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A 2022. év fókuszában a hazai rendezésű kaposvári Junior-és Fiatal Lovastornász Eb állt, ahol a hazai 

rendezés miatt a lehetséges maximális létszámú magyar részvevőt szerettem volna indítani.  

Az idei évben egy edzői csapat segítségével dolgoztunk ki egy olyan feladatsort, ami a válogatottak 

számára alapkövetelmény volt a válogatottba kerüléshez. A válogató napot ezek alapján februárban 

tartottuk, amihez a lovas edzésekről is kellett kötelező és kűr felvételeket küldenie minden 

pályázónak. A mindkét kritérium alapján megfelelő képet mutató versenyzőkkel folytattuk a 

válogatott munkát. Márciusban Stefan Csandl tartott edzést a válogatottak számára, majd májusban 

egy kézenállás workshop segítségével próbáltuk a kézenállás technikát fejleszteni. Ez követően – már 

közvetlenül az Eb előtt – Isabel Fiala és Nikolaus Luschin tartott edzőtábort Kiskunhalason, ahova már 

valamennyi Eb és Vb résztvevő meghívást kapott.  

A lezajlott felkészülési CVI versenyeken több magyar sikernek tapsolhattunk, ezt jól mutatja az 

eredményességi támogatásként kifizetett 2,7 millió forint. Sajnos azonban látni kell, hogy nincsenek 

igazán ütőképes párosaink, vagy a lovastornász, vagy a ló teljesítménye gyengébb, a kettő csak ritkán 

van együtt. Lóanyagban már óriási a lemaradásunk, ezt jól mutatja az idei Eb-n és Vb-n résztvevő 

együttesek közül mindössze egy indult magyar lovon, kilenc pedig külföldi lovon versenyzett. Junior 

egyéni versenyzőink közül végül egy női és egy férfi versenyőnek sikerült kvalifikálódnia egyéniben az 

EB-re, a többiek jobbára a lovak gyenge formája miatt nem szereztek kvalifikációt, vagy a lovak 

sérülése miatt már el sem tudtak indulni a kvalifikációs versenyeken. Persze a kvalifikációs szint 

megszerzése önmagában még nem jelentette volna a jelentősebb eredmény elérését, hiszen ez a 

szint nagyjából a mezőny végére elég.  Tehát amíg a CVI versenyeken nem érjük el a 7 pont körüli 

szintet, addig nem nagyon érdemes Eb és Vb kiutazásról gondolkodni a jövőben (kivéve, ha közeli 

helyszínen van az EB). A jövő feladata tehát a versenyzői létszám növelése, mert csak a nagyobb 

bázisból lehet igazi tehetségeket találni, akik egymással versengve küzdenek a jobb eredményért.  

A magyar vonatkozású CVI eredmények közül kiemelkedő volt Németh Blanka teljesítménye, aki 

megnyerte a belgiumi CVI-t, majd egy sérülést követően 9. helyen zárt Aachenben, és a kaposvári 

CVI-n szintén győzni tudott. 

A kaposvári Junior-és Fiatal Lovastornász Eb-n végül egy női és egy férfi young vaulter, juniorban 

pedig egy csapat, két páros, egy női és egy férfi versenyő indulhatott. Az eredményeket tekintve 

Habsburg Károly-Konstantin- KCM Vaultinghorses Lord (SVK) (junior 13. hely – 6,593 pont), Csipkereki 

Brigitta-Belasco (GER) (junior 29. hely – 6,468 pont), Basa Máté-Luki du Soufflet (SUI) (young 7. hely – 

6,598 pont), Hutton Florencia – Luki du Soufflet (SUI) (young 11. hely- 7,124 pont), Karna Rebeka – 

Belasco (GER) (young 19. hely – 5,959 pont) helyen végeztek. Párosaink közül  Habsburg-Lothringen 

Károly-Konstantin és Hantos Orsolya a 6. helyen zártak a szlovák KCM Vaultinghorses Lord hátán 

(6,617 pont), míg Szloszjár Nóra és Szász Janka a magyar Cornetton hetedikek lettek 6,536. Ötödik 

helyen végzett Lovasakadémia Sport Club és a BLK közös csapata a cseh Condor hátán 6,530 ponttal.  



 
A Vb-n két női indulónk volt, a nagy reményekkel várt Németh Blanka sajnos az utolsó pillanatban 

kényszerült lócserére, a holland Corazon Gran remek társnak bizonyult ugyan, de a kötelezőkben volt 

egy kis hiba, ami nagyon sokba került, és Blanka végül a 13. helyen zárta a VB-t (7,952 pont). Másik 

indulónk, Somogyi Eszter az újonc svéd Feel Good hátán 29. helyen végzett (6,760 pont).  

Az elkövetkezendő évek nagyon nehezek lesznek majd a szakágnak, a gazdasági helyzet és a távoli 

világverseny helyszínek megfontolandóvá teszik részvételünket ezeken. Ugyanakkor dolgoznunk kell 

azon, hogy felnőjön egy új, sikeres korosztály, akikre időt és energiát kell fordítani. A jövő évben a 

felügyeletem alatt Németh Blanka irányítja majd a válogatottak felkészülését (amennyire a szakági 

büdzsé erre lehetőséget ad), a személye remélhetőleg motivációt jelent a mostani élvonal számára. 
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