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A 2020-as év nem kedvezett igazán a válogatottal való munkának. A februárra
tervezett válogatott hétvége a lemondásom miatt elmaradt, az azt követő vezetőségi
váltás, majd a kezdődő korona helyzet miatt végül aztán a szezon nagy részében
lehetetlenné vált a közös munka ( a nemzetközi versenyek és az EB-k elmaradása
miatt pedig okafogyottá is vált).
Ez a majdnem egy éves szünet nekem nagyon jót tett, át tudtam gondolni a
lehetőségeket, fejlődési irányokat. Cím · Telefonszám
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szerezni, ami lehetővé teszi a rendszeres munkát a válogatottakkal, fókuszában a
2021-es budapesti rendezésű felnőtt Világbajnoksággal. Ez a profi jellegű munka már
régóta vágyam volt, és ez végre megvalósulni látszik. A nyomás nagy, főleg a felnőtt
válogatottakon, és bár egy év alatt csodát nem lehet tenni, megfelelő menedzseléssel
igyekszünk majd a legtöbbet kihozni a magyar résztvevőkből.
Októbertől havi rendszerességgel dolgozunk a válogatott keretekkel. A csonka
magyar versenyszezon miatt egy videó anyag beküldését kértem minden
válogatottságra pályázó lovastornásztól. Ezen felül mindenkit megnéztem egy
felmérő edzés keretében, ahol az erőnlétéről, illetve a mozgó műlovon a technikai
tudásáról adott számot. Ezek alapján jelöltem ki a felnőtt, ifjúsági és gyermek
kereteket, akikkel a tervek szerint havi rendszerességgel találkozom majd (illetve
videók alapján követem a munkájukat).
A válogatott edzésekben nagy segítségemre van Török Barbara, akivel lehetőség
szerint közösen tartjuk az edzéseket, én jobbára a technikában, Barbus pedig a
művészi részben tud segíteni, így jól kiegészítjük egymást, illetve több szem-többet
lát alapon tisztább a képünk is a versenyzőkről.
Az ősztől elkezdett edzések alapján látszik, hogy minden egyesület nehéz helyzetben
van, elsősorban a lóellátottság tekintetében. A tavasz óta húzódó korona helyzet
megviselte a klubokat, az oly szükséges fejlesztéseket (elhasználódó lovak pótlása)
nem tudták megejteni, és az erre félretett pénzt is kénytelenek voltak felélni. Nagy
kérdés, hogy tudunk majd fejlődni, hiszen nemcsak a lovak megvásárlása
(amelyeknek az ára jelentősen emelkedett az utóbbi fél évben), hanem azok eltartása
is nagy terhet ró a klubokra, és ebben a bizonytalan helyzetben nem is várható el
nagy beruházás.
Ennek ellenére bizakodóan kell várnunk a 2021-es évet, hiszen a válogatott nagy
összegű támogatást kapott a felkészülésre, amivel jól kell gazdálkodnunk. Kérdés,
hogyan alakulnak majd a 2021-es nemzetközi versenyek, hiszen most januárban
egyelőre még nem túl rózsás a helyzet, de reméljük 2020 már nem ismétlődhet meg
még egyszer!
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