
Szövetségi kapitányi beszámoló 2021 

 

A lovastorna szakág 2021-es éve kiemelt figyelmet kapott a Magyar Lovas Szövetségtől. Ennek 

köszönhetően eddig soha nem látott mértékű anyagi támogatáshoz jutottak a budapesti rendezésű 

Felnőtt Világbajnokságra készülő egységek.  

Ennek keretében először kaptam rendszeres havi juttatást, mint szövetségi kapitány – a 

Világbajnokságig. Ez a megbízatás végül nemcsak a válogatott szakmai felkészítésének irányítását 

foglalta magába, hanem a 60 millió forintos felkészülési támogatásnak az „elköltését” is szerveztem és 

ellenőriztem. Az én feladatom volt annak a két lónak a „felderítése” és megvásárlásának lebonyolítása 

is, amelyek a szövetség tulajdonába kerültek, így utólag azt kell mondanom ezekkel a feladatokkal 

ismét túlvállaltam magam. Lassan egy év elteltével megállapítható, hogy sajnos talán a legrosszabb 

időpillanatban szerettük volna lovat vásárolni, egy év COVID miatti versenyzésmentesség és az edzések 

korlátozása miatt a piacon nem volt eladó képzett ló, nem volt választék, így mindössze két eladó lovat 

találtunk, amik végül megvásárlásra kerültek. Közülük a tapasztaltabb és képzettebb Carlos végül 

remekül szerepelt a budapesti VB-n (bár nehéz mozgása miatt elsősorban képzettebb tornászoknak 

való), a kanca Des Lys hazai versenyen szépen mutatkozott be, de munkája elég hektikus, 

megbízhatósága még kérdéses.  

Az év elején a válogatottságra pályázó versenyzőktől video anyagokat kértem be, majd ezek alapján 

egy műlovas edzésnapot követően állítottam össze a válogatott keretet. A kialakuló felnőtt, junior és 

gyermek kerettel külön csoportokban dolgoztam Török Barbara edző segítségével. A felnőtt és junior 

kerettel Stefan Csandl több alkalommal is dolgozott online, majd a versenyszezon kezdetét követően 

mindenki már a saját klubjával készült.  

A legfőbb feladat a felnőtt VB-re készülő kerettagok megfelelő lovasítása volt, mivel láthatóan magyar 

lóval nem tudtak volna eséllyel indulni. Bence Balázs számára először egy svájci klubnál találtunk 

lehetőséget, majd a feltételek változása miatt végül egy nem teljesen ideális holland lóval vett részt a 

Vb-n. Németh Blanka a Vb-ig saját lovon próbálkozott nem túl sok sikerrel, a VB előtt viszont egy remek 

lehetőség nyílt meg számára egy másik svájci klubnál, így ő végül eredményesen tudott szerepelni a 

Vb-n is. Párosunk saját lóval versenyzett végig, 3 másik egyéni versenyzőnk közül kettő (Somogyi Eszter 

és Basa Máté) Carloson, Karna Rebeka pedig a páros lován, Hercegen indult, mindkettő Sándor Natália 

képzésében és futószárazásában szerepelt. Csapatunk év közben tette le névjegyét, és kapott 

lehetőséget az indulásra, most már mondhatjuk jogosan, hiszen remek eredménnyel zárták saját 

lovukkal, Cornettoval (futószárazója Habsburg-Lothringen Eilika) a versenyt. A számszerű 

eredményeket tekintve Németh Blanka a nagyon erős női mezőnyben végül a nyolcadik, Bence Balázs 

11. helyen zárt. A Magyar Póniklub Szövetség csapata az előkelő hatodik helyen fejezte be a versenyt. 

Fiatal párosunk a felnőtt mezőnyben a tizedik helyen végzett. Ezzel összességében az egyik 

legsikeresebb Világbajnokságot tudtuk magunk mögött. 

Junior versenyzőnk számára a távoli Le Mansban rendezték a Világbajnokságot. Párosban és csapatban 

nem volt ütőképes egységünk, így egy fiú (Habsburg-Lothringen Károly-Konstantin) és két leány 

versenyzővel (Gönczi Dorottya és Nyulasi Zita) képviseltettük magunkat. Károly saját lován, Cornetton 

végül nagyon sikeresen szerepelt, döntőbe jutott, végül a 14. helyen fejezte be a versenyt. 



Leányainknak nem volt könnyű dolga, egy bérelt svájci lovon versenyezve nem tudtak döntőbe kerülni, 

az 56 indulóból Nyulasi Zita a 38., Gönczi Dorottya a 40. helyen zárt.  

A COVID két éve alatt szakágunk nagyon nehéz helyzetbe került. Úgy érzem 2021-ben még sikerült  

„fellobbantani az utolsó parazsat” a VB érdekében, és így még születtek szép, várakozásainkat 

felülmúló eredmények, de a baj nagy, és nagyon hiányzik a következő generáció. Ennek kinevelése 

nemcsak pénz kérdése, hanem szakembereink számára évek munkája és türelme. A kérdés, van-e 

bennü(n)k még ennyi erő és idő? 

A távolság a világ élvonala és köztünk ugrásszerűen nőtt az utóbbi években. A lóállomány minősége, 

az edzéskörülmények, az igénybe vett szakemberek sokasága számunkra lassan egy álomvilág lesz, 

miközben a mi versenyzőink nagyrészt hobbiként űzik ezt a sportot, edzőink pedig szintén 

mellékállásban tartják az edzéseket. Lehet, hogy lassan új célokat kell találnunk majd a sportágunknak? 

Pedig 2022-ben ismét elérhető közelségben (Kaposváron) rendezünk Junior és Fiatal Lovas Európa-

bajnokságot, ami jelentősen csökkenti versenyzőink anyagi terheit, és az új Fiatal Lovas kategória is 

remek lehetőség lehet a juniorból „kiöregedő” tornászaink számára. A Felnőtt Eb-n Dániában Németh 

Blanka folytathatja jó sorozatát, ha számára megfelelő lovat tudunk majd találni a szezonra. 

Bizakodjunk hát, hogy lesz folytatás, és lesznek sikeres eredményeink 2022-ben is! 
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