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A kevés haza versenyt –ami a rendezők részéről érthető, az igen kevés nevezés miatt-, itt meg 

kell, hogy köszönjem a rendezőknek, ugyanis a lehetőséget megadták, mind a VB-re 

készülőknek, mind a gyermek és ifjúsági versenyzőknek. Külön köszönet Fábiánsebestyénnek 

ahol újból meghívták a pónisokat, valamint Tápiószentmártonnak, ahol felújított pályával 

várták a résztvevőket.  

A gyermek és ifjúsági korosztályos fogatok egy része a felnőtt VB-re készült, így várható 

volt, hogy ezekben a korosztályokban 2015 évben nem lesz nagy verseny és nem lesz a 2014 

évhez hasonló bajnokság. Remélem, hogy ezen tények nem befolyásolják majd az idei EB 

szereplést.  

  

A 2015-ös év a felnőtt VB jegyében indult. A 2014 év már megmutatta, hogy igen kevés fogat 

lesz a versenyeken és bár lett kijelölve válogató versenyek, igazából nem volt jelentősége, 

mivel a végére éppen meglett a 8 + 1 kiutazó keret.  

Mivel mindhárom kategóriánál / 1-es, 2-es és 4-es /   3-3 fogat tudott kvalifikálódni, így a VB 

csapat nem volt kérdéses: 

P1 Hölle Martin;   Szajkó Liliána  és   Gáspár Szilvia 

P2 Kovács Zsófi;   Tímár Zoltán  és   Lehőcz Dávid 

P4 Jámbor Vilmos;   Palkovics Dávid  és   Róhr Máté. 

 

Nem volt felhőtlen a felkészülés az év során. Így például „vendég hajtóként” kölcsön fogattal 

Gáspár Szilviának sikerült kvalifikálódni, valamint a meghosszabbított utolsó pillanatban 

sikerült Róhr Máténak hozni a 2.kvalifikációs eredmény. 

Sokáig kérdéses volt, hogy Jámbor Vilmos részt vesz-e a VB-n, illetve a legjobb 

lóállománnyal, és hajtói tapasztalattal rendelkező fogat tagja lesz-e a csapatnak. Szinté meg 

kell köszönjem Jámbor Vilmos döntését és csapattagként utazott ki a VB-re. 

Folyamatosan küzdöttünk, illetve a fogatok küzdöttek a lovak sérüléseivel, így nem volt 

egyszerű, mivel a keretnek nem volt olyan tagja – pár kivétellel – aki az eredetileg tervezett 

fogattal szerepelt volna. 

Ezek fényében, a fogatok hihetetlen akarással elért csapat 5. helye számomra inkább 

előremutató eredmény, mint csalódás volt. 

Világbajnokunk Hölle Martin ezüstérme is fényes, mivel óriási küzdelemben, minimális 

különbséggel maradt alul a csatában. 



Összegezve a VB szereplést, a csapat minden egyes tagjának volt olyan eredménye, ami 

kellett, hogy a végére visszakapaszkodjunk az 5. helyre.  

 

Sajnos a Magyar Bajnokság sem úgy sikerült létszámban, ahogy ezt szerettem volna. Sajnos a 

fiatalok az iskolai elfoglaltságuk miatt nem tudnak felkészülni egy „késői” bajnokságra, így 

nem is vesznek részt. 

P2 kategóriában sikerült 3 fogatnak neveznie / Kovács Zsófi, Palkovics Dávid, ifj. 

Kosztolányi Zoltán , melyre előzetesen azt a tájékoztatást kaptuk, hogy így eredményt fognak 

hirdetni, ki lesz osztva a Magyar Bajnoki cím. Megítélésem szerint nyílt, egyfordulós 

bajnokságnak lett kiírva, így sajnálom a döntést miszerint törlik az eredményeket. 

Sajnálom ezeket a fiatal hajtókat, akik egy éves felkészülés, ketten egy VB szereplés maguk 

mögött hagyva veszítik el megérdemelt eredményüket. 

Ők az Én biztatásomra jöttek és küzdöttek meg egymással és az elemekkel, így Megkövetem 

Őket, és kérem, hogy soha ne adják fel, lesznek még Magyar Bajnokok. 

 

A jövőre nézve, mint leköszönt szövetségi kapitány, sok sikert kívánok minden pónifogatnak, 

gyermek, junior, fiatalhajtó és felnőtt hajtónak és csapatának.  

Megtiszteltetés volt veletek, értetek dolgozni, köszönöm. 

 

Kecskemét, 2015. február 08. 
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