Fogathajtás határok nélkül
Záprahové jazdenie bez hraníc

3x 3 napos fogathajtó edzőtábor valósulhat meg Dunatőkésen az Interreg V-A Szlovákia –Magyarország
Együttműködési Program keretében. Az edzőtáborok célja a magyar és szlovák határmenti régiók fogathajtóinak
fejlesztése valamint az edzőtáborok által a fogatsport tömegbázisának megteremtése, egységes edzésterv és
szabályrendszer kialakítása a nemzeti és nemzetközi versenyeken való részvételhez. Az edzőtáborok nevezési
rendszere valamennyi fogathajtó korosztály számára nyitott, de elsősorban az utánpótlás fiatalok képzésére irányul.
Az edzőtábor szakedzéseit olyan neves edzők tartják mint Lázár Zoltán a Magyar Nemzeti Fogathajtó Válogatott
edzője, Vinnai András a Nemzeti Fogathajtó Akadémia elnöke, Hölle Martin fogathajtó világbajnok, Jakus Zsófia
díjható szakedző.
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A nevezők mindhárom fogathajtó szakágban gyakorlati és elméleti képzésben részesülnek, ahol a díjhajtó, maraton
és akadályhajtás pályáit Jámbor Vilmos építi meg. A Czajlik ranch lovas klub már számos fogathajtó verseny
rendezését vállalta közel 20 év alatt, többek között a Szlovák Országos Bajnokságot , regionális és nemzetközi
fogathajtó versenyeket. A helyszín most viszont az edzőtáborok által a fogatsport képzési centrumává válhat
Szlovákiában, ahol a versenyzők nem csupán megmérettehetnek, de születhetnek és fejlődhetnek.
3xtrojdňové záprahové tréningy sa môžu uskutočniť v Dunajskom Klátove pod záštitou Programu Interreg V-A
Slovensko – Maďarská Spolupráca. Cieľom týchto podujatí je vybudovanie pretekárskej komunity záprahového
športu, podporovať záprahárov v hraničných regiónoch, vytvoriť jednotný tréningový plán a pravidlá pre účasť na
národných a medzinárodných pretekov. Prihlasovací systém tréningov je otvorený pre všetky vekové kategórie, ale
predovšetkým kladie veľký dôraz na výcvik mladých talentov. Výcvik v troch disciplínach vedia taký významný
tréneri ako Zoltán Lázár predseda Maďarského reprezentačného tímu, Martin Hölle Svetový šampión, András
Vinnai predseda Madarskej národnej záprahovej akadémie, Zsófia Jakus drezúrna trénerka. Prihlásený záprahári sa
zúčastnia na teoretických a praktických prednáškach, pre ktoré drezúrnu, maratónsku a prekážkovú dráhu postaví
Vilmos Jámbor. Jazdecký klub Czajlik ranch organizuje záprahové preteky na národnej a medzinárodnej úrovni dlhé
roky ako aj Majstrovstvá SR. Miesto týchto podujatí sa stane vďaka záprahových tréningov centrom záprahového
výcviku na Slovensku, kde pretekári nielen sa zápolia ale sa aj rodia a vyvíjajú.
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