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Beszámoló a 2017-es évről 



A 2017-es évben igyekeztünk folytatni az előző évben megkezdett munkát. Az eredmények változóak. Van olyan 
terület, ahol tovább sikerült fejlődni, de sajnos ez nem igaz díjlovas életünk minden egyes szegmensére. Ki kell 
mondanunk, hogy bizony problémákkal küzdünk, sok dolgunk van még. 
 
Legnagyobb örömünk idén a Talentum OB Csapatbajnokságának megnyerése volt. A tavalyi ezüstérem után 
sikerült  két nevezett csapatunk közül a Makk Dorka Panka, Fejes Kata, Balogh Zsófia Zoé, Knipf Bendegúz 
összeállítású csapattal megszerezni az aranyérmet. Ráadásul a csapattagok szinte valamennyien kiemelkedő 
teljesítményt nyújtottak rekord számú indulás, illetve a százalékok tekintetében is.  
 
A másik terület, ahol pozitív változást érzékeltünk, az edzőtáborok iránt való érdeklődés: 
2016 november és 2017 májusa  között összesen 5 edzőtábort tartottunk Ács Róbert illetve Szokola Csaba 
közreműködésével.  Az edzőtáborok mindegyike az edzők által maximálisan vállalt keretszám kitöltésével 
zajlott.  Továbbra is hasonló folytatást várunk, novemberben egy új helyszínen, Balástyán tartottuk a szezon első 
kurzusát  Ács Róbert vezetésével és már tervezzük a következőt, ami várhatóan januárban lesz. Emelett vannak 
további kezdeményezések is a régióban.  Az ősz folyamán a bajai Kapots Lovasegyesület Szeicz Erika edzőtábort 
tartott. Reméljük ez az irány továbbra is folytatódik és egyre többen bekapcsolódnak. 

A 2017-es év főbb eredményei 



Sajnos a fentebb említett eredmények ellenére sem növekedett jelentősen az aktív versenyzők létszáma. Sőt, 
idei évben  a megrendezett versenyek száma is csökkent. Baján tartottak áprilisban egy CDN-B versenyt 
kielégítő számú résztvevővel, de a nyár végére ugyanide  tervezett verseny már el is maradt a csekély számú 
nevezésre való tekintettel.  
 
A tavaly útjára indított Bács-Kiskun Megyei Bajnokság  döntőjére való minősülés feltételeit is módosítani, 
könnyíteni kellett, de még így is nagyon kevesen vettek részt a Kiskunfélegyházán ősszel megrendezésre került 
versenyen. Jelenleg úgy látom, nincs létjogosultsága a megyei bajnokságnak, ezért is döntöttünk úgy, hogy 
érdemes tovább gondolni a dolgot, összefogni és a négy megyének együttesen régiós bajnokságot szervezni. Így 
került megrendezésre október első hétvégéjén Szentesen a Szent László Lovas Klub szervezésében az első 
Délkelet-Magyarországi Regionális Bajnokság.  
 
A verseny ez alkalommal nyitott volt minden, a régióhoz köthető versenyző számára, minősüléstől függetlenül. 
Az eredmény nem maradt el, hiszen vidéki viszonylatban magas, közel 50 hivatalos start volt. A versenyt egyéb , 
más szakágak bevonását is megcélzó, látványos versenyszámok  is kiegészítették. 
 
 A következő évben ezen bajnokság folytatásában látunk perspektívát, valamint igyekszünk megoldást találni, 
hogyan tudnánk növelni a versenyzési kedvet és az egyes fordulókon való indulók létszámát.  

A 2017-es év nehézségei 


