
A szövetségi kapitány 2015-ös Kettesfogathajtó 
Világbajnokságra  és a Négyesfogathajtó Európa-bajnokságra 

való felkészüléssel kapcsolatos tervei, elképzelései 
 
Bevezető: 
 
Sajnos a legújabb FEI szabálymódosítás lecsökkentette az egyénileg 
indítható fogatok számát ötről háromra (ez érinti a hazai rendezésű 
Kettesfogathajtó Világbajnokságot). Ebből adódóan, jelenleg csak hét 
versenyzőt nevezhet a rendező ország. 
Ugyanakkor lehetőség van arra, hogy a FEI ill. a bajnokság Technikai 
kiküldöttje engedélyezze további hajtók indulását is, de nem csak a 
rendező ország részéről. 
Ezzel kapcsolatosan érdeklődtem és látok esélyt arra, hogy a korábbi 
induló létszámot tudjuk nevezni a VB-re. Ehhez a hivatalos szervezetek 
közbenjárása szükséges. Én mindenben támogatnám ezt a 
kezdeményezést.  
 
	  
Célom: 
 
A Kettesfogathajtó Világbajnokságon olyan versenyzők induljanak, akik 
a mutatott teljesítményük és eredményük alapján valóban a legjobbak a 
hazai mezőnyben és ezek a versenyzők a VB-n is kiváló eredményeket 
érjenek el. 
 
A válogató versenyekkel kapcsolatos célok: 
 
Nagyon fontos lenne, hogy a versenyzők és lovaik biztonságosan 
tudjanak versenyezni a válogató versenyeken. Ott, olyan eredmények 
szülessenek, amelyekhez nem férhet kétség, amelyek tükrözik a 
fogatok felkészültségét és amelyek ismeretében felelősséggel ki 
lehessen választani a VB-n induló versenyzőket. 
 
Ehhez szükség van: 
 
- olyan válogató versenyhelyszínek kiválasztására, ahol a lovak és 
versenyzők teljes biztonsága szavatolt, a helyszín rendelkezik 
megfelelő feltételekkel - díjhajtó és akadályhajtó pálya, bemelegítő 
pálya(k), megfelelő akadályok, megfelelő infrastruktúra, ahol a 
versenyzők komfortérzete megfelelő és a lovak ellátása az előírtaknak 
megfelelően történhessen. 
	  
- egy korrekt, eredményeket megkérdőjelezhetetlenül szolgáltató, 
feddhetetlen versenyirodára - hiszen a versenyek eredményei 



nyújthatnak csak pontos képet a fogatok felkészültségéről, mely a 
válogatás  igen fontos feltétele lesz. 
- a versenyek időmérő partnerének kiválasztása, aki megfelelően, 
biztonságosan működő felszereléssel rendelkezik, maratonon a 
szerkezet tartalmazzon szalagos rögzítést, mely segítségével 
visszaellenőrizhető a fogat akadályban töltött ideje, kamerás rögzítéssel 
kiegészítve. Akadályhajtásra megbízhatóan működő fotocella, 
megfelelő nagyságú kijelzővel. 
 
- szakmailag képzett, hivatalos  személyzetre, bírókra, akik 
felelősségteljesen  végzik a munkájukat a verseny teljes ideje alatt 
minden szinten 
 
Ezen szükséges feltételeket természetesen sokkal nagyobb 
részletességgel és megoldási javaslatokkal leírtam és levélben 
elküldtem a szakbizottságnak 2014. december 8-án. 
 
Amíg a Fogathajtó Szakbizottságtól nem érkezik egyértelmű válasz a 
problémák megoldására, addig  csak elképzeléseim lehetnek a 
Kettesfogathajtó Világbajnokságon indulók válogatásával kapcsolatban, 
hiszen a leírt feltételek megvalósításában a szakbizottságnak segítenie 
kell. 
 
Tisztelt Versenyzők! 
 
Amikor a szakbizottságtól megkapom a választ, akkor a válogatás elvét 
rövid időn belül meg fogom jelentetni a weboldalon.  
 
 
 
A 2015-ös versenyszezonra tervezett program: 
 
-Április közepe: kötelező edzőtábor 12-13 kettesfogathajtónak (bő 
válogatott keret az elmúlt évi teljesítmények alapján és alapul véve a 
VB-n indítható 9 versenyzőt)  2 hetes időtartamban, szakági edzővel 
együtt.  
A válogatott keret változhat, tehát aki nem kap meghívást a válogatott 
edzőtáborba az nem jelenti azt, hogy nem kerülhet be a VB-n induló 
versenyzők közé. A 2015-ös válogató versenysorozaton elért 
eredmények lesznek a mérvadók. 
 
-Válogató versenyek: 3 hazai tervezett versenyhelyszín: 
Fábiánsebestyén, Vecsés, Mezőhegyes 
 
Problémát jelenthet, hogy így a válogató versenyek július közepén 
végetérnek, két hónap maradna verseny nélkül a VB-ig, ami azért elég 



hosszú idő, ezért esetlegesen egy közeli, külföldi versenyhelyszín  
augusztus elején számításba jöhetne. Tervezése folyamatban van. 
 
-Utolsó válogató verseny után kerethirdetés: 9 fő + 2 fő tartalék 
versenyző. 
 
A válogatásról (részletek nélkül): 
 
A VB-n induló csapat tagjait a szövetségi kapitány jelöli ki a majdani 
versenykiírásban megjelölt időpontig. 
 
Egyéni indulók kijelölése: Négy válogató versenyen  elért eredmények 
alapján (valószínűleg pontrendszer segítségével), ebből a három 
legjobb összetett eredmény számítana versenyzőnként. 
 
- A VB-t megelőző két hétben kötelező edzőtábor a válogatottnak a 
szakági edzővel együtt. 
 
 
Négyesfogathajtó Európa – bajnokság: 
 
A Szervező Bizottságtól  december 29-én érkezett levél alapján három 
versenyző nevezése lehetséges és később a beérkezett nevezések 
alapján dönthetnek arról, hogy fogadnak-e több versenyzőt az EB-re. 
 
Tervem szerint 5-6 fogathajtóval szeretnék készülni, melynek első 
állomása április közepén a kettesfogathajtókkal közös, számukra is 
kötelező edzőtábor lesz. 
 
Az edzőtáborban elvégzett munka után és az első válogató verseny 
névszerinti nevezési határidejének lejárta előtt fogom megmondani 
(mint ahogy azt az MLSZ a szövetségi kapitányok feladati között 
meghatározza) az Európa-bajnokságon történő indulás válogatási elvét. 
 
 
Mindenkinek jó egészséget  és sportsikerben gazdag boldog új évet 
kívánok! 
 
 
Mezőkövesd, 2014. december 30. 
 
                                                                         Tóth Tamás 
 
 


