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Mesterek Tornája - 2016.04.01-03 Kaposvár 

 

A régió első nagy versenyét 2016.04.01-03 között a kaposvári Lovasakadémia SC rendezte. A 
verseny a CSN Díjugrató mesterek tornája versennyel került együtt megrendezésre. A verseny 

célja a díjlovaglás sportág népszerűsítése, a sportág legjobbjainak megmérettetése jelentős 

pénzdíjjal való támogatása. Valamint a szakágak közötti kapcsolatépítés, egymás jobb 

megismerése, barátságok ápolása. 
A versenyre azok a lovas-ló párosok jelentkezhettek, akik a 2015. évben az adott kategóriában 

a legjobb eredményeket érték el és a versenyrendezőtől meghívást kaptak. 

Versenyszámonként legfeljebb 10 lovas-ló páros indulhatott. 

Intermediaire I. versenyszámban 7, Nagy díj számban 8, Nagydíj kűrben 8, és az 

Intermediaire I. zenés kűrben 7 lovas indult. Az itt induló, hazai legjobb lovasaink lehetőséget 
kaptak, hogy nagyobb közönség előtt, méltó körülmények között, a média érdeklődése 

mellett, fedett pályás versenyen előlovagolva lovaikat népszerűsítsék sportágukat. 

 

CDN-B* Somogy megyei bajnokság I. forduló Talentum - 2016.05.07-08 Szenta 

 

2016.05.08-án kezdetét vette a Somogy megyei díjlovagló bajnokság I. fordulója melyet a 

Török Lovastanya Lovas Klub rendezte meg Szentán. A versenyt megelőző napon a 

szokásokhoz híven nem csak rajtengedély vizsga, hanem a gyermekek, ill. a fogyatékkal élők 

részére nyújtott lehetőséget a verseny, hogy a közel 100starttal és 10 versenyszámban mérjék 
össze tudásukat a liszenszel nem rendelkező lovasok. A gyermek versenyszámokat a már jól 

működő „Bartom a ló” Dél- dunántúli lovas tehetséggondozó program támogatta, és 

finanszírozta az összes versenyző részére az indulást. Ez egyben nem csak a megyei 

bajnokság I. fordulója volt, hanem a „ Barátom a ló” tehetséggondozó program versenyének I. 

fordulója is.  
Sajnos, másnap a megyei bajnokság fordulóján, kevesebb starttal folytatódott tovább a 

verseny, de jó hangulatban. Az I. és II. liszenszel rendelkező lovasok E,A,L,M,Lsz, és A,L,M 

zenés kűrökben mutatták meg tudásukat.  

CDN-A*/B Somogy megyei bajnokság II. forduló Talentum - 2016.06.11-12 Segesd 

A tavalyi évben rendeztek először országos minősítő versenyt Segesden, ami a 
balatonvilágosi verseny mellett az egyetlen CDN-A*/B minősítésű verseny volt Somogy 

megyében 2016-ban. Nem várt, magas számú nevezés jött össze e vidéki nagyobb kategóriás 

versenyhez képest. Az ország minden tájáról érkeztek lovasok. A különböző kategóriákban is 

szintén magas volt az indulók száma. Naponta 40-45 startot bonyolítottunk le. Az induló 
lovasok között voltak kezdők, de eljöttek az ország élvonalába tartozó lovasaink is. Az egyes 

kategóriákban mindenhol sikerült tárgyi illetve pénzjutalmat kiosztani, a házigazda Borka 

Lovas Egyesület támogatóinak köszönhetően. Olyan cégeket sikerült megnyerni a segesdi 

verseny támogatására, akik a maguk területén mind-mind nagy nevek.  Név szerint: FLAGA 

Gáz Kft (az ország egyik legmeghatározóbb gázforgalmazó cége), Atád-Technic Kft 
(Épületgépészet, Megújuló energia szektor), Pannon-Gas 2013.Kft (PB gáz és takarmány 

kereskedelem-St.Hippolyt tápok forgalmazója), Pelso Ablak Kft (Műanyag nyílászárók 

gyártója), Napsugár-Trade Kft (Takarmány gyártás), Segesd Község Önkormányzata. A 

rendező lovarda bízik benne, hogy idén is hasonlóképpen a támogatók támogatásukkal emelik 

a verseny sikerességét. A verseny zökkenőmentesen zajlott, a biztonságot a segesdi 
Polgárőrség is biztosította, mindenki megelégedésére. Javító tanácsok zömét idén sikerül 



megvalósítani a lovarda tulajdonosoknak, mellyel még színvonalasabb versenyben lehet 

részük a meghívott lovasoknak. A szombati napon közös szalonnasütésre került sor, ami 

szintén jó ötletnek bizonyult, hiszen elég sokan eljöttek, hogy együtt töltsék ezt az estét. 

Igazán jó hangulatú "kis" verseny volt. A következő héten sorra kapta a telefonhívásokat az 

elismerőbbnél elismerőbb szavakkal, véleményekkel, a versenyigazgató Borondics Katalin, 
aki elmondta, hogy „Versenyigazgatóként ez volt az a verseny, amiért érdemes csinálni és 

erre áldozni.” 

 

CDN-B* Somogy megyei bajnokság III. forduló Talentum - 2016.07.22-23 Kaposvár 

 

A Lovasakadémia SC a 2016-os évben 5 fővel képviseltette magát az országban rendezett 

versenyeken.  Terveik közt szerepelt a sikeres részvétel az országos minősítő versenyeken, a 

Somogy megyei Bajnokságban és Országos Bajnokságokban is.  Az évet Szentán indították a 

Somogy megyei bajnokság első fordulóján. Itt egy új lovassal is bővült a szakáguk, Tóth 
Gabriella Széplak Fannival sikeres rajtengedély vizsgát tett.  Lovasaik a megyei bajnokság 

összes fordulóján (Szenta, Segesd, Kaposvár, Balatonvilágos, Szenta) és több országos 

minősítő versenyen is részt vettek, és hoztak sok dobogós eredményt.  A Fiatal lovak 

Országos Bajnokságán Domján Martin Grafit nevű lovával a 6 éves lovak korosztályában 

bronzérmes lett.  Ugyanez a páros megnyerte a 2016-os évben a Somogy megyei felnőtt 
bajnokságot is.  

 A Lovasakadémia SC rendezte a 2016-os évben a Somogy megyei bajnokság 3. fordulóját. A 

verseny előtti napon a Barátom a ló tehetséggondozó program által szervezett verseny II. 

fordulójának adott helyet a lovarda, ahol a szentai versenyhez hasonlóan épek és fogyatékkal 
élők versenyeztek együtt. Szintén közel 100starttal. A verseny egy részét szintén a program 

támogatási összege biztosította a lovasok részére. A következő nap 46 starttal lebonyolított 

díjlovagló versenyen  a Lovasakadémia számos versenyzője részt vett, nem csak a díjlovagló 

szakág lovasai képviseltették magukat, hanem a díjugratásban és lovastusában versenyző 

lovasok is. Saját lovasaikon kívül a szentai Török Lovastanya LK, a tárnoki Kentaur LSK, a 
BIOFARM Egyesület, a Cserénfa Lovas Klub, a Magyar Póniklub Szövetség, az Orfűi Lovas 

Klub, a Kwízda SE, a ZSELIC-FARM  és a Kanizsa Lovasklub versenyzői is részt vettek a 

versenyen.  A verseny bírói Budai Andrea és Hillier Orsolya voltak. Technikai okok miatt a 

verseny a nagyfedeles lovardában került lebonyolításra és nagyon jó hangulatban telt. 

 
CDN-A*/B Agrofor Díjlovagló Derby – Somogy megyei díjlovagló bajnokság IV. forduló 

Talentum – 2016.08.06-07 Balatonvilágos 

 

A közelmúlt nyári versenyei megyei fordulói már nem lehettek teljesek a balatonvilágosi 
Pulai lovas parkban hagyományosan megrendezett pénzdíjas díjlovagló verseny nélkül. A 

2016.évi versenyt egyéb okok is megkérdőjelezték, hogy e tradicionális verseny sikerül-e 

megrendezni. Azonban egy jó ötlet, egy szponzor, egy csapat összefogással mégis csak 

egymásra talált, hogy megvalósuljon a „balatoni csoda”. 

 A verseny a péntek éjszak leesett sok csapadék miatt nem kezdődött zökkenőmentesen, de 
annál sikeresebben zárult. Két versenynégyszögben, hat bíró közreműködésével, több mint 

220 startot láthatott a díjlovas versenyeken szokatlanul nagy létszámú lelkes publikum. Alap 

osztálytól nehéz osztályig és fiatal lovak versenyszámaiban méretették meg magukat az 

induló lovasok. A kötelező számok mellett először hazánkban itt került megrendezésre a 
„Derby”, melynek lényege a körbelovaglás, ahol a lovasok egymás lovaival is megmutatják 

tudásukat. A szombati nagydíj feladat első három helyezettje „nyerte meg” annak lehetőségét, 

hogy lovagoljon a Derby – győztes címért és a velejáró pénzdíjért. Szabályok szerint először 



mindenki a saját lovát, majd sorsolással a többi lovas lovát lovagolta 5-5 perc melegítés után. 

Az aggodalmak és az óriási izgalom mellett végül minden versenyszám sikeresen zajlott.  

Sajnos egyéb okok miatt a Barátom a ló tehetséggondozó program III. fordulója melynek a 

Pulai lovaspark adott volna otthont elmaradt ezen a hétvégén. 

 
CDN-B* Somogy megyei bajnokság Döntő – 2016.10.15-15 Szenta 

 

A 2016.évben a Somogy megyei fordulókon részt vevő lovasok Szentán a döntő keretein 

belül zárták a bajnokságot. Szintén a családias jó hangulatú verseny mellett a Barátom a ló 
tehetséggondozó program verseny III. fordulója is megrendezésre került mely szintén 

ingyenes volt a lovasok részére, melyet a programba befolyó támogatási összeg finanszírozott 

ismét. A versenyszámok mellett most is többen tettek sikeres rajtengedély vizsgát. A döntő 

gyermek, ifi és felnőtt bajnok avatásával zárult. A két szentai versenyt a helyi vállalkozók, 

bankok, és magán személyek is támogatták. 
 

A döntő végén, mint lovarda tulajdonos, edző és régiófelelősként látván a megyei fordulók 

kevés versenyzői létszámát elhatároztam, hogy össze fogásra kell bíztatni, a megyei edzőket, 

lovasokat, hogy e sport továbbra is fenn maradjon.  

Ennek érdekében létrehoztam a „Somogy dressage team” elnevezésű csoportot.  
 

A 2016-os év végén megalakult a „Somogy Dressage Team” csoport, melyet több Somogy 

megyei díjlovas egyesület lovasai alapítottak. 

Az alapító tagok az alábbi klubokat képviselik: 

 Török Lovastanya Lovas Klub 

 Borka Lovas Egyesület 

 Lovasakadémia  Sport Club 

 Cserénfa Sport Klub 

Jelenleg az alapító tagok létszáma 20fő. 

Események: 

- A csoport megalakulása óta már tartott egy közös edzőtábort, mely ingyenes volt a 

lovasok részére, és nagy sikerrel zárult. 

- Ezt követte az év végén decemberben, megtartott első közgyűlés melyben, a jövő év 

terveiről, anyagi támogatásokról, versenyekről, új versenyszámok és a díjlovas sport 

népszerűsítése, gyerekversenyek és más szakágak bevonását versenyeinkre tervezve 

zárult.  

- A megyei lovas szabályzat átbeszélését és annak módosítását a következő gyűlésre 

tűzte ki. 

-  A csoport meghatározta és mindenki elfogadta az éves tagsági díj befizetését, 

melynek összege: 15.000ft. Ennek befizetésének határideje 2017. március 31.  

- Az összeget az alábbi bankszámlaszámra kell átutalni: 

Mecsek Takarék - számlaszám: 50300202-10625264 

 
 

 

 



Tagsági díjat fizethetik nem csak lovasok, hanem pártoló tagok is, ezzel támogatva a 

versenyzőket. A tagdíjakból és egyéb támogatásokból befolyó összeg a versenyzők 

versenyeit, nevezési díjait, edzőtáborait, útiköltségeit stb… fogja támogatni.  

Döntés született arról is, hogy a téli hónapokat sem kihagyva, minden hónapban az alapító 

tagok egyesületei versenyt szerveznek, hogy a lovasok minél nagyobb rutinra tegyenek szert. 
A versenyek mellett az edzőtáborok folyamatosságának fent tartása továbbra is fő cél marad.  

 

Az év első programjai: 

 December Téli fedeles kupasorozat I. fordulója – Gyerekverseny - Szenta 

 Január Téli fedeles kupasorozat II. fordulója – Gyerekverseny - Szenta 

  Február. 24-25-26 Szentán Szokola Csabával a második edzőtábor kerül 

megrendezésre, melynek utolsó napján versennyel fejezik be a lovasok a képzést, a 

tábor díjának 70%-át minden lovas-ló párosának a már eddig befolyó összeg 

finanszírozza - Szenta 

 Március.4. farsangi jótékonysági batyus bál - az abból befolyó összeg további 

támogatás a lovasoknak - Berzence 

- A felsorolt eseményekről, helyszínekről, időpontokról, versenyekről, időben mindenki 

értesítést kap e-mailben. 

- Azokat az egyesületeket és edzőket, lovasaikat, kik még nem csatlakoztak, folyamatosan 

várjuk jelentkezésüket, hogy közösen összefogva fenntartsuk és tovább vigyük a felnövekvő 
utánpótlásnak e szép sport értékeit.    

 

 A gyermek és fogyatékkal élő lovasok számára a már jól működő „Barátom a ló” Dél – 

dunántúli Lovas Tehetséggondozó Program biztosít lehetőséget anyagi támogatást 
edzőtáborokba, versenyzésben, rajtengedély vizsga felkészítésben, ebben a régióban. 

 

Mind a két program működtetője a Török Lovastanya Lovas Klub és a Mon Cherie 

Fogyatékkal Élők Rehabilitációs Lovas Sport Egyesület Szentán. 

 
A megyében több helyen is jól működő gyermekversenyek lovasainak a hivatalos 

versenysport irányába való felkészítés, segítségnyújtás, is ebben az évben elkezdődött, ezzel 

is bővítve a megyei díjlovagló versenyek induló létszámát. 

 

 Beszámolóm nem teljes, mivel sajnos régiófelelősként felkeresett edzőktől versenyzőktől kért 
beszámolók nem érkeztek meg, így vannak versenyek, versenyzői sikerek melyekről nem 

tudok pontos információval beszámolni.  

Megyei lovasainkról összegezve elmondható, hogy mind haza mind nemzetközi szinten jelen 

vannak.  
A megyei lovasok, lovak, lovardák minősítései a lovasszövetség honlapján megtalálható, 

ezeket külön nem szándékoztam a beszámolómban megjeleníteni. 

Beszámolómat segítette: 

Hafner Dóra - Lovasakadémia SC Kaposvár - éves beszámolója 

Borondics Katalin – Borka Lovas Egyesület – Segesdi verseny beszámolója 
Pegazus A Lovasok Lapja 9.szám – Németh József cikk – Balatonvilágosi versenyről   

 

                                                                 Tisztelettel: Török Alíz  

                                                                                     Délnyugat – Magyarország Régiófelelős 
                                            


