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2013.  október  11.  és  13.  között  Tolna  megyei  Gerjenben  rendezték  a  fogathajtók  utánpótlás 
bajnokságát. A szép őszi időben ideális körülmények között állhatott rajthoz az ország tizennégy legjobb 
utánpótlás kettes fogata. Amelyek arra készültek, hogy teljesítményükkel kivívják a jogot a legmagasabb 
kategóriába való felkerülésre. Városunkat Sági József képviselte, Berényi Katona Balázs segédhajtóval. A 
lovak Domokos Gábor tenyészetéből lettek a fogatba állítva, ezek: Széplány, Furioso-62 Szellő, Blokád 
V-27 Szikra. A felkészülés és a versenyzés feltételeit Deák István mezőgazdasági vállalkozó biztosította a 
fogat számára.

A záró napon rendezték a mindent eldöntő akadályhajtást. A 
versenyszám  nehézségét  a  keréknyomtávhoz  tíz-tíz  centiméterre  elhelyezett  selybapárok,  a  nehéz 
vonalvezetés, és a szoros 250 méteres percenkénti iram előírás teljesítése jelentette. A versenyzők a két 

A  pénteki díjhajtást 
nagy  reményekkel  vártuk, 
hiszen  ebben  a 
versenyszámban  az  idei 
versenyeken a fogat mindig 
jól  teljesített.  A 
várakozásainknak 
megfelelően  a  fogat 
meggyőző  teljesítménnyel 
48,11  hibaponttal  a 
díjhajtás  második  helyét 
szerezte  meg,  ezzel  kiváló 
alapot  teremtve  a  további 
két naphoz. 

A  terepverseny  előtt  fiatal 
versenyzőink  tüzetesen,  lépésről-
lépésre  bejárták  a  bajnoki  döntő 
rangjához méltóan nehézre épített hét 
akadályt.  A  feladat  nehézsége 
nemcsak  az  akadályok  technikai 
kivitelezésében rejlett.  Hanem abban 
is,  hogy  a  hajtónak  úgy  kellett  az 
ideális  útvonalat  megterveznie,  hogy 
a  hosszú  akadályokban  és  a 
tizennyolc  kilométeres  versenytávon 
a lovak erejével jól gazdálkodva még 
a  hetedik,  legnehezebb  vizes 
akadályban  is  jó  teljesítményt 
nyújthassanak.  Végül  nagyon  szoros 
versenyben  70,66  hibaponttal 
végeztek,  amely  a  nyolcadik  hely 
megszerzéséhez volt elegendő. Ez azt 
jelentette,  hogy  a  két  nap  után  az 
összesített  eredményben  118,77 
hibaponttal negyedik helyen álltak, a 
dobogós  helyeken  állóktól  alig 
lemaradva.



napi eredmény fordított sorrendjében indultak Ahogy közelített az élmezőny indulása, úgy fokozódott az 
izgalom. Az addigi eredmények bizonyították a pálya nehézségi fokát. Az alapidőn belüli hibátlan hajtás 
lehetősége minimálisra csökkent. Következett a csongrádi fogat, a pályaszélén a szívverésünk az egekbe 
szökött, de megnyugtatott bennünket, ahogy a két pej kanca könnyed támaszkodással sebes ügetésben 
megkezdte  a  feladat  teljesítését  Sági  József  vezényletével.  A  pálya  első  harmada  meggyőző 
magabiztossággal sikerült,  majd az alapidő miatt magasabb fokozatra kapcsoltak. Sajnos egy verőhiba 
becsúszott és végül az alapidőt is túllépték, és 11,24 hibaponttal végeztek, amely eredménnyel az addig 
pályát  teljesítettek  élmezőnyében  állt  a  fogat.  Következett  a  versenyben  élen  álló  három hajtó,  akik 
mindhárman gyengébb eredménnyel fejezték be a versenyszámot, mint a mi hajtónk. Így Sági József az 
akadályhajtásban a negyedik helyet szerezte meg. Ezek alapján körvonalazódott számunkra a bronzérem 
megszerzésének az esélye.

Az ezüstérmesek

A versenyszám befejezése után a versenybíróság összesítette az eredményeket, majd kihirdetésre 
került a bajnokság végeredménye. Amelyben Sági József az egyéni ezüstérmet szerezte meg, valamint a 
Csanádpalotai dr. Kiss Attilával alkotott Csongrád megyei csapattal a bronzérmes pozícióban végeztek.

Ezen eredmény alapján a jövő évben a Csongrádi fogat a legmagasabb kategóriában versenyezhet. 
Büszkék vagyunk a fiatal hajtóra, aki élete első versenyszezonjában kivívta a legmagasabb kategóriában 
való szereplést. Örülünk, hogy az eredményt saját tenyésztésű és nevelésű lovainkkal értük el.

Köszönettel  tartozunk támogatónknak,  hiszen a feltételek biztosítása nélkül  nem bírtunk volna 
kilépni az országos szintű versenyzés színpadára. 

Köszönjük a versenyzést támogató családtagjainknak és barátainknak a biztatást, a türelmet és a 
támogatást.

Domokos Gábor
 


