknak, az Európa- és világbajnokságokon szerzett 93 érmünknek – köztük 
40 aranynak – szól. 
 
Szerdán az állatorvosi vizsgával kezdődött a program. A nemzetközi szövetség által delegált 
állatorvosi kar a felvezetett lovakat versenyzésre alkalmasnak találta. 
 
A versenyt színpompás ünnepség keretében Pap István Tibor a házigazda Mezőhegyesi Állami Ménes 
megbízott igazgatója – Fugli Károly, a Nemzetközi Lovas Szövetség (FEI) elnökségének tagja, a 
Fogathajtó Szakág elnöke társaságban – nyitotta meg. 
 
Megtisztelő, hogy hazánk és az idén 232 éves mezőhegyesi ménes elindítója a fiatal fogatlovak 
megmérettetését szolgáló világbajnokságnak; ezzel hozzájárul az új versenyrendszer kialakításához - 
mondotta Pap István Tibor.  
 
A világbajnokságot megnyitó Fugli Károly örömmel nyugtázta, hogy az elmúlt évi sikerek nyomán 
Magyarország, Mezőhegyes ismét vállalkozott a fogatsport fejlődését szolgáló rangos esemény 
rendezésére, amely kapocs a tenyésztés és a versenysport között – hangsúlyozta.  
 
A bemutatón a mezőhegyesi bölcsőben született történelmi lófajtánk a Nóniuszé volt a főszerep. 
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A fajtaalapító mén Nonius Senior 200 éve érkezett Mezőhegyesre. A program erre emlékezve a 
Nóniusz hagyományai előtt tisztelgett. Bemutatta: Mezőhegyes e nemzetközi rangú patinás 
intézmény, immár 232 éve a magyar mezőgazdaság és állattenyésztés, valamint a Kárpát-medence 
lótenyésztésének is meghatározó évszázados bölcsője. A tudatos, szakszerű tenyésztői munka itt 
rövid idő alatt maradandó értékeket alkotott – három védett történelmi lófajtánkat a Nóniuszt, a 
Furioso North Start és a Gidránt tenyésztette. 
 
Fogathajtó sportunk – jelesen Mezőhegyesen – merőben új feladatra vállalkozott. A díjugrató-, a 
díjlovagló- és military (lovastusa) szakágban –az olimpiai szakágakban – a fiatal lovak nemzetközi 
szintű versenye népszerű, elterjedt versenyforma.A fogathajtó sportban ez a képességfelmérés eddig 
hiányzott. 
 
Pótlására a Nemzetközi Lovas Szövetség Fogathajtó Szakbizottsága kidolgozta a fiatal fogatlovak 
versenyszabályzatát és 2015-re kiírta, Mezőhegyes pedig immár másodszor elnyerte a rendezésre 
jogosító pályázatot. 
 
A cél: nemzeti és nemzetközi szinten keretet biztosítani, rendszerbe foglalni a fiatal lovak 
versenyszerű megmérettetését; a versenyteljesítmény alapján hiteles nemzetközi szintű információt 
szolgáltatni a tenyésztés számára; és nem utolsó sorban szakmai alapokon álló piaci lehetőséget 
teremteni a külföldi és a magyar lófajták számára. 
 
A fiatal fogatlovak világbajnokságának versenye merőben új szabályokra épül, eltér a hagyományos 
fogatversenyek rendszerétől. 
 
A neves szakemberekből álló nemzetközi zsűri előtt a 5-6-7 éves lovak egyesfogatokban mérik össze 
képességeiket. 
 
A bakon neves hajtók ülnek. A magyar csapatban starthoz áll ifj. Nagy Tibor, aki – Lázár Vilmos és 
Zoltán csapattársaként –2014-ben Topolcsányban világbajnoki aranyérmet 
A lengyel lovakat Bartlomiej Kwiatek egyesfogathajtó világbajnok hajtja. 
 
Csütörtök reggel 9 órakor, a mezőhegyesi lovaspályán az 5-6-7 éves lovak kvalifikációs díj- és 
akadályhajtásával folytatódik a világbajnokság programja. 
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