
Szövetségi kapitányi beszámoló a 2019.-as évről 

 

Az év elején megállapított főbb célkitűzések megvalósultak, hiszen minden Európa és 

Világbajnokságon volt magyar résztvevő: 

- A korosztályos EB-n mindhárom korosztályban képviseltük hazánkat, összesen 7 lovassal és egy 

csapattal 

- A póni EB-n csapattal vettünk részt 

- Az U25 EB-n a tavalyi évhez hasonlóan volt magyar induló 

- A fiatal lovak VB-n 3 lovunk indult 

- A Felnőtt Eb-n volt magyar induló 

 

Lovasainknak magas számú - 18 hazai rendezésű CDNA versenyen volt lehetőségük a nemzetközi 

versenyekre minősülniük. Ezúton is köszönjük a versenyrendezőknek! 

A válogatásnál az év eleji célkitűzéseimnek megfelelően az objektivitást, az elért eredményeket vettem 

alapul. A válogatott lovasok besorolása annyiban változott az elmúlt évekhez képest, hogy a felnőtt 

lovasoknál az „A” keretbe csak azok a lovasok kerülhettek, akik minősülést szereztek az Eb-re, illetve 

„B” keretként, akik nemzetközi versenyen 63 átlag százalék felett teljesítettek. A többi lovas a 

nemzetközire minősült és részt vett táblázatban szerepelt, ugyanúgy, mint azok a lovasok, akik közép, 

illetve kiskörben indultak nemzetközi versenyen. 

A korosztályos lovasoknál a nemzetközi versenyeken elért kötelező versenyszámok átlagszázaléka 

határozta meg a keretbe kerülést, és külön öröm, hogy az emelkedő követelmények ellenére a 

válogatott lovasok száma nem csökkent, ami minőségi és mennyiségi fejlődést mutat. 

A lovasok felkészülését ebben az évben is számos edzőtábor és továbbképzés segítette, hazai 

szakembereinken kívül neves nemzetközi szaktekintélyeket is köszönthettünk. 

A Magyar Bajnokság szeptember közepén a Nemzeti Lovardában került megrendezésre. Az összesen 

245 startot három nap alatt bonyolítottuk le, amihez szükséges volt, hogy a nap jórészében két pályán 

párhuzamosan zajlottak a versenyszámok. A Bajnokság ebben az évben egy új kategóriával bővült, 

hiszen első alkalommal rendeztük a Fiatal lovak Bajnokságának keretein belül a 7 éves lovak 

Bajnokságát. Az új kategória bevezetése sikeresnek bizonyult, hiszen rögtön az első évben 7 indulónk 

volt. A Fiatal lovak Bajnokságában idén is örvendetesen sok 80% feletti eredmény született, ami 

reményeket ad arra, hogy megfelelő minőségű lovakkal dolgoznak lovasaink.  

A korosztályos lovasoknál a bajnoki helyezések elnyerése tartogatott izgalmakat, egyedül az 

Utánpótlás, és Fiatal lovas Kategóriában volt kiegyenlített küzdelem. Végül a 5 bajnoki kategóriát 3 

klub lovasai, illetve  a csapatbajnoki címet 3 másik egyesület közösen érte el. 

A Nehézosztályú Bajnokság és a Felnőtt Magyar Bajnokság létszámában egy picivel kevesebb volt, mint 

az előző évben, viszont minőségileg nagyon erős, és szép lovaglásokat láthattunk, ami reménykeltő a 

jövőre nézve. 

A legkisebbek is lehetőséget kaptak, hiszen az idei évben indított a szakág egy kezdeményezést, hogy 

a 4-8 éves gyermekek vezetőszáras verseny keretében Országos Bajnok-i címet szerezhessenek, 

melynek döntője a legjobb 10 lovas számára a Magyar Bajnokság keretein belül került megrendezésre. 

 



Szintén a Nemzeti Lovarda adott otthont az U25 Bajnokságnak és Championátusnak. A mezőny 

létszáma a tavalyi évhez képest növekedést mutatott. Az U25 Bajnokságban az indulók száma a három 

nehézségi szinten közel azonos, míg a Championátusban részt vevő lovasoknál az előző évekhez 

hasonlóan az alacsonyabb versenyszámokban jóval népesebb mezőny jött össze. Legnépesebb az idei 

évben az Alapfokú kategória volt. Remélem, hogy minél több lovas tud ezekből a kategóriákból feljebb 

lépni. 

 

Az idei év fő versenyeire a nemzetközi versenyekről tudtak minősülni a lovasok. Az év elején elfogadott 

szakmai tervem alapján a korosztályos, U25 és póni Eb –re legalább két nemzetközi minősülést kértem, 

míg a Fiatal lovak VB-re minimum egy nemzetközi versenyeredményt. A Felnőtt lovasoknál a minősülés 

teljes mértékben egyezett az FEI által előírt követelményrendszerrel.  

Mivel szerencsére már válogatni kellett az egyre nehezedő „A” keretbe kerülők között, egy külön 

válogatási rendszert alkalmaztam, ahol a legjobb hat nemzetközi versenyeredmény alapján 

rangsoroltam a lovasokat, ahol a helyezés/résztvevők aránya is számított.  

2019-ben lovasaink 15 nemzetközi versenyen vettek részt. Ebből hazánkban három nemzetközi 

versenyt rendeztek. Pilisjászfalun, Máriakálnokon és Fóton. Mindhárom verseny egyben világkupa 

forduló is volt, és minőségi lovasokat vonzott.   

A Máriakálnok-i verseny keretein belül a nemzetek díja versenyszámokban póni lovasaink a 4., junior 

lovasaink pedig a 3.helyet szerezték meg. 

A 15 nemzetközi versenyen összesen 35 lovasunk 44 lóval vett részt. 

Ahol 43 első helyeket szereztek: (több, mint 3x annyit, mint az előző évben) 

Yom-Tov Jázmin 9x 

Hoffer Hanna 7x 

Lázár Zsófia 3x 

Nébel Viktória 3x 

Felvinczi Lilla 3x 

Szalai Nikolett 3x 

Vaszilkó Virág 3x 

Érdi Gabriella 2x 

Borza Dominik 2x 

Schmidt Anita 

Szokola Csaba 

Pachl Benedek 

Rapi Kitti 

Nagy Panka Zina 

Balogh Sára 



Farkas Boglárka 

Koszta Botond 

 

 

39 második helyet és 38 harmadik helyet szereztünk, melyeket az imént felsorolt lovasok közül még a 

további lovasoknak köszönhetünk: 

Ambach Fanni 

Ács Róbert 

Berczi Borbála 

Lőkös Lúcia 

Nagy Rita Laura 

Rajnai Emerencia 

Plutzer Zsófia 

Zengő Réka 

 

 

Az év fő versenyei: 

Rotterdam Felnőtt EB 

A felnőtt lovasok legfőbb megmérettetésére augusztusban került sor. Nagydíjban versenyző lovasaink 

közül 2 lovasunk a szükséges 2 nemzetközi versenyen megszerezte a minősülést, Ács Róbert és Schmidt 

Anita. A két lovas közül végül csak Anita vállalta az EB szereplést. A lovas Fritz Gaulhofer osztrák edzővel 

készül évek óta. A 66 fős mezőnyben a magyar lovas Limitless nevű lovával 63.012%-al a 62.helyen 

végzett. A 9 éves holsteini lónak lovasával még van ideje stabilabbá válni, és a jövőben még 

eredményesebben versenyezni.  

 

Korosztályos és U25 EB 

Az idei évben az olaszországi Riviera Resort 2018-ban épült gyönyörű objektuma adott otthon a 

gyermek, junior, fiatal lovas és U25 Európa Bajnokságnak. Az indulók száma a 4 korosztályban 26 ország 

lovasai közül kerültek ki. Összesen 220 lovas vett részt az eseményen. Magyarország mind a 4 

korosztályban képviselte hazánkat, összesen 8 párossal, viszont csak junior korosztályban csapattal.  

Lovasaink: 

Gyermek korosztályban: Felvinczi Lilla – Dayana (edző: Gémes Barnabás) 

Junior korosztályban: Ambach Fanni – Schufro Armani (e: Pruttkay Zoltán) 

             Lázár Zsófia – Balerina Royal (e: Szeicz Erika) 



             Nagy Panka Zina – Guilty (e: Pachl Péter) 

             Rapi Kitti Krisztina – Dancing Queen BC. (e: Gémes Barnabás) 

Fiatal lovasok: Érdi Gabriella – Sierappel (e: Pachl Péter, Nicolette van Leeuwen) 

                           Pachl Benedek – Donna Friderika (e: Pachl Péter) 

U25: Yom-Tov Jázmin – Hexagon’s Zodinde (e: Sjef Janssen) 

 

A gyermek korosztály 4 éves fennállása óta minden évben folyamatosan emelkedett a résztvevők 

száma, az idei évben 21 ország 51 lovassal képviselte magát. A korosztály nemcsak népszerűbb, de 

sokkal erősebb is lett. Lilla egyedüli magyar lovasként nagyon szép lovaglással a vasárnapi döntőbe 

került, ahol a 18. helyet szerezte meg. 

Junior kategóriában 4 fős csapatunk a 24 országot felvonultató 78 fős mezőnyben 19 csapatból 15.lett.   

Mint minden évben, úgy idén is a junior kategória volt a legerősebb és legnépesebb. Az idei év 

erősségét mutatja, hogy a csapatverseny egyéni értékelésében az első 29 lovas lovagolt 70%felett, és 

az egyéni feladatból a döntőbe is csak 70%-os teljesítménnyel lehetett bekerülni. Lovasaink 

önmagukhoz viszonyított jó teljesítménye sajnos ehhez nem volt elegendő.  

Az 57 lovast 17 országból felvonultató fiatal lovas kategória is erősebb volt az idei évben, hiszen az 

egyéni feladat első 16 lovasa itt is 70% felett lovagolt. Magyar lovasaink nagyon szép lovaglásokkal a 

középmezőnyben voltak. 

Az U25 korosztályban magyar lovasunk Jázmin a 11 ország 34 lovasa között nagyon érett lovaglásokkal 

került a vasárnapi döntőbe, ahol a 13.helyet szerezte meg!  

 

Póni EB 

A lengyelországi Strzegom adott otthon a Póni EB-nek. 3 fős csapattal vett részt Magyarország: 

Hoffer Hanna – Macciato (edző: Szalai Nikolett) 

Nagy Rita Laura – Dano’s Miracle (e: Pachl Péter) 

Berczi Borbála – Comtesse van de Beekerheide (e: Simon Szilvia) 

A 16 ország 57 indulóját felvonultató mezőnyben legjobb lovasunk Hanna volt 28. és 32. helyezésekkel, 

csapatunk 14. lett. A póni mezőnyről elmondható, hogy sokat erősödött az elmúlt évekhez képest. Az 

utolsó napi döntőbe 71%feletti teljesítménnyel lehetett bejutni.  

Gratulálok lovasainknak, edzőiknek, szüleiknek, és mindenkinek, aki támogatta őket, többek között a 

Magyar Lovas Szövetségnek, a szakágnak, valamint  a Horzénak, Hoffer Gyulának és a Lovasvilágnak! 

 

Fiatal lovak Vb 

Az ermeloi Vbre 3 párosunk utazott. Az 5 éves lovak közül Jemima LH és Jonker Érdi Gabriellával és 

Szokola Csabával, 6 éves lovaknál For Joy Yom-Tov Jázminnal. Az 5 éves lovaknál a 44 indulóból a 

vigaszdíjban Jemima 16, Jonker 27., a 6 éves lovaknál For Joy a 37 indulóból 17.lett. Mindhárom ló 

tulajdonosa a Kazlea Limited. 



 

DBT versenyek 

Az idei évben Weikersdorf, Brno, Szilvásvárad és Dunatőkés szolgált a fordulók helyszíneként, a döntő 

pedig az idei évben Magyarországon a Championatussal egyidőben a Nemzeti Lovardában került 

megrendezésre. Az 5 kategóriából 4et a magyar lovasok nyertek, 2 bronzéremmel kiegészítve. 

 

Maccabi játékok 

2019.-ben Budapesten került megrendezésre a Maccabi játékok, melyben díjlovasaink 4 fős csapattal 

vettek részt, Gyorsok Luca, Kornis Krisztina, Strbka Anna és Bodnár Robin Kadosa. Lovasaink csapatban 

aranyérmet szereztek, és egyéniben Kriszti és Anna is a dobogó legfelső fokára állhatott. 

 

Talent program 

A 2019/20. évi felkészülést összesen 13 páros kezdi meg.  A 2019-as felvételi vizsgán a szép számú 

jelentkezőből végül 9 lovas került be a programba, és csatlakozott a tavalyi évben benn maradt 4 

lovashoz. A lovasok a 2020. évi vizsgára Johann Rockxs holland edzővel készülnek fel. 

Világranglistákon a legjobb magyar lovasaink 2020. január 12.-én: 

Világranglista: 

226. Schmidt Anita - Limitless 

Közép-Európai Világkupa rangsor: 

19. Schmidt Anita - Limitless 

U25: 

8. Yom-Tov Jázmin – Zodinde 

Fiatal lovas: 

53. Érdi Gabriella – Sierappel 

Junior: 

53. Lázár Zsófia – Balerina Royal  

Póni:  

31. Hoffer Hanna – Macciato 

Gyermek: 

22. Felvinczi Lilla – Dayana 

 

A 2020. évi tervek: 

A felnőtt lovasoknak az Olimpia a legfőbb verseny, amire sajnos nincs minősült lovasunk. Lovasainknak 

a Világkupa pontok szerzése, az eredményes nemzetközi szereplés, illetve a 2021-es magyarországi EB-



re való felkészülés a legfőbb cél. A 2019-es évben a 2024-es Olimpiára, illetve az addig tartó 

lépcsőfokok - a magyarországi U25 EB, és a 21-es EB-,  felkészülésére felkérte a szakág Johan Rockx 

holland edzőt, hogy edzőtáborok keretében ezekre a versenyekre készítse fel a lovasainkat, illetve 

tanácsaival, menedzsmentjével segítse őket. A 2019-es évben egy sikeres edzőtáboron vagyunk túl, 

amit a 2020-as évben legalább 5 edzőtábor követ. 

Főbb versenyeink: 

A 2020-as évben Magyarországon, Pilisjászfalun az Unikornis lovardában kerül megrendezésre a 

gyermek és U25 EB. Ezen korosztályok felkészülésére külön gondot kell fordítani, hogy a hazai verseny 

előnyét kihasználva csapatokkal tudjunk részt venni. 

A junior és fiatal lovasok Eb az angliai Hartpuryben lesz. Cél, hogy lehetőleg mindkét korosztállyal 

csapattal tudjunk részt venni. A korosztályos Eb két legerősebb korosztályára az elmúlt évek 

tapasztalataiból építkezve kell felkészülni. 

A póni lovasok EB-je újra a lengyelországi Strzegomban lesz. Itt is figyelembe kell venni az egyre 

erősödő versenymezőnyt, és ennek tükrében kijelölni a résztvevő lovasokat. 

Fiatal lovainkat a németországi Verden városába várják a Fiatal lovak VB-re. 

 

Nagyon köszönöm mindazoknak, akik az idei évben elősegítették a szakág fejlődését: a lovasoknak, az 

edzőknek, a szponzoroknak, a szülőknek, a lótulajdonosoknak, a versenyrendezőknek, a szakág 

vezetésének, a bíróknak, versenyirodáknak, valamint kiváló titkárunknak Puskás Juditnak!  

 

 

 


