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II. Fiatal Fogatlovak Világbajnoksága.
1. nap: kvalifikációs versenyek

Csütörtökön a fiatal fogatlovak díj- és akadályhajtásból álló elsőkvalifikációs versenynapját rendezték.
Csütörtökön kvalifikálódott lovak:
Az 5 éves lovak kategóriájában 10 ló közül négy, a 6 éves lovak kategóriájában 8 közül ugyancsak négy, míg a
7 éves lovak közül 12-ből hat jutott tovább.
Az előző évi mezőhegyesi világbajnoksághoz képest– a szakértők véleménye szerint – a bírók szigorúbbak,
szem előtt tartják a technikai követelmények megtartását; az értékelés reális.
A Nemzetközi Lovas Szövetség (FEI) megalakulásának évében (1921) Párizsban írta alá a lovasversenyek
alapszabályát. A célok között a természetes környezet, valamint a lovak egészségének, „jólétének” a
megőrzése és védelme kiemelt helyen szerepel. E célok változatlanok. A hagyományos fogatversenyeket
három számban díjhajtás (A versenyszám), maraton (B) és akadályhajtásban (C) rendezik.
A Fiatal Fogatlovak Világbajnokságán a pálya és a szabályok újak, különlegesek. A versenyforma kitűnő
lehetőséget kínál a ló verseny közben nyújtott teljesítményének megítélésére. A neves szakemberekből álló
zsűri előtt a lovak itt egyesfogatokba fogatolva mérik össze képességeiket. A világbajnokság kvalifikációs
versenyből és döntőből áll. A korosztályonkénti elődöntőket 80X40 méteres – tehát kisebb alapterületű –
négyszögben rendezik. Ehhez kombinált hajtó pályát és két mobil maratonakadályt építették.
A díjhajtó feladat befejezése után a hajtó azonnal megkezdi az akadályhajtást. A pályán 8 bójapárt (”sejbát”)
kell meghajtania. Egy verőhibáért 3 hibapont jár. A díjhajtó programban a zsűri a ló idomítottságát,
elengedettségét, hajlékonyságát, a jármódok szabályosságát, a vonalvezetést, az iramot, az íveket, a
folyamatos haladást, összességében a feladatok pontosságát és a hajtó szárkezelését bírálja.

Az együtt értékelt két feladatra 8 perc áll rendelkezésre.
8 bójapárral és a két kombinált és vizesakadállyal nehezített maraton pálya hossza 1200-1500 méter. Az iram:
230 méter/perc.
A mezőhegyesi lovaspályán pénteken reggel 9 órakor a vígaszágon az 5-6-7 éves lovak díj- akadályhajtó
kvalifikációs versenyével folytatódik a világbajnokság programja.

