
be társadalmilag és nemzetközileg is, mint a 
Derbyhét Hamburgban.
Maga a kis település Iffezheim is a galopp-
sport körül forog ebben az időszakban, több 
ezer autó érkezik a környező helyekről sőt, a 
környző országokból is ide látogatnak. 
Baden-Baden a galoppsport kiemelkedő 
központja, már 1858 óta ez a Sportok kirá-
lyi helyszíne. Gyors telivérek, szép hölgyek, 
hatalmas kalapköltemények és magasrangú 
vendégek - ezekkel a szavakkal is tükrözhe-
tő a lóverseny itt Iffezheimban a Fekete-erdő 
szélén. Kikapcsolódást, játékot és pihenést 
nyújt zöld környezetben minden társadalmi 
rétegnek korra-nemre való tekintet nélkül. 
Itt nincs meghatározva ki milyen Dresskodót 
viseljen, ki kalapban, cilinderben, frakkban, 
kik korabeli öltözékben jelennek meg ezen az 
rangos sporteseményen - hisz ez egy úri sport 
volt -, mely a múltat idézi fel, - ahol minden 
a dinamikus telivérek körül forog.
Iffezheimban találkoznak a lóversenyvilág 
szakemberei, a legjobb trénerek, zsokék, te-
nyésztők, tulajdonosok. Kevés olyan galopp-
meeting létezik, ahol a világban ilyen sok 
külföldön trenirozó szakember vesz részt. 
Természetesen nemcsak a lóverseny végett 
látogatnak el ide, hanem a már több éve ha-
gyománnyá vált csikóárverés miatt és, mint 
társadalmi eseményen is fontos a részvétel.
Magyarországra is vettek már több telivért a 
BBAG árverésen. Mayday-t, az idén a Kin-
csem Parkban a 91. Magyar Derby nyertesét 
is Baden-Baden-i árverésen vásárolták.
Egyedülálló még a hat folyamatos verseny-
nap, melyeket keretprogramokkal színeseb-
bé téve csalogatják ide a nézőközönséget és 
szerettetik meg velük a lóversenyt és a hozzá 
tartozó hangulatot. Gondolva a család ösz-
szes tagjára gyermekeknek pónilovaglás, ját-
szóterület áll rendelkezésre, míg a hölgyek 
kalapbemutatón vehetnek részt. A szervezők 
figyelnek arra, hogy a család minden tagja 
élvezhesse azt a napot, amikor Iffezheimban 
tartozkódnak.

Az idén például a Longines svájci óracég ele-
gancia-versenyén tiszteletdíjat ajánlottak fel a 
legelegánsabb hölgylátogatónak.
Eközben a férfiak egymást közt megvitathat-
ják a következő futam esélyeseit vagy az arra 
kijelölt helyen a világ többi versenyére is fo-
gadhatnak, miközben a kivetítőkön követhe-
tik a futamokat.
Ennek a feledhetetlen kikapcsolódásnak a zá-
rására is gondoltak a szervezők, amikor After 
Partyval  búcsúzhatnak el eme rangos sport-
eseménytől a vendégek, trénerek, zsokék, tu-
lajdonosok a következő évi viszontlátásig.
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Lovas világ

A versenypálya több történelmi ese-
ményt élt át, ezért rövidebb - hosz-
szabb kényszerszüneteket tartott. 

1963 ban tartották az első csikóárverést, ahol 
is egyben megalakult és székhelyéül itt tele-
pedet le  a Baden-Baden Auktionsgeselschaft 
(BBAG). Ezek után a lóverseny és árverés 
már összetartoztak. Ha a krónikákban visz-
szatekintünk, megtalálhatjuk 1876-ból Kin-
csemet, a csodakancát is, melyről egyben Tri-
bünt is elneveztek Iffezheimban.
2011 óta 3 meetinget tartanak Iffezheimban 
és ettől az évtől a galopp pálya fő szponzora 
a Longines svájci óracég lett. Ezáltal a nagy 
díjat is átnevezték Longines Nagy díjra.
Az évi három nagy meeting : májusban 
(05.08. - 05.12) a Frühjars-Meeting, augusz-
tusban (08.24. - 09.02) a Grosse Woche és 
októberben (10.18 – 10.20.) a Sales-Racing 
Festival.
A „Nagy hét“ másik fő futama az Aranyostor 
díj, ahol a győztesnek járó tiszteletdíj a szó 
szoros értelemben egy aranyostor - ezt a ha-
gyományt már 1867 óta tartják.

A versenyt 3 éves és idősebb lovaknak írják 
ki és a nyertesek közt fellelhetjük 2008-ban 
az idén elbúcsúztatott Overdoset is Buda-
pestről.
A „Nagy hét“ a galoppsport legvarázslato-
sabb eseménye, melyre számos meghívott 
VIP vendég is érkezik a világ minden részé-
ről (USA, Dubai, Japán). A nap fő futama a 
2400m-es Longines Nagy Díj a legjobb teli-
véreknek kiírt verseny.

Az idei évben 5 ló állt starthoz és Novellist 
(IRE), 4j. db.H. v. Monsun - Night Lagoon 
– a világ egyik legjobb hosszú távú lova 
Eduardo Pedroza profi zsokéval a nyergében 
nyerte meg. Trénere Andreas Wöhler.
A svájci óracégnek köszönhetően a média is 
nagy érdeklődést mutat a galoppsport iránt, 
az idei versenyre több, mint 150 akkreditáci-
ót adtak ki és a futamot 7 élő csatorna közve-
títette a világ minden részére (Japán, Dubai, 
Russland, Ausztralia...)
A futam győztese, lovasával automatikusan 
meghívást nyer a novemberben tartandó 

Baden-Baden festői fürdőváros kapuja Iffezheim, ahol több, mint 150 éve rendez-
nek lóversenyeket exklusiv környezetben. Iffezheim 1858 szeptember 5-én adott 
elöször helyet a lóverseny részére, mely akkoriban 3 napig tartott és a legrango-
sabb futam a Badeni Nagy Díj volt. 1862-ben fizették ki a legmagasabb versenydí-
jat, mely a mai napig is így maradt.

Elegancia és Telivérek Baden-Badenben

20 Lovas Nemzet | www.lovasnemzet.hu

amerikai milliomos versenyre. a „Breeder´s 
Cup Turf-ra, melynek mottója: „Win and 
you´re in“.
Minden költséget fedeznek a szállítástól a ne-
vezésig. Mindezt még tetézi, hogy november 
végén a győztes ló lovasával versenyezhet To-
kióban a Japán Cup-on is.
Nemhiába nevezik ezt a hetet a galoppsport 
„Glamour Highlightnak“ hisz augusztus 
24 - szeptember 2-ig felpezsdül az élet az 
Iffezheimi lóversenypályán. Ez egy külön-
leges esemény, mely fontosabb szerepet tölt 
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