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 A fogathajtó sport berkein belül hagyománya van a szabadidős, nem pontszerző, nem 

sportirodai, úgynevezett edzőversenyeknek. Ez a fajta megmérettetés elsősorban alkalom a 

gyakorlásra, nem igazán a díjért, vagy a helyezésért, sokkal inkább a saját ügyességük 

finomításáért, új lovak, lovasok, vagy segédhajtók debütálására tökéletesen alkalmas. Ezért 

döntött a Tiszakécskei Lovasegyesület egy ilyen szabad edzőverseny megrendezése mellett. A 

rendezvényt már több, mint egy hónappal előtte meghirdettük a környék fogatosainak, 

valamint A3 plakátok kihelyezésével a nézők, érdeklődők, szurkolók, lovasbarátok részére. 

 A rendezvény lebonyolításához a Lovasegyesület saját eszközparkját használta, úgy mint az 

akadályokat jelentő selybák, az időmérő kijelző és fotocellák, a hangosítás felszerelése, az 

útbaigazító táblák, a nyomtató, projektor, székek padok asztalok, és természetesen az új 

Lovasépület és felszerelése (női, férfi és mozgáskorlátozott wc). A tereprendezés és az 

előkészületek, után a reggeli órákban a pályaépítést a Józsa Team vállalta: D kategóriás (vagyis 

a szabadidős) fogathajtás szabályaiknak megfelelően az alap pálya 640 méter hosszú, 19 

akadállyal készült, amely tartalmazott 1 összetett akadályt, 4 oxer-t, valamint országosan is 

ritkaságnak számító vizesárkot. Utóbbit aki a lovak miatt ki akarta hagyni, annak egy bónusz 

akadály is épült. Az alapidő ennek megfelelően egységesen 170 másodperc volt. 

 A vendégvárás 9 órától volt meghirdetve, de már korábban is érkeztek vendégek. Mindenkit 

aprósüteményekkel, hagyományos zsíros kenyérrel, kávéval és üdítőkkel vártunk. A 

nevezéseket és a technikai eligazítást követően megtörtént az indulási sorrend sorsolása. Az 

éjszakai hajtáshoz hasonlóan ez sem pontszerző verseny volt, csak szabadidős edzés, így a 

kettes és póni fogatok is azonos pályán és alapidővel versengtek. Különbséget az akadályok 

távolsága jelentette, amely alapesetben 180 cm volt, a póni kettesfogatoknak pedig 160cm. A 

megegyezés szerint a jelen lévő B, vagy magasabb kategóriás versenyzők (vagy aki úgy 

gondolta) nehezített, 170cm-es akadályközökkel futhatta végig a körét. A végső felállásban így 

2db póni, 3db 170-es, valamint 13db kettesfogat versengett az első helyért. Érdekességképpen 

egy négyesfogat is indult a versenyen, de az első fordulót követően feladta a versenyt. A nagy 

érdeklődésre tekintettel két fordulós versenyt az ebédszünet és az előadás szakította meg. Erre 

szükség is volt, hiszen igen meleg időjárást fogtunk ki. 

 Az ebédre a rendezvénysátorban a Lovasegyesület minden résztvevőt és a lelátón helyet 

foglaló nézőt meghívott, hagyományos birkapörkölt, körömpörkölt, főtt krumpli és friss 

kenyérrel vártuk vendégeinket. Az ebédet követően, de még a verseny második fordulója előtt 

Józsa László Dávid, A** kategóriás nemzetközi versenyző tartott színvonalas és nagy 

érdeklődésre számot tartó előadást a fogathajtás szabályairól, kategóriákról, 

versenyszámokról és azok pontozásáról, nehézségeiről és persze szépségeiről. 



 A második forduló esetében (bár szabadidős versenyen amúgy sem jár büntetőpont az 

elmaradásáért), az időjárás előrejelzés fenyegetésére való tekintettel, a pályabírók eltekintettek 

a felvezetőkörtől és a köszöntéstől, így 16 órára az eredmények is megvoltak. Amíg az 

összesítés zajlott a toronyban, néhány fogat pár szabad kört tett a pályán, még a nézők közül 

is kipróbálhatták páran testközelből az élményt.  

 Az eredményhirdetésre a pályaszolgálat lepakolta az akadályokat, így a résztvevő fogatok 

felvonulhattak a lovaspályán. A díjak kiosztását követően tiszteletkörrel búcsúztak a 

fogathajtók: első helyen végzett Bús József (Bodor Lovasklub, póni ’160’), második lett Szabó 

Ádám (Mindszenti Lovasklub, póni ’160’), harmadik pedig Ladányi Tamás (TK 

Lovasegyesület, kettes ’180’). A többi helyezett sorrendben: Szabó Zoltán (Mindszenti Lovas 

Klub, kettes ’170’), ifj. Terjéki Endre (TK Lovasegyesület, kettes ’180’), Józsa László Dávid (TK 

Lovasegyesület, kettes ’170’), Győri Imre (Cserkeszőlői Lovasegyesület, kettes ’180’), Nyitrai 

Lajos (Cserkeszőlői Lovasegyesület, kettes ’180’), Dudás György (TK Lovasegyesület, kettes 

’180’), Czinege Péter (Tiszakécske, kettes ’180’), Gyóni Zoltán (TK Lovasegyesület, kettes 

’180’), Varga Zoltán (TK Lovasegyesület, kettes ’180’), Egedi Zoltán (Jászkarajenő, kettes ’180’), 

Nyúl Krisztián (Szentkirály, kettes ’180’), Bognár Jenő (TK Lovasegyesület, kettes ’180’), Urbán 

Richárd (Tiszakécske, kettes ’180’), Pete József (Tiszaföldvári Lovas Klub SE, kettes ’170’). 

 A nagy melegre való tekintettel a lelátón helyet foglaló nézőknek időnként hideg frissítőt 

szolgáltak fel az egyesület tagjai, valamint a folyamatosan légkondicionált épületben is 

„fellélegezhettek” a fülledt levegő elől menekülők. Természetesen a lovaknak árnyékos 

beállókat és folyamatos vízellátást biztosítottunk. A rendezvény rendben lezajlott, a vendégek 

és a verseny résztvevői részéről pozitív visszajelzések érkeztek. 

 

 



 

 

 



 



 

 



 
 

 



 

 



 

 



 
 


