
Lovastorna szövetségi kapitányi beszámoló 2018. 

2018-as évben az első jelentős esemény a válogatott szempontjából az évnyitó edzőtábor volt, amit a 

hagyományoknak megfelelően Sóskúton tartottunk, Gero Meyer német lovastornász vezetésével.  

A meghívott válogatott versenyzők mellé becsatlakozhattak olyanok is, akik még nem szerezték még 

a válogatott státuszt. Ezek a tehetségek az egy nappal előbb megrendezett „tehetség” táborban 

vettek részt. A táborban látottak alapján Dabat Isabella és Basa Máté került be a keretbe.  

A válogatott edzőtábor létszámát igyekeztem csökkenteni a korábbi évek tapasztalata alapján, hiszen 

így mindenkire nagyon kevés idő jut. Idén így valamivel jobb volt a helyzet, de még így is csak néhány 

morzsát kapnak csak a résztvevők, a tábor nem eléggé intenzív. 

Az év két fő eseménye a junioroknál a hazai rendezésű Európa-bajnokság, míg a felnőtteknél a tryoni 

Világjátékok volt. A hazai nagyversenyen egyértelmű volt, hogy a maximális létszámmal kell 

képviseltetni magunkat, még akkor is, ha ez sokszor csak várhatóan a mezőny végét jelentette a 

versenyben. Juniorjaink szereplése a tavaszi nemzetközi versenyeken eléggé hullámzó volt, igazán 

átütő eredményt Király Ákoson kívül senki nem ért el egyéniben. Többen magáért a kvalifikáció 

megszerzéséért küzdöttek, ami az EB részvétel minimum szintje, de ez még nagyon messze van az 

eredményes szerepléstől. A lányoknál többen keresték az „igazit” a lóvonalon, ezért nehezen volt 

összevethető az eredmény. A kiemelendő eredmények:  

CVI Budapest: 6. Görgey Zsófia  (6,691 pont) 

CVI Frenstat: 9. Dabat Isabella (6,690 pont) 

CVI Pezinok: 15. Gönczi Dorottya (6,734 pont), 18. Dabat Isabella (6,561 pont) 

Az Eb-n végül a hazai versenyeken legjobban teljesítő Karna Rebeka, és nemzetközi eredményei 

alapján Gönczi Dorottya, valamint Dabat Isabelle képviselte színeinket. Sajnos egyikőjük sem tudott 

kiemelkedni a mezőnyből, és a 31., 32., és 36. helyen végeztek. Mindhárman fiatalok még, várhatóan 

javulni fognak majd az elkövetkezendő években.  

A fiúknál Basa Máténak csak az utolsó versenyen sikerült kvalifikálódnia 2*-ra, így egyedül Király Ákos 

képviselhette színeinket az Eb-n. Ákos számára nagyon bíztatóan indult az év, hiszen megnyerte a 

budapesti, ebreichsdorfi és pezinoki CVI-t is, páratlan diadalmenet volt ez. Joggal vártunk egy szép 

eredményt az Eb-n is. Sajnos az élet közbeszólt, Ákos lovát, a cseh Landart kizárták az állatorvosin, így 

egy teljesen ismeretlen svájci lóval kellett indulnia. A körülményekhez képest jól sikerült az 

„akklimatizálódás”, de a pontszámok nem voltak elég magasak, Ákos a hetedik helyen fejezte be 

utolsó junior Eb-jét. Szomorú, hogy neki nem jött össze, nagyon kellett volna egy jó EB eredmény a 

szakág számára, és Bence Balázs óta Ákos volt az egyetlen erre esélyes versenyző. 

Csapatban és párosban nem sikerült igazán letenni a névjegyünket, a Magyar Póniklub Szövetség 

csapata a kilencedik helyen végzett, párosaink sérülés miatt nem tudták befejezni az Eb-t.  

Juniorok terén tehát van mit javítani, hiszen jövőre már Király Ákos is a felnőtt mezőnyt erősíti. 

Lányaink ügyesek, de ez a sűrű nemzetközi mezőnyben kevés, kiemelkedőnek kell lenni! 



A felnőtteknél viszonylag népes csapat kvalifikálódott a VB-re, Bence Balázst vártuk legelőrébb, 

mellette Németh Blanka és Somogyi Eszter vett részt egyéniben, illetve a Pakot Anna-Németh Blanka 

kettős párosként. Balázs 10. helye jónak számít, kis szerencsével 2-3 hellyel is lehetett volna előrébb. 

Lányaink itt is a középmezőnyben végeztek, a jobb eredményhez náluk már szinte profi státusz 

(edzésmunka, megfelelő lóellátottság, versenyzés, menedzselés) lenne szükséges, míg a valóság, 

hogy az iskola/munkahely egyre nagyobb leterhelése miatt a korábbinál gyengébb, hobbi szintű 

edzésmunkára jut csak kapacitás. Párosunk sérülés miatt nem tudta befejezni a versenyt. 

Az év folyamán elért komolyabb eredmények:  

CHIO Aachen: 5. Bence Balázs (7,658 pont) 

CVI Kaposvár: 2. Bence Balázs (7,397 pont) 

CVI Budapest: 3* páros 1. Németh Blanka-Pakot Anna (7,034 pont) 

Ez tehát az élvonal, a cél, hogy a 2019-es évben tudjuk úgy fejleszteni a fiatal versenyzőket, hogy 

vissza tudjuk szerezni vezető státuszunkat a régióban (vagy legalábbis tudjunk néhány dobogós 

helyezést elérni a CVI versenyeken, hiszen itt most több éves a lemaradásunk). A képesség megvan 

bennük, de az eredmények eléréséhez rengeteget kell dolgozni, a versenyzők és edzők profi 

hozzáállása mellett. Fiú versenyzőinket még jobban kell menedzselni, az eredményeket egyelőre 

tőlük várhatjuk. Törekedni kellene a konfliktusok csökkentésére, mert ez kis létszámú szakágunkat 

nem viszi előre, csak megtizedeli! 

Tekintsünk ki egy picit az utánpótlás helyzetére is. Gyermek korú versenyzőink sajnos nagyon 

kevesen vannak, tavaly 3 leány és egy fiú versenyzett. Közülük Jezerniczky Nóra meg tudta nyerni a 

budapesti CVI versenyt 2*-ban, utána azonban halványabb volt a szezonban, jövőre már ő is junior.  

A 2018-as évre rányomta a bélyegét a szakágon belüli háborúskodás, úgy a klubok, edzők között, 

mint a házon belül. Ez a helyzet sosem mutat előre, főleg, mert felőröli azt a kevés számú 

szakembert, aki még a szakágba fekteti a munkáját. Számomra a 2018-as év volt az eddigi 

legnehezebb, lemondási szándékomat megfogalmaztam többször is. Évek óta szeretetből végzem a 

munkám, de amikor ez már több bosszúságot okoz, mint jó élményt, akkor nem érdemes tovább 

csinálni. Sajnos nem tudom a megoldást, nincs, akinek át tudnám adni a stafétabotot. Klubedzőként 

ez a pozíció még nehezebb, hiszen a meglévő szabadidőmet elsősorban a klubom versenyzőire 

fordítanám, mindeközben kapitányként a válogatott versenyzők is számítanának rám, de a nap csak 

24 órából áll. Ameddig nincs jobb megoldás, viszem az ügyeket, de saját magam számára nem akarok 

további konfliktusokat, csak azokkal akarok együtt dolgozni, akik velem is szívesen működnek együtt. 

A jövőben is próbálok megfelelően szakmai döntéseket hozni, amennyiben a szakág bizalma továbbra 

is megvan bennem. A helyzet javítására sajnos nem tudom a megoldást, talán a jövő év majd választ 

ad, hiszen valamerre mozdulni kell! 
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