
Személy és ló utánpótlás nélkül nincs fogathajtó 
versenysport! 

Csapatvezetői gondolatok a 2021. év tükrében 

 

2021. február elején kaptam a felkérést, hogy 2021. december 31-ig vállaljam el a gyermek, 
junior és fiatal hajtó, valamint a fiatal fogatlovak utánpótlás kategória csapatvezetői 
feladatainak ellátását. Örömmel fogadtam el a megtisztelő megbízást! 

A 2020, és 2021 év vírusos, lezárásos időszakai nagy kihívás elé állítottak mindkét kategória 
tekintetében.  Az elmúlt másfél év sorra borította fel az eltervezett feladatokat, sajnos nem 
volt ez másképpen a fogathajtó sportban sem. A vírus járvány lezárásai, korlátozásai miatt a 
hazai és nemzetközi versenyek maradtak el. 

A gyermek, junior, fiatal hajtó kategóriában augusztus végi Európa Bajnoksággal, a fiatal 
fogatlovaknál októberi Világbajnoksági megmérettetéssel kellett számolni. Hiába 
próbálkoztunk személyes találkozásra, és megbeszélésekre mindent átírt a járvány, és a 
tervezett programokat sorra le kellett mondani.  

Ezek után csak az előző év verseny eredményeire, és a megmaradt maroknyi csapatra tudtam 
számítani. Az első időszakban próbáltam felmérni a személyi-sportolói létszám és korcsoport 
lehetőségeket, hazai versenyeken nagyon kis létszám képviseli a gyermek, junior, fiatal hajtó 
sportot.  Mezőhegyes, Vecsés, Szilvásvárad után kezdett kialakulni, egy elszánt kis közösség, 
akik készültek a nemzetközi megmérettetésre. Az augusztusi verseny eredeti helyszíne 
visszamondta az Európa Bajnokság rendezését, és kétségessé vált, hogy egyáltalán 
megrendezik-e a versenyt. Több nemzet Lovas Szövetsége is támogatta a verseny 
megrendezését, megszületett a döntés, hogy lesz korosztályos Európa Bajnokság, most már 
csak a helyszín kérdése volt tisztázatlan.  

A Magyar Lovassport Szövetség is beadta pályázatát, Kisbéri helyszínnel a verseny 
megrendezésére. Tudott dolog, ha hazai rendezésű nemzetközi verseny van, felélénkül a 
részvételi kedv a sportolók között, hiszen költséghatékonyabb a részvétel, és ez nagyon 
ösztönző a versenyzők részére, hiszen családi költségvetésből gazdálkodnak, támogatás 
nélkül. 

Az idő egyre jobban haladt, és július végén még sok nyitott kérdés volt az ügyben. A FEI 
végül Franciaországban, Sélestat helyszínnel augusztus elején kiírta az Európa Bajnokságot. 

A felkészülési edzőtábort Kisbéren tartottuk, augusztus 12-15-között, teljesen ingyenesen. 

Kialakult az a hét fős utazó keret, mely egy csapot, és két egyéni versenyző indulási 
lehetőségét biztosította. 

 



Franciaországba kiutazó keret tagjai:  
Gyermek kategória:  

Jámbor Blanka csapattag 

Majthényi Panna csapattag 

Nagy Vanessza egyéni induló 

Juhász Bertold egyéni induló 

Junior Póni egyes: Farkas Fanni csapattag 

Junior Póni kettes: Juhász Péter csapattag 

                                            

Fiatal hajtó - Nagy ló egyes: Görög Gábor csapattag 

Gyermek kategóriában 30 fő, junior póni egyesben 29 fő, junior póni kettesben 3 fő, 
Fiatalhajtó póni egyesben 12 fő, Fiatal hajtó póni kettesben 3 fő, Fiatal hajtó nagy ló egyesben 
13 fő indult, 11 nemzet képviseletében a korosztályos versenyen. 

A magyar fiatalok közül 6 fő még nemzetközi versenyen nem volt, illetve hazai versenyen is 
3-4 alkalommal szerepelt. 

A részversenyszámokban, a díj-, maraton-, és akadályhajtásban minden fiatal maximális 
teljesítményt nyújtott, elszántsággal és odaadással küzdött, példamutató csapatmunka, mind a 
hét versenyző, és családjaik részéről. 

A magyar csapat végül a hatodik helyen végzett, Jámbor Blanka, Majthényi Panna, farkas 
Fanni, Juhász Péter, Görög Gábor összeállításban, Juhász Péter egyéni bronzéremmel térhetett 
haza. 

Egyéni összetett helyezések: 

Gyermek kategória:  Jámbor Blanka  4. hely 

                                 Majthényi Panna      22. hely 

                                      Nagy Vanessza          24. hely 

                                     Juhász Bertold           28. hely 

Junior Póni egyes:  Farkas Fanni                17. hely 

Junior póni kettes:   Juhász Péter                 3. hely 

Fiatal hajtó Nagy ló egyes: Görög Gábor    6. hely 

Köszönjük a Magyar Lovassport Szövetség támogatását a hajtók részére, a ruhákat, illetve a 
versenyzők boksz, és nevezési díjkifizetését, a csapatvezető költségtérítését. 



Köszönöm a felkészítők, segítők önzetlen munkáját, Jámbor Vilmos, Pille Riin Roosileht, 
Varga Adrienn, Rimarcsik Zsolt, Fülöp István, Hölle János és Vida József támogatását, a 
szülők fantasztikus áldozatvállalását: Jámbor, Majthényi, Juhász, Farkas, Nagy, Görög 
családoknak. 

A fiatalok bizonyítottak, hogy a befektetett munka meghozza gyümölcsét, de még több munka 
kellene, sokkal célirányosabb és támogatott keretek között, mind elméleti, mind gyakorlati 
oktatás keretében, hiszen láthatjuk, hogy a világ nagy része szisztematikus csapat munkával 
készíti az utánpótlás versenyzőket a fogathajtó sportban. 

 

Fiatal fogatlovak – kategória legnagyobb megmérettetése a Világbajnokság, melyet, 2021. 
évben, már hatodik alkalommal Magyarország rendeztette. Öt éven keresztül Mezőhegyes 
volt a házigazdája a rendezvénynek, 2021. október második hétvégéjén pedig Szilvásvárad 
rendezhette meg. 

Az elmúlt évekhez képest a legnagyobb létszámú nevezés 51 versenyző, 9 nemzetből érkezett 
a megmérettetésre. 

A verseny az 5, 6, 7, éves lovak számára van kiírva, és a kor szerinti képzettségi szint a 
pontozás, értékelés alapja. 

Sajnos, hogy az elmúlt öt évben nem sikerült megismertetni a verseny lényegét a hazai 
szakmai közönséggel. Díjugratásban, és díjlovaglásban működik a fiatal utánpótlás lovak 
versenye, és egy bizonyos piaci lehetőséget is biztosít a résztvevőknek. 

A fogathajtás speciális ló utánpótlás igényére nem alakult ki ez a verseny lehetőség. 

A lovak képzettsége a kiképzési skála fontossága, mindenképpen elengedhetetlen feltétele a 
mai versenysport követelményeinek. Ha nem ismerjük, és nem tartjuk be az egymásra épülő 
képzési rendszert, nem adunk időt a ló korának megfelelő felkészítési munkának, lovaink nem 
tudják teljesíteni a magas szintű díjhajtó feladatokat, fizikailag és szellemileg sem tudnak a 
nemzetközi fogathajtó versenyek elvárásainak megfelelni. 

Magyar hajtókkal 15 ló vett részt, a hagyományos magyar fajták képviseletében 3 nóniusz,  
1 gidrán, 4 lipicai ló. 

A hajtók, akik részt vettek a versenyen nagyon sokat tanultak a látottak és hallottak alapján, és 
fojtatni fogják az elkezdett munkát elméleti és gyakorlati képzésekkel. 

5 éves kategória magyar részvevői: 

Velkan                                                       Bégányi Csaba 

Gidrán -36 (Boróka)                                       Görög Gábor 

L Pedro Van Hoeveutrect                                Moldván András 



Nonius  IV-126 Cinke                                        Papp János 

Nonius XIV- 25 Csanád                                  Papp János 

L-Grappa                                                                 Paulovics Ágnes 

Landheer                                                                Vida József 

 A kategóriában 16 induló, 7 nemzetből, 7 magyar hajtó, 2 magyar lófajta. 

 

6 éves kategória magyar résztvevői: 

Spartakus                                                                   D’Ess Gábor 

Favory  Demon                                                         Drahanovszki Vilmos 

Nonius XIV -13 Berta                                               Papp János 

Kunstenaar                                                              Paulovics Ágnes 

Favory Fórum                                                          Posta Dávid 

Durcás                                                                      Szabó Pál 

Neapolitano XXVIII-14                                 Váczi István 

18 induló, 4 nemzet, 7 magyar, 3 magyar lófajta. 

 

7 éves kategória magyar résztvevői: 

Tulipán VIII-27                                                    Ifj. Galbács Ferenc 

Joris                                                                      Vida József 

 

18 induló, 8 nemzet, 2 magyar hajtó, 1 magyar lófajta. 

5 éves korcsoportba a magyar tulajdonú, német tenyésztésű Velkan ezüstérmes lett 
Bégányi Csaba hajtóval. 

Szeretném megköszönni minden hajtó és ló részvételét, akik időt, fáradtságot, munkát és nem 
kevés pénz áldoztak saját erőből, hogy részt vegyenek a Fiatal Fogatlovak Világbajnokságán.  

Mindkét kategóriában sok tennivaló van még, sok kiaknázatlan lehetőséggel, de meg kell 
találni azt a támogatási lehetőséget, amely a személyi és ló utánpótlás versenyekre 
használható.  A magyarországi tenyésztő egyesületek nyitottak az együttműködésre, én már 
megkerestem a lehetőség ügyében őket. 



Nagyon rövid ez a néhány hónap egy csapatvezetői feladat koordinálására és ellátására, 
minimum 4 éves ciklust kellene adni, hogy érdemi munkáról, folyamatosságról lehessen 
beszélni. 

Köszönöm a lehetőséget, és ha megtisztelnek bizalmukkal a továbbiakban, szívesen 
folytatnám a munkát a két kerettel. 

 

Nagytálya, 2022. január 11.    

 

Fülöpné Mátyus Zsuzsanna 

Korcsoportos fiatal hajtó és Fiatal Fogatlovak kategória csapatvezetője 


