
Szövetségi kapitányi beszámoló 2019  

2019-es versenyévadra a felkészülés a válogatott egyéni kerettagjai részvételével Stefan Csandl 

edzőtáborával kezdődött. A tábor nagyon hasznosnak bizonyult, főleg a kűrök összeállításnak 

tekintetében. Ezt követően márciusban jártam körbe a válogatott kerettagokat, ahol a klubokban 

folyó edzésmunkáról, a lovak állapotáról kaptam képet. Ezt mindenképpen hasznosnak találtam, 

hiszen így lehet a legjobban felmérni, mire számíthatunk tőlük a versenyszezonban. 

Működésem legnagyobb eredményének tartom, hogy a Magyar Lovas Szövetség elnökségével 

sikerült elfogadtatnom 2019-re a nemzetközi versenyszereplések eredményességi támogatását, ahol 

közel 900 ezer forint támogatást kaptak az eredményesen (helyezést elérő, megfelelően magas 

ponteredménnyel) szereplő versenyzők. Talán ennek is köszönhető, hogy az utóbbi évek 

legsikeresebb CVI szerepléseit könyvelhettük el 2019-ben: 

CVI Budapest:  

Junior női 2*: 1. Dabat Isabella (Viadukt SE) – Fecske, 7,31 pont, 5. Karna Rebeka (Pasaréti Honvéd LSE) – 

Fecske, 6,593 pont 

Senior női 3*: 1. Németh Blanka (MPKSZ) – Kincses, 6,874 pont 

Senior férfi 3*: 1. Király Ákos (Lovasakadémia SC) – Csongor, 6,965 pont 

Junior páros 2*: 2. Szabó Nikolett-Jakab Liza (BLK) – Zakariás, 7,484 pont 

CVI Ebreichsdorf: 

Junior páros 2*: 2. Szabó Nikolett-Jakab Liza (BLK) – Zakariás, 7,773 pont 

CVI Lier: 

Junior női 2*: 6. Dabat Isabella (Viadukt SE) – Wizner, 7,214 pont 

CVI Pezinok: 

Junior páros 2*: 1. Szabó Nikolett-Jakab Liza (BLK) – Zakariás, 7,767 pont 

Felnőtt női 3*: 4. Németh Blanka (MPKSZ) – Kincses, 7,264 pont 

Felnőtt férfi 3*: 3. Király Ákos (Lovasakadémia SC) – Landar, 6,716 pont 

Felnőtt csapat 3*: 4. Magyar Póniklub Szövetség – Cornetto, 6,456 pont 

CVI Frenstat: 

Felnőtt női 3*: 2. Németh Blanka (MPKSZ) – Kincses, 7,471 pont, 4. Somogyi Eszter (LSC) – Elegáns, 7,145 pont 

Felnőtt csapat 3*: 3. Magyar Póniklub Szövetség – Cornetto, 6,661 pont 

 

A fenti felsorolásból is látszik, hogy idén igazán büszkék lehettünk eredményeinkre. Végre voltak igazi 

favoritjaink a versenyeken. Kiemelkedő a BLK párosának, Szabó Nikolettnek és Jakab Lizának a  

szereplése, akik minden versenyükön dobogón álltak, nagyon magas pontszámokkal. Jó volt látni 

Németh Blanka és Kincses szereplését, ahogy összeszokott párosként végre vissza tudtak kerülni 

nemzetközi élvonalba. Nagy eredmény volt Dabat Isabellától, hogy egy év alatt rengeteget fejlődve 

be tudott kerülni a junior élvonalba, letette a névjegyét a budapesti CVI-n és első helyre kötelezőzte 

magát Belgiumban is, ami igazán nagy meglepetés volt az erős mezőnyben. Fenti három egység a 

támogatási rendszernek köszönhetően a Magyar Lovas Szövetség teljes támogatását élvezhette EB-

VB részvételekor. Bár mindhárman a döntőbe jutottak és ez is óriási eredmény az elmúlt évek 

eredményeit nézve, sajnos a magyar „szerencse” most sem állt mellénk a versenyen. Párosunk lova 

lázasan szállt le a kamionról, így indulás az utolsó pillanatig kétséges volt, és a döntést körülvevő 

negatív „felhajtás” nem segítette a bírókat abban, hogy megfelelő pontokkal köszöntsék párosunkat. 

Így már az első forduló után tudtuk, a titkon remélt dobogó már elérhetetlen lesz, végül a hetedik 

helyet szerezték meg. Isa francia lova már sántán érkezett a versenyre, és fel sem vezették az 



állatorvosin. Tartalék lovával kevéssé volt összeszokva, ennek ellenére sikerült a döntőbe kerülni a 15 

éves lánynak, ami így is nagy fegyvertény. Németh Blanka szintén döntőig jutott, és végül 15.-ként 

zárt.  

Bár az idei évi eredményeink fejlődés mutatnak, nem dőlhetünk hátra, mert látni kell, hogy nagyon 

nincs hátország, nagyon kevés a nemzetközi szintű versenyzőnk, és ami a nagyobb baj, hogy az ezt 

követő generáció szinte teljesen hiányzik! Sok amatőr és utánpótlás szintű versenyzőnk van, és a 

mostani versenyrend nagyon lelassítja a fejlődésüket, és mire eljutnak a nemzetközi kategóriákig (ha 

egyáltalán), sokszor már mindenből kiöregednek. Fontos lenne az egy-két tehetséges gyermek 

felkarolása és kiemelése az egyesület többi versenyzője közül menedzselésben, lovasításban. 

Kiemelendő volt ebben az évben a szakági összefogás is, hiszen az egyesületek egymást segítve adtak 

lovat egymás versenyzőinek, elősegítve a kvalifikáció megszerzését, az eredményes szereplést. Ez a 

tendencia abszolút előremutató. Lovak tekintetében is látok előrelépést, a szakágban újonnan belépő 

lovaink sokkal magasabb minőséget képviselnek, mint korábban. Több olyan lovunk is van, akik már 

nemzetközi szinten is a 7 pont feletti szintet képviselik, és végre magyar lovakkal is szerepeltünk a 

világversenyeken.  

Ha nehéz is, de apró léptekkel haladunk. 2020-ra szeretném megtartani újra az eredmény alapú 

támogatási rendszert (amennyiben a Magyar Lovas Szövetség Elnöksége is partner ebben), hiszen ez 

a tavalyi évben abszolút ösztönzően hatott az eredmények és pontszámok tekintetében is a 

versenyzőkre. Változtatást szeretnék bevezetni a válogatási rendszerben is, amit rövidesen 

kidolgozok. Az elkövetkezendő évek nagy feladata lesz, hogy a jelenlegi versenyzői bázisunkat 

megtartsuk és hozzá felfejlesszük az utánpótlást, ez a legfontosabb most, hiszen máskülönben 

néhány év múlva nem lesz kit odaállítani a starthoz! 
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