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II. Fiatal Fogatlovak Világbajnoksága 
 

Ismét nagy siker volt 
 
Mezőhegyesen szeptember 11-én befejeződött a II. Fiatal Fogatlovak Világbajnoksága. 
8 nemzet 30 öt,-hat,-hét éves lova állt starthoz. 
 
Világbajnok lovak 
 
5 éves lovak versenye: 
Világbajnok: SAMBA LOTT, a Szász-Thüringiai pej kanca 8,71 ponttal. Hajtója Steffen 
HORN Németországból. 
2.REBELIA, a sziléziai pej kanca 7,07 ponttal. Hajtója Bartlomiej KWIATEK 
Lengyelországból. 
3.FIDERELLA 2, westfáliai pej kanca 7,00 ponttal. Hajtója Ulrich HENGEMÜHL 
Németországból. 
 
6 éves lovak versenye: 
Világbajnok: VALENZIO FST Szász-Thüringiai pej mén18,21 ponttal. Hajtója Dirk 
HOFMANN Németországból. 
2.ENFADO P Szász-Thüringiai pej herélt16,56 ponttal. Hajtója Jovanca Marie KESSLER 
Németországból. 
3.CONVERSANO CSALO szürke lipicai herélt16,00 ponttal. Hajtója Vinzenz 
DOBRETSBERGER Ausztriából. 
 
7 éves lovak versenye: 
Világbajnok: NESQUI GB pej herélt16,47 ponttal. Hajtója Giacomin BARBÜDA Svájcból. 
2.EPILOG Sziléziai fekete mén 14,47 ponttal. Hajtója Weronika KWIATEK 
Lengyelországból. 
3.BAZYLI sziléziai fekete mén 14,33 ponttal. Hajtója Bartlomiej KWIATEK 



 

Lengyelországból. 
 
Fogathajtó sportunk 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 hiányzott, a szakemberek egybehangzó 
véleménye szerint Magyarország, jelesen Mezőhegyes ismét sikeresen rendezte az 
úttörőnek számító, továbbfejlesztésre érdemes sporteseményt.  
 
A cél: nemzeti és nemzetközi szinten keretet biztosítani és 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 patinás, 232 éves és ígéretes új fejlődési pályára lépett Mezőhegyesi Ménes a 
világbajnokság kitűnő házigazdája volt. Versenypályájának talaja, látványa, bemelegítő 
pályája, lovas- és a környezeti kultúrája, infrastruktúrája, szakmai, szellemi 
felkészültsége okán végképp felkerült a nemzetközi lovas élet térképére.  
 
A Nemzetközi Lovas Szövetség tervei szerint – a fiatal díjlovagló,- díjugrató,- és military 
lovakhoz hasonlóan a fogatlovak világbajnokságát is évente állandó helyszínen rendezi. 
Mezőhegyes méltó állandó helyszín lehet – így a szakvélemény.  
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