
 
 
 
Pintérné Molnár Szilvia vagyok, az északnyugat-magyarországi régiófelelős 2016-óta. Régiónkat hat megye 
Vas, Veszprém, Zala, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megyék alkotják. Térségünkben 
idén tíz verseny került megrendezésre:  

● 1 Nemzetközi,  
● 1 A kategóriás  
● 8 B kategóriás verseny 
● 7 alkalommal pedig rajtengedélyvizsga.  

 
A díjlovas élet aktivitásában továbbra is jelentős eltérések mutatkoznak a megyék között. A vezető szerep 
továbbra is Győr - Moson-Sopron megyéé. Itt hat verseny került lebonyolításra, ebből kettőt a Máriakálnoki 
Dressurzentrum rendezett. Tavasszal itt került megrendezésre a Donau-Bohémia magyarországi fordulója, 
Championátus forduló és harmadik alkalommal a nagysikerű Nemzetközi Díjlovagló fesztivál. Lovasaik 
számtalan hazai és nemzetközi versenyen szerepeltek eredményesen. A Magyar Bajnokságon, a 
Championátus kupán, a Fiatal Lovak Bajnokságán és a Korosztályos OB-n is több érmet szereztek. A 
nemzetközi eredményekre nem térnék ki, hiszen a szövetségi kapitány Dallos Zsófia beszámolójában erről 
részletesen hallhattunk. Méltán büszkék lehetünk, hogy régiónk lovasa Szalai Nikolett idén ismét Magyar 
Bajnok tett. 
 
3 B kategóriás versenyt és rajtengedélyvizsgát rendezett Győrben a Pannon Royal lovasklub. Itt a megszokott 
színvonalú, jó hangulatú verseny résztvevői lehettünk Minden alkalommal. Csapatuk 2. Helyezést ért el a 
Korosztàlyos Bajnokságon, és a Gyermek kategória bajnokai címét is az ő lovasuk nyerte.  
 
A Győr-Moson-Sopron megyei dijlovagló bajnokság és a Magyar Imre Regionàlis Dijlovagló Bajnokság 
döntőjének Nagycenk adott otthont. A Nagycenkiek lelkes, összetartó csapata mindent megtett, hogy mindenki 
remekül érezze magát. Itt rajtengedélyvizsgára is sor került. 
 
A Százszorszép Lovasközpontban az előző évhez hasonlóan idén sem került megrendezésre a kiirásban 
szereplő verseny. 
 
Komárom-Esztergom megyében idén verseny nem, de edzőtábor, Decsi Enikőnek és Jakus Zsófiának 
köszönhetően volt, Kisbábolnán. A rendezők profi körülményeket, képzett lovakat és magas szintű szakmai 
tudást biztosítottak az ide érkezőknek. A táborról rengeteg pozitív visszajelzés érkezett. Reméljük, hogy lesz 
folytatás.  
 
Fejér megyében egy verseny került megrendezésre, Sukorón. Sajnos a versenyzők száma igen alacsony volt.  
 
Veszprém megyében a nagy múltú Pápai Lovas Klub adott otthont a Magyar Imre Regionális Bajnokság első 
fordulójának és rajtengedélyvizsgának. Egy díjugrató versennyel párhuzamosan került megrendezésre, ahová 
annak ellenére, hogy ez volt a sorozat első helyszíne szép számmal érkeztek lovasok. 
 
Zala megyében két verseny volt, mindkettő a Keszthelyi Georgikon lovasiskolájának és a Magyar Imre Lovas 
klubnak köszönhető. Az ő, de legfőképp Kis Lóránd érdeme, hogy sikerült kidolgozni, kivitelezni és sikeresen 
lebonyolítani az 6 fordulóból álló Északnyugat-magyarországi Magyar Imre Regionális Bajnokságot. És talán a 
legfontosabb, hogy készülnek a tervek, lesz folytatás. Ugyanitt került megrendezésre a kétfordulós Magyar 
Imre Emlékverseny is, melynek fődíja egy impozáns méretű, gyönyörű vándorserleg volt.  
 
Vas megyében idén sem volt verseny. A kiírásban szereplő új helyszínen, Sárváron sajnos elmaradt a 
Championátus forduló.  
.  



A Mistrál LK szervezésében: Sportlegendák Szarvaskenden rendezvény keretein belül, Dallos Gyula 
mesteredző tartott két napos, rendkívül sikeres edzőtábort. A teltházas rendezvényen nem csak gyakorlati, 
hanem elméleti oktatáson is részt vehettek a lovasok. 
Jövőre szívesen rendezne A kategóriás versenyt Jánosháza. Itt egy minden igényt kielégítő, négy évszakos 
pálya épült 2009-ben, ahol több éven át rendeztek díjugrató, két alkalommal pedig nemzetközi két csillagos 
díjugrató versenyt is.  
 
2018-ban Budapesten a Nemzeti Lovarda adott otthont, az idén először Championátus néven megrendezésre 
kerülő régiós döntőnek és az U25 bajnokságnak. 
A hat megyét felölelő régiónkból mindössze 11versenyző nevezett. Ez rendkívül kevés, ennek ellenére 5 
egyéni dobogós helyezés született. A csapatok összeállítása nem volt egyszerű feladat. Sajnos a versenyzők 
nem igazán akarják figyelembe venni, hogy a csapatösszeállítás a régiófelelős feladata. Számomra itt a fő 
szempont az, hogy a lovasok éves teljesítménye alapján állítsak össze ütőképes csapatot, ami végül sikerült, 
hiszen régiónk csapata állhatott a dobogó legfelső fokára. 
 



2018. ÉV ÖSSZEFOGLALÓ 
ÉSZAKNYUGAT-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ 

 
A RÉGIÓBAN 10 VERSENY KERÜLT 

MEGRENDEZÉSRE 
 

Győr-Moson-Sopron 

megye Vas megye 

Zala megye 

Komárom-

Esztergom megye 
Fejér megye 

Veszprém megye 



Győr-Moson-Sopron megyében három 
versenyhelyszínen, hat verseny került 

megrendezésre. 

Nagycenk 
Győr 

Máriakálnok 



Máriakálnok 



Szalai Nikolett lett a 2018. év Magyar 
Bajnoka 



Pannon Royal Lovasklub 
 

 

 

 

 

 

Idén két versenyt és rajtengedélyvizsgát rendezett. 



Nagycenk 

• Magyar Imre Regionàlis Bajnokság  

• Győr-Moson-Sopron Megyei Dijlovagló Bajnokság döntője 



Komárom-Esztergom megye 

Versenyt nem, de edzőtábort 
sikerült rendezni 

Kisbábolnán. 

 



Fejér megye 

Sukorón került megrendezésre egy verseny. 



Veszprém megye 

Pápa adott otthont a Magyar Imre Regionàlis Bajnokság első fordulójának. 

 
 



Zala megye 

Keszthely Georgikon 
• Magyar Imre Emlékverseny 2. forduló  

• Nyugat-Magyarországi Magyar Imre Regionàlis Bajnokság 2. forduló  

 



Vas megye 

• Idén sem sikerült versenyt rendezni.  

• Lehetséges új versenyhelyszín Jánosháza 

 

• Dallos Gyula edzōtábor Szarvaskenden 

 



Chapionátus döntő 2018. Budapest 
 

A bajnok csapat: 

 Északnyugat-magyarország csapata 



Köszönöm figyelmüket!  
Sok sikert és Boldog Új Évet Kívánok 

mindenkinek a 2019-es évre! 
 

Pintérné Molnár Szilvia 


