SZÍNES
NÉVJEGY
JAMIE WINGRAVE 1981ben született, huszonegy
éve lovagol. Nyolc éve
hazánkban, negyedik éve
magyar színekben.
Az angol fiatal a lovas
válogatott tagjaként, Michael Bullman meghívására, 2003-ban érkezett
Magyarországra. Előbb
Túri József sajnálatos halála miatt Joe lovait, majd
az Agropoint Kft. illetve
több ismert magyar tenyészet lovait lovagolta.
2009 óta az Enyingi Agrár
Zrt. Sáripusztai Ménesében lovagol.
Főbb eredményei:
2002-ben a fiatal lovas
Eb-n csapatarany- és
egyéni ezüstérmet szerzett Spring Master nevű
lovával.
2003-ban átveszi Túri József lovainak lovaglását.
2006. Aachen, WEG –
Agropoint Calira – 94.
hely.
2007. Budapest, CSIO
GRAND PRIX-győztes
Replayjel.
2008. Kiskunhalas, a CSIO
Nemzetek Díja-győztes
magyar csapat tagja.
2008. Kiskunhalas, CSIO
GRAND PRIX-győztes.
A 2007–2008-as Southern
Central European SubLeague pontállásának
győztese.
Többször a CSIO Nemzetek Díja-helyezett magyar
csapat tagja.
2009–2010. Southern
Central European SubLeague pontállásának
győztese.
2010. a magyar bajnokság győztese Agropoint
Calirával.
2010. az OTP Lovas Világkupa győztese Sissivel.
2010-ben a következő lovakat lovagolta
nemzetközi szintű
versenyekben: Agropoint
Crosshill, Agropoint
Calira, Agropoint Carta,
Agropoint Contaro II,
valamint a Sáripusztai
Ménes tenyésztette lovai:
Sissi, Vostok és Zóna.

46 lovasélet

A Jamie

Wingrave-sztori,
avagy van-e titka a sikernek?
Négy versenyből négyet nyert a decemberi Lovas Világkupán Jamie
Wingrave, aki az idén amúgy is páratlan sikersorozatot tudhat magáénak.
Megnyerte a magyar díjugrató bajnokságot, az élen végzett a Közép-Európa Kupában, és személyében először nyert OTP Lovas Világkupát magyar
színekben induló lovas. Az eredmények nyomán ellátogattunk az Enyingi
Agrár Zrt. ménesébe, ahol lovaival mindennapi munkáját végzi, és megpróbáltunk utánajárni, vajon mi a siker titka?

ÍRTA RÁSKY PÉTER
FOTÓ WWW.LOVASFOTO.HU
Titkot ugyan nem találtunk,
de megismertünk egy csapatot,
amely egy nemes cél, a díjugrató sport érdekében összefogott
Sáripusztán. Jamie személyében
pedig, aki az évek alatt jól megtanult magyarul, szerény, igazi
sportembert ismertünk meg, aki
vallja, hogy a siker alapja a mindennap elvégzett munka, amely
mellé odapártol olykor-olykor a
szerencse is.
Hogy érzed magad Magyarországon?

Köszönöm, jól, főleg most,
egy ilyen fantasztikus Világkupagyőzelem után. Nagyon sokan
gratuláltak nekem, többek között
Lázár Vilmos, a Lovas Szövetség
elnöke is, s ez nagyon jólesik. Úgy
érzem, szeretnek itt az emberek,
és sikerült beilleszkednem.
Idézzük fel, hogyan is kerültél hazánkba!
2003-ban történt, Joe Turi
halála után az angol csapat tagjaként itt versenyeztem Linzben
egy versenyen, mikor hívott Misi
bácsi (Michael Bullmanról van
szó, aki Túri József segítője,
majd a díjugrató válogatott szö-

Díjátadás az OTP Világkupán

vetségi kapitánya is volt – a
szerk.), hogy látogassam meg itt
a közelben Magyarországon. Ekkor arra kért, hogy vegyem át Joe
lovainak a lovaglását. Megörültem a lehetőségnek, és elfogadtam
az ajánlatát, azóta itt élek Magyarországon. A lovas szakmai
munkámat pedig ma is Misi bácsi
irányítja, akinek sokat köszönhetek. Hál’ istennek, a jó lovak mindig megtaláltak engem, hiszen
hamarosan már az Agropoint
Kft. lovait lovagolhattam. Gás-

pár Gyula tulajdonos jóvoltából
nagyon tehetséges ugrólovakat
kaptam, többet szinte pályájuk
elejétől én képeztem ki. Ilyen
volt például Agropoint Carta is,
amellyel két számot is nyertem a
decemberi Világkupán. De említhetném a szürke mén, Agropoint
Crosshill nevét, amellyel az idei
szezonban olyan szép eredményeket sikerült elérni, aminek
következtében került külföldre
eladásra. 2009-től kezdve pedig
a Sáripusztai Ménesnél olyan
kiváló lovat lovagolhatok, mint
Sissi. A lovakra tehát nem lehet
panasz, így az idei évem nagyon
jól sikerült, Agropoint Calirával
Kiskunhalason országos bajnoki
címet szereztem, amire nagyon
büszke vagyok. Mint ahogyan
arra is, hogy másodszor is sikerült
megnyernem a Közép-európai
Liga pontversenyt is. Az elmúlt
hétvége Világkupa-sikere pedig
megkoronázta az idei évemet.
Milyen lovakat lovagolsz
jelenleg?
Minőségi lovakat, úgy mondhatnám. Köszönhetően annak,
hogy itt, Sáripusztán minden a
lovak érdekeinek van alárendelve.
Adott egy jó tenyésztési program,
és olyan emberek dolgoznak itt,
akik számára első a ló. Ehhez kiváló az infrastruktúra, van fedeles
lovarda, kinti pálya, kitűnő terep,
mindez együtt ideális feltételeket
teremt lótenyésztésnek, sportnak
egyaránt. Nagyon büszke vagyok,
hogy tagja lehetek ennek a kis
csapatnak, amely itt kialakult,
és amely biztosítja a hátteret a
zavartalan munkához. A ménes
dolgozóira, így Kneisz Pista bácsira gondolok, akinek a kezei közt
születtek a ménes lovai (Sissi is),
akik gondoskodnak a lovak jól
tartásáról, felneveléséről, vagy a
közvetlen segítőimre: edzőmre,
Michael Bullmannra, ifj. Szávai
Gáborra és a lovasomra, Anitára,
akik a sportfelkészülésemben segítenek, támogatnak. Köszönettel
tartozom Szávay Gábornak és
Gáspár Gyulának is, akik biztosítják a feltételeket ahhoz, hogy
minden energiánkat az ugrósportnak szentelhessünk.
Hogy néz ki egy napod, és
miből áll az edzésmunka?
A ménesben már kora reggel
kezdenek. Mi nyolctól délig lovagolunk, utána ebédszünetet tartunk, majd estig, vagy amíg nem
végzünk, lovagolunk. Elmondha-

tom, hogy nagyon jó hangulatban
folyik a munka Misi bácsi irányítása alatt. A tréning során a lóra
úgy tekintek, mint egy társra,
ez azt jelenti, hogy nem csak a
feladatok gépies gyakorlásából
áll egy edzésünk. Igyekszünk
változatos programokat beépíteni számukra is. Egy tehetséges
ugrólónak, ha már eljutott egy
bizonyos szintig, nincs szüksége
az unalomig történő gyakorlásra. Fontos, hogy néha nekik is
legyen alkalmuk egy kicsit lazítani, mikor nincs rajtuk akkora
nyomás. Ilyenkor segítőimmel
csak egy könnyebb lemozgatást,
esetleg tereplovaglást iktatunk
be, amely csillapítja a stresszt.
Ezután sokkal szívesebben működnek együtt, és eredményesebben tudunk újra dolgozni velük.
Ilyen szempontból is szerencsés
vagyok, mert majdnem minden
lovam nagyon jól együttműködő,
kedvvel dolgozik, nekem csak
arra kell figyelnem, hogy a jó
munkakedve meg is maradjon a
kiképzés során.
Sissit mióta lovagolod, és
milyen lónak ismerted meg?
A külső szemlélő ugyanis egy
nagyon érzékeny, óvatos és
gyors lónak látja a sárga kancát.
2009 őszén kezdtem el lovagolni Sissit. Amit mondtál, az
mind igaz róla, emellett azonban
egy nagyon kemény ló is, hatalmas erővel, akinek megvan az
akarata, az elképzelése, ugyanakkor nagy harcos is. Igazi egyéniség. Nálunk úgy mondják, hogy
a lónak először a lelke ugorja át az
akadályt. Lehet az bármennyire
tehetséges ló, ha nincs meg benne
az akarat, sohasem lesz jó ugróló.
Nos, én ezt tartom Sissi legjobb
tulajdonságának, tudniillik, hogy
lelke van és hatalmas szíve, ami
minden akadályon átsegíti.
Az idei évben fokozatosan
állítottuk mind nehezebb feladatok elé a sárga kancát, amelyet
egyre jobb és jobb eredmények
követtek. Így a Széchenyi Emlékversenyen 140–145 cm-en
kezdtünk, majd ugyanezen a
magasságon Szlovéniában már
biztatóan szerepeltünk egy második helyezéssel a nagydíjban (145
cm). Ezután Olaszország, Averzo,
Modena és St. Giovanni következett CSI*** szinten. A Nemzetek
Díja versenyben a lengyelországi
Sopotban 150 cm-en sikerült a

Sissi

Sissi, a sikerló
Ifj. Szávay Gábort – aki az elejétől végigkísérte a kanca
karrierjét – arra kértem, mutassa be Sissit olvasóinknak.
Sissi a Sáripusztai Ménes saját tenyésztésű kancája, 1999-ben
született, apja Calvados (Uriel–Ibrahim), anyja pedig Nyakék,
Déva xx (Bilbao xx–Ballymoss xx) után született. Nyakék
anyja, Drágám egy holsteini kanca volt, a Marlon xx vonalú
Magnat volt az apja, és egy Aldatóhoz hasonlóan Anblick xx
vonalú kanca, Delicia után született. Nyakék egyike volt azon
első kancáinknak, amelyeket a ménes már tudatosan Európa
legjobb ménjeihez irányítva párosított. Calvados egy magasan
telivérezett, keresett ugróörökítő volt Hollandiában, abból az
Uriel–Nankin–Ibrahim selle francaise kombinációból, amelyek
legjobb egyedei uralták az idén Kentuckyban megrendezett Lovas Világjátékok díjugrató mezőnyét is. Kancacsaládját tekintve
Sissi a 776-os holsteini család sarja, amelyből olyan kitűnő lovak
születtek, mint Acorado I–II, Cotopaxi vagy Agropoint Contaro.
Származását tekintve Sissi esetében az is elmondható, hogy
szinte minden generációban felbukkan benne egy vagy több
kitűnő európai hatású ugróörökítő telivér.
A kancát fiatalon befedeztettük, így Sissinek négyéves korában
volt már egy méncsikója Come On után, amely jelenleg Szabó
Anitáé Kaposváron. A kancát hamarosan Halas Áron kezdte el
lovagolni, majd ezután került Sirokai Zsófia lovaglásába, akivel elkezdte a versenyzést is. Meg kell mondanom őszintén,
eleinte nem mutatott kiemelkedő tehetséget. Viszont az első
pillanattól kezdve nagyon tudatos ló volt, amely mindig úgy
ment be a pályára, hogy neki teljesítenie kell a parcours-t.
Hatéves korától aztán minden megváltozott, egyre jobb és
jobb lett, ami a díjugrató eredményeiben is megmutatkozott.
Az első nagy sikere az volt, mikor 2008-ban Sirokai Zsófiával
megnyerte a junior országos bajnokságot, majd a következő
évben a felnőtt ob mezőnyében harmadik helyezést értek el.
Még ugyanebben az évben nemzetközi szinten is megméretésre került Barcelonában egy CSI versenyen. 2009 novemberétől
vette át a ló lovaglását Jamie Wingrave. 2010 pedig a kanca
legfényesebb éve volt eddigi pályafutása során.
Sissi jövőjéről szólva, amíg ilyen jól teljesít, egyelőre marad
számára a sport. Igaz, megfordult a fejünkben, hogy esetleg
embriótranszfer útján tenyésztésbe vonjuk, de nem akarjuk
a felkészülésben gátolni. Így a tenyésztés csak sportkarrierje
után jöhet majd szóba.
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harmadik helyet megszerezni. A
szezon két legnehezebb feladata
a San Patrignano-i és a barcelonai
CSI***** volt, ahol Európa élmezőnyével találkoztunk. Az előbbi
versenyen a hetedik, az utóbbi
versenyen a 160 cm-es nagydíjban
a kilencedik, a Nemzetek Díja
versenyszámban a nyolcadik helyet sikerült megszereznünk, ami
nagyon szép eredmény egy szinte
első nemzetközi szezonját töltő
lótól. Ily módon tehát Sissi is kivette a részét abból, hogy sikerült
megnyernem az idén a Közép-európai Liga pontversenyt. Barcelona után már a budapesti Világkupa-versenyre koncentráltunk, és
úgy állítottuk össze a hátralevő
versenyprogramot, hogy Sissit
erre felkészítse. Kaposváron és
Székesfehérváron is rajthoz álltunk fedeles versenyen kisebb
számokban, valamint Celjében
egy nemzetközi versenyen, ahol
hasonló volt a nehézségi fok, mint
az Arénában.
Nos, igen, azt hiszem,
négyből négy versenyt megnyerni, ráadásul egy Világkupán, páratlan teljesítmény.
Hogy láttad belülről?

Jamie Wingrave – Agropoint Carta

Őszintén szólva hihetetlennek
tűnt. Tudtam, hogy Agropoint
Carta egy gyors, fordulékony ló,
Sissi pedig nagyon precíz, így
bízhattam a sikerben. Egész őszszel erre készültem, de három
sikeres versenyszám után nem
gondoltam volna, hogy a szerencse végig kitart mellettem, és a
negyedik versenyt is megnyerem.
Pedig ez volt a legfontosabb szám,
a Világkupa-döntő, amely méltó
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módon szerintem a legnehezebb
pálya is volt. Mielőtt az összevetéshez belovagoltam, az addig
vezető Björn Nagel odaszólt nekem: „Jamie, nem kell ám annyira
sietned”. Szerencsére nem hittem
neki. Igaz, csak annyit követeltem
Sissitől, amiben biztos voltam,
hogy hiba nélkül teljesíti, és sikerült. El kell mondanom, hogy a
Budapesti Világkupa egy nagyon
színvonalas verseny. Olyan lovas-

ként, aki évek óta visszatér, az a
véleményem, hogy egy fantasztikus rendezvény. A rendezők
hatalmas, precíz munkája és profi
szervezés van mögötte, mindent
megtesznek, hogy a lovasok jól
érezzék magukat. Külön örömöt
jelentett számomra, hogy anélkül,
hogy előre tudtam volna róla, a
szüleim is itt voltak Budapesten,
és részesei lehettek a sikeremnek.
Hátborzongatóan jó érzés volt az
Arénában érezni több ezer ember
biztatását a döntőben, ami megsokszorozta az erőnket, és szinte
„belehajtott” bennünket a sikerbe.
Hallgattuk a magyar himnuszt,
és arra gondoltam, beérett a közös munkánk gyümölcse, amiért
köszönetet szeretnék mondani
mindenkinek, aki hitt bennünk.
Mik a távolabbi tervek
Sissivel?
Most a legjobb lovam Sissi. A
következő célunk a jövő évben
Spanyolországban megrendezésre
kerülő Eb-részvétel kiharcolása.
Ehhez persze még több nehéz nemzetközi kvalifikációs versenyen
helyt kell állnunk. Nagyon bízom
a lóban, ha nem így lenne, nem is
készülhetnék komolyan az Eb-re.
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