
 

 

A FEI elnökének előszava 
 

 
Nagy örömömre szolgál, hogy ismét Mezőhegyesen köszönthetem a FEI III. 

Fiatal Fogatlovak Világbajnokságának résztvevőit az idei, 2017-es évben is. 
 
Ez még csak a harmadik éve a fiatal fogatlovak új típusú bajnokságának, ami 

2014-ben kezdődött és immáron harmadik alkalommal ismételten 
Mezőhegyes ad otthont a rendezvénynek. A rendezvény helyszínéül az a 

ménes szolgál, amely a nóniusz és a mezőhegyesi sportló tenyésztéséről 
méltán híres. A fiatal lovak versenye egyre nagyobb népszerűségnek örvend 
az elmúlt években és örömmel látom, hogy ez a trend a fogatsportra is egyre 

inkább kiterjed, amihez tehetségre és kitartásra való nevelés szükséges már 
a kezdetektől. 

 
A mi sportunk az együttműködésről szól és a lovaink minőségén, valamint a 
tenyésztők, edzők és versenyzők elkötelezettségén, szakértelmén áll vagy 

bukik. Minőségi lovak tenyésztése a művészet egy formája, amihez precizitás, 
tudás, tapasztalat és rálátás szükséges, ezért van az, hogy ez az esemény 

világszintű ugródeszkának számít. 
   

Minden tulajdonosnak, tenyésztőnek, edzőnek, hajtónak és a szurkoló, 
támogató csapatoknak köszönöm elszánt elköteleződésüket a fogatsport 
iránt. A szakág évről évre új eseményekkel és új nemzetekkel bővül és végül 

új közönség kötelezi el magát és értékeli ennek az egyedülálló évszázados 
sportnak a komplexitását, szakmaiságát. Új formációk erősítik és frissítik fel 

a fogatsportot, mint a FEI Világkupa, ami vonzza a szórakozni vágyó új 
nézőket Európa szerte. A mai versenypiacon a változatosság, a fejlődésre való 
képesség kulcsfontosságú szerepet tölt be minden sportágban és a fogatsport 

sokat tesz azért, hogy új nézőket vonzzon és ezzel egyre inkább elfogadottá 
válik. 

 
A Nemzetközi Lovas Szövetség nevében szeretném megköszönni a Szervező 
Bizottságnak, a versenyzőknek, a tenyésztőknek, a tulajdonosoknak, az 

edzőknek, a hivatalos személyeknek, valamint a háttércsapatnak a munkáját. 
Ők szakértelmükkel és elköteleződésükkel méltán kiérdemlik tiszteletünket és 

hálánkat.  
Biztos vagyok benne, hogy sok új szurkoló és a lovassportok iránt elkötelezett 
rajongó fogja nagy örömmel nyomon követni az idei évben is az 5,6 és 7 éves 

fogatlovak versenyét. 
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