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SZAKÁGI ELNÖKI BESZÁMOLÓ 2017. ÉVRŐL

A 2017 év elején a szakág részére több évre vonatkozó megújítási stratégiát írtam. Szakági elnökként
a feladatomnak tekintem a szakág pénzügyi forrásainak bővítését, tömegbázis növelését és szakág
működési rendjének javítását. Rövid és hosszú távú célokat határoztam meg év elején.

Pénzügy:
Több lehetőségért lobbiztam, mely a szakág fejlődésének elősegítését szolgálja. A kaposvári CVI
támogatására sikerült 2 millió forintos támogatást szerezzek, melyet elsősorban a magyar válogatott
keretre és a szakág fejlesztésére szerettem volna fordítani. A CVI csekély résztvevői létszáma miatt,
sajnos ezt a nemzetközi verseny szervezési költségeire (bírók stb) kellett fordítani, de a válogatott
versenyzők, így az egyesületek is részesülhettek ebből a támogatási összegből.
A 2017-es év pénzügyi tervezésénél a szakbizottság tagjaival közös döntés alapján az idei évben szakági
forrásból támogattuk a hazai verseny rendezőinek a mentő költség tételét (50 ezer Ft /nap). Ezen kívül
az előző év licences versenyeiben résztvevő egyesületek is részesülhettek az idei évben támogatásban
(50 ezer Ft /egyesület). Szakági keretből a VB, EBre kiutazó válogatott keret nagyobb összegű (1,2 millió
Ft) támogatásban részesült.

Edzőtáborok, továbbképzések:
Két edzőtábor szervezésére került sor:
-

Isabel Fiala által vezetett edzőtábort Kaposváron, Villányi Krisztina szervezésében tartottuk.
Ennek keretében már a kezdőbb versenyzők is lehetőséget kaptak a részvételre.
Daniel Kaiser által vezetett edzőtábort Sóskúton Török Barbara, Villányi Krisztina és Páska
Ildikó szervezésével tartottuk a válogatott versenyzők részére.

-

A Magyar Lovas Szövetség Műhelytámogatási programjának köszönhetően
továbbképzési program szervezésére volt lehetőségünk:
 Válogatott versenyzők részére, Lovasakadémia SC
 Kezdő lovastorna edzők részre, Szárnyaló LSE
 Kezdő lovastorna edzők részére, BLK
 Kezdő lovastornászok részére, Boglár – Kiskunhalas

-

Edzők új szabályokról való tájékoztatását Kaposváron, Bence Krisztina tartotta.
Kis András, steward nemzetközi előmenetelének támogatása a szövetség felé.
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-

2 nemzetközi bírónk külföldi továbbképzésen való részvételének támogatása
(Tóth Benedek, Bence Krisztina)

Tömegbázis növelése:
-

Az amatőr kategóriás versenyek meghirdetése minden hazai versenyen. Ebben a kategóriában
bővült a résztvevők létszáma a kedvezményes nevezési díj biztosítása ezt segítette.
Az amatőr kategóriából már a licences „U” kategóriába is történtek továbblépések ( Daniló SE,
Tündérkert)
Sajnos az ifjúsági és felnőtt mezőny létszámát nem sikerül bővíteni, megtartani őket. Úgy
gondolom, hogy ez hosszabb folyamat.
Az Országos Bajnokság kiírása 2 napos beosztással szerintem nagyon jó döntés volt. Ez is a
kezdő versenyzők, az utánpótlás fejlődését segítette.
A Magyar Lovassport Szövetség keretein belül működő Szabadidős Szakág megbeszélésén
vettem részt. Ezen versenyeken való részvétel feltételeinek meghatározása a jövő év feladata.

Lovak létszáma, minősége:
-

Mindenképpen pozitív, hogy a kezdő egyesületek közül is már saját lóval sikeresen
szerepeléseket láthattunk a 2017-es év versenyei során.
A nemzetközi szintű lovak hullámzó teljesítményt mutattak. A válogatott keret a csapatot
kivéve bérelt lóval vett részt a VB, EBn.

Átigazolási szabályozás:
- Az utóbbi évek átigazolási problémái kapcsán a 2017-es évben a szakbizottság arról
döntött, hogy ennek szabályozása szükséges a további egyesületi műhelyek nyugodt
működéséért. A végleges elfogadható megoldásra a 2018-as évben kerül sor.

Média szereplés, honlap:
- A honlap kezelését Villányi Krisztina végezte, ahol a lovastornát érintő hírek
megjelenhettek.
- A Lovas Diadal TV, Gedeon Tamás épített fel „sajtó kampányt”, célunk kimondottan a
Világkupa eseményeiről való tájékoztatás, Bence Balázs szereplése és a szakág
ismertebbé tétele volt. Ebben őt segítettük a háttéranyagok biztosításával,
mindennapos egyeztetésekkel. (Bence Krisztina, Villányi Krisztina, Páska Ildikó) A
kampány és a kitűnő szereplés eredményeként Balázst az M4 elő adásába meghívták.
- Lovas Életben Villányi Krisztina, Pegazusban Bence Krisztina, Lovas Nemzetben Páska
Ildikó jóvoltából jelentek meg cikkek szakági eseményeinkről.
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Összefoglalva a 2017-es évet: apróbb lépésekkel fejlődött a szakágunk, az igazi áttörő
fejlődés csak hosszútávon várható. Ezt csak a működő edzők, egyesületek összefogásával,
összehangolásával lehet elérni.
Budapest, 2018. január 10.
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