Szövetségi kapitányi beszámoló 2017

Az év elején a tisztújító szakági gyűlésen - más jelölt híján - elvállaltam a kapitányi feladatkört, bár
munkahelyi, jelentősen megnövekedett terheim miatt azt a magammal szemben elvárt minőségben
várhatóan nem tudtam elvégezni, és ezt a szakág felé jeleztem is.
A szokásos évnyitó válogatott edzőtábort Török Barbara szervezésével rendeztük meg, ahol a német
Daniel Kaiser vett részt meghívott előadóként.
Az év elejéhez tartozik, hogy Bence Balázsnak sikerült beverekednie magát a 2016/2017-es Világkupa
sorozat dortmundi döntőjébe, ahol végül az ötödik helyen zárt. Ezt magyar lovastornásznak először
sikerült elérnie.
Az év válogatott szempontból jól indult, hiszen a kaposvári CVI-n több aranyérmet is sikerült szerezni
(Gönczi Dorottya, Karna Rebeka, Görgey Zsófia, Németh Blanka, Bence Balázs egyéniben, Jakab LizaSzabó Nikolett párosban, és a Budapesti Lovasklub csapata). Ezek után egy kevésbé sikeres osztrák
CVI következett, ahol egyedül a Jakab Liza-Szabó Nikolett páros tudott bronzérmet szerezni.
Ez után a verseny után kezdődött el a szakág berkein belül egy nagyon rossz irányú, belső
feszültségeket okozó átigazolási folyamat, ami az egész éves munkára jelentősen rányomta a
bélyegét.
A pezinoki CVI sem hozott jelentősebb sikereket, bár itt azért volt egy-két szép eredmény. Egyetlen
aranyérmünket junior párosunk, Szabó Nikolett és Jakab Liza (BLK) szerezte meg.
Sajnos a junior lányoknál a két, már kvalifikációval rendelkező versenyző mellé (Németh Ida, Görgey
Zsófia) nem sikerült újabb versenyzőknek csatlakoznia, így az látható volt, hogy a Vb-n nem tudunk 3
fővel részt venni. Nem sikerült a felnőtt nőknél sem bővíteni a szokásos két indulós keretet (Németh
Blanka, Somogyi Eszter).
Az egyéni keret számára az Eb előtt Kaposváron tartottam edzőtábort Bence Krisztina nemzetközi
bíró közreműködésével, ahol az utolsó simításokat végeztük el a kűrökön.
Az amúgy sem túl bő keretet aztán az Eb-Vb előtt Görgey Zsófia visszalépése és a párosban jó esélyt
képviselő Szabó Nikolett sérülése tovább szűkítették.
Végül a részvevők és helyezéseik:
Felnőttek:
Férfi egyéni: Bence Balázs (Lovasakadémia SC) 11. Hely (döntő)
Női egyéni: Németh Blanka (Szárnyaló SE) 13. Hely (döntő), Somogyi Eszter (Lovasakadémia SC) 27.
hely
Juniorok:
Fiú egyéni: Király Ákos (Magyar Póniklub Szövetség) 6. Hely (döntő)

Leány egyéni: Németh Ida (Szárnyaló SE) 38. hely
Csapat: Budapesti Lovasklub 9. hely
Két versenyző eredménye emelhető ki, Németh Blanka felnőtt női mezőnyben elért döntős, 13.
Helye, és a junior fiúknál Király Ákos 6. Helye.
Bár az Európa-bajnokság idén nem sikerült számára, de a szakág “zászlós hajója” továbbra is Bence
Balázs, éves szereplései komoly reklámértékkel bírnak a szakág számára, versenyzését a Magyar
Lovas Szövetség is kiemelten segíti.
Éves eredményeiknek köszönhetően Bence Balázs és Németh Blanka meghívást kapott a Világkupa
sorozatba, ahol végül csak Balázs indult el, Blanka klubváltási problémái miatt. Balázs eddig egy
második, és két harmadik helyezéssel áll a sorozatban, eredményeivel az M4 sportműsorába is
meghívást kapott.
Összegezve az évet az látható, hogy minden klub a fennmaradásért küzd, az anyagiak miatt a szülők
túl nagy beleszólással bírnak az edzők szakmai munkájába. Minden felmerülő probléma esetén a
klubváltás réme fenyeget, ami állandó létbizonytalanságot okoz. Nem maga az átigazolás ténye, ami
gondot okoz, hanem az odaáig vezető negatív folyamatok, amin jó volna változtatni, mert a szakág
eredményessége csökken általuk.

Tervek 2018-ra
Mivel 2018-ban Kaposvár rendezheti a junior Európa-bajnokságot, így ez a verseny, és az erre való
felkészülés kiemelt szerepet kap 2018-ban. Emellett természetesen a Világjátékok is fontos állomás
lesz, cél, hogy ide is minél több egységgel kijuthassunk.
A tavalyi nagyobb mértékű munkát idén sem tudok vállalni, hiszen az Eb főszervezői feladatai is rám
hárulnak, ezért a szakág részéről az eddiginél nagyobb segítséget kérek a 2018-évre.
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