
Szövetségi kapitányi beszámoló a 2021-es évből 

 

Az elmúlt években a magyar díjlovaglás újra felemelkedőben van. Egy adott sportágat a vezetési 

filozófia, a versenyzők száma és minősége, és az eredmények, elsősorban a nemzetközi vonatkozású, 

kontinensviadalon elért sikerek határozzák meg. Nálunk egyre több siker születik, pedig a sportág 

specifikussága nehezíti az állandó és folyamatos teljesítménynövekedést. A lovassportokban nem csak 

egy élőlény fejlődéséről és fitten tartásáról van szó, hanem egyszerre 2 teljesen más biológiai 

szükségletekkel bíró sportoló közös, együttes teljesítményéről.  

A 2021-es évre előirányzott szakmai terv megvalósult: 

- minden korosztályos kategóriában részt vettünk az Európa Bajnokságokon. Junior, fiatal lovas és U25 

kategóriában csapattal is 

- csapattal vettünk részt a felnőtt EB-n 

- A fiatal lovak VB-n minden korosztályban részt vettünk 

 

A nemzetközi versenyekre történő minősülés az eddigi évekhez hasonlóan a hazai és külföldi A 

kategóriás versenyekről történt. A korábbi évekhez képest könnyítés volt, hogy az erős párosok egy jó 

eredménnyel már biztosították az indulási jogosultságukat. A minősülési ponthatárok nem változtak az 

előző évekhez képest, de a nemzetközi versenyekre minősülni vágyó lovasoknak a nemzetközi 

versenyek szabályzata értelmében pálca nélkül kellett itthon megszerezniük a minősülést. 13 hazai A 

kategóriás versenyen volt lehetőségük a lovasoknak a minősülésüket megszerezni. Az év eleji 

szabálymódosítások miatt az A kategóriás versenyhelyszínek sokkal kontrolláltabbak voltak. A 

helyszíneknek a továbbiakban szigorú minőségbeli kritériumokkal kell rendelkezniük, a megfelelő 

színvonal megtartása érdekében. 

Nemzetközi versenyek 

Lovasaink az év első időszakában a járvány miatt törlésre került versenyek ellenére rekord mennyiségű, 

összesen 17 nemzetközi versenyen mérettették meg magukat. A négy hazai rendezésű nemzetközi 

verseny mellett nem csak a környező országok versenyein vettek részt a magyar lovasok, hanem rangos 

német, belga, francia és holland versenyeken is szerepeltek. Egyik kiemelendő helyszín és eredmény 

az évad utolsó nagyobb megmérettetése a november végén megrendezésre került Aachen Dressage 

Youngsters, ahol a két legeredményesebb junior versenyzőnk Felvinczi Lilla Bonjour Majlunddal és 

Dicső Mira Foxtrottal Európa legjobbjai között szereztek értékes helyezéseket. 

A négy Magyarországon megrendezett nemzetközi verseny: Máriakálnok, Pilisjászfalu, Szilvásvárad és 

Fót. Három helyszín Világkupa forduló is volt egyben, illetve Pilisjászfalu Magyarországon  első 

alkalommal rendezett 4* nehézségű versenyt. Az ország díjlovas sportjának megítéléséhez nagyban 

hozzájárul, hogy milyen színvonalú nemzetközi versenyeket, kontinensviadalokat tudunk rendezni. 

A nemzetközi versenyeken a lovasok által elért helyezések 

Nemcsak a versenyek mennyisége volt kiemelkedő az elmúlt évben, hanem a lovasok részvétele és az 

ott elért eredményük. A 17 versenyről lovasaink pontosan 50 első helyezéssel, 60 második helyezéssel 

és 40 harmadik helyezéssel tértek haza. Ezenkívül további remek eredményeket értek el. Az elért 



sikereket a gyermek kategóriától a felnőtt lovasainkig minden szinten, továbbá a fiatal lovak 

versenyszámaiból szerezték. 

Az 50 db első helyezést az alábbi lovasainknak köszönhetjük: Czérna Borbála Panna 8x, Felvinczi Lilla 

és Major Kíra 7x, Ambach Fanni 6x, Dicső Mira - Hoffer Hanna – Yom-Tov Jázmin és Patik Csenge Kata 

3x, Zengő Réka és Szokola Csaba 2x, valamint Losonczy Anikó - Szőke-Tóth Berill – Schmidt Anita – 

Pachl Benedek – Kis Rebeka és Gyimóthy Emma Kata 1x. 

 

Az év fő versenyei 

Korosztályos EB Oliva 

Gyermek kategóriában Czérna Borbála Felix párosunk, edzője Szokola Csaba a 41 fős mezőnyben 

remek lovaglásokkal, végig 70% feletti pontszámokkal döntőbe került, ahol a 15.helyen végzett.  

Junior lovasaink 4 fős nagyon erős csapattal jutottak ki: 

Dicső Mira – Foxtrot e: Ács Róbert 

Felvinczi Lilla – Bonjour Majlund e: Szeicz Erika 

Hoffer Hanna – Sunny Girl e: Ács Róbert 

Nagy Rita Laura – Jillzella e: Pachl Péter 

A lányok a 16 csapatot felvonultató mezőnyben a 7. helyet érték el a csapatversenyben több 

lovasnagyhatalom csapatait is maguk mögé utasítva 70% feletti átlagteljesítménnyel. A 66 fős 

mezőnyből végül Mira és Lilla kerültek a döntőbe, ahol Mira 74,705% a 11., Lilla 73,64% a 13.helyet 

szerezte meg, amivel az előző évi remek EB eredményeket is felülmúlták! 

Fiatal lovasaink 3 fős csapattal érkeztek: 

Ambach Fanni – Schufro Armani e: Schmidt Anita 

Farkas Boglárka – Chicago e: Pachl Péter 

Rajnai Emerencia – Shades of Grey e: Pachl Péter 

Csapatversenyben lovasaink a 13. helyen végeztek. Az egyéni versenyszámban Bogi korrekt lovaglással 

64,5%-t ért el. Fanni és Emi sajnos nem fejezhette be az egyéni programjukat, mert mindkét lovasunkat 

egyenetlen ügetőmunka miatt kizárták. A fiatal lovas kategóriában összesen 9 lovast zártak ki a 

versenyből hasonló indokokkal, ami túl szigorú megítélést feltételez. 

A verseny összességében rendkívül sikeresnek mondható. Junior korosztályban nagyon erősek 

lovasaink. Mind a 4 lány még 2022-ben is junior korú, tehát van esélyünk a továbbiakban is a junior 

élmezőnyben maradni. A Gyermek kategóriából sajnos Borka már kiöregedett, így ott mindenképpen 

megfelelő utánpótlás lovasokat kell keresnünk. A fiatal lovas kategóriában is erősítenünk kell, hogy  

minőségi párosokkal tudjunk az idei EB-n megjelenni. 

 

Póni Eb Strezgom 

Az utolsó pillanatban lesérült Hietveld’s Jasper Gyimóthy Emma Kata pónija miatt csapat helyett 2 

egyéni indulója volt a lengyelországi póni Eb-nek. 



Major Kíra Málna – Davida 

Malackov Dóra – Campino 

Mindkét lovas edzője Pachl Péter. 

A 64 fős mezőny az eddigi póni Eb-k legerősebb versenye volt. Kíra csapatversenyben elért 69,257%-a 

minden idők legjobb magyar eredménye a póni EB-n. A lányok végig 68% felett lovagoltak, de sajnos 

ez sem volt elég a döntőbe kerüléshez. 

Mindkét lány még a 2022-es évben is póni korosztályú, remélem, hogy számítani lehet tőlük hasonló 

és még jobb teljesítményekre, és tud hozzájuk csatlakozni még hasonló teljesítményekre képes páros. 

 

Felnőtt és U25 EB Hagen 

A szeptember elején megrendezésre került kontinensviadalon mindkét kategóriában tudtunk csapatot 

kiállítani.  

Felnőtt lovasaink: 

Losonczy Anikó – Dior S 

Szalai Nikolett – Willi the Hit 

Szokola Csaba – Enying 

U25 lovasaink: 

Szőke-Tóth Berill – Qatar 

Yom-Tov Jázmin – Hexagon’s Grandville 

Zengő Réka – Ribery 

Pachl Benedek – Donna Friderika 

 

Felnőtt lovasaink egy nagyon jól felépített felkészülési időszak után érkeztek a versenyre. Csaba a 

magyar csapat első indulójaként első európabajnoki megmérettetésén egyéni csúcsot lovagolt. Anikó 

a csapat zárólovasaként fantasztikus 70 % feletti Nagydíjjal 22 évvel Dallos Gyula – Aktion páros sikerei 

után magyar lovasként döntőbe került! 

Az U25 kategóriában szintén új rekord született, hiszen Jázmin az egyéni versenyszám első indulójaként 

70% feletti teljesítménnyel a 10. helyen jutott a döntőbe, ahol 74,88%-al a 9. helyen zárta az EB-t. 

Az U25 csapat többi tagjának is köszönet jár, hiszen csapatban a nagyon erős mezőnyben 7.helyen 

végeztek. Ebben a korosztályban kiemelném még Pachl Benedeket, aki 22 éves kora ellenére nemcsak 

az U25, hanem a felnőtt kategóriában is megszerezte az EB minősülést, és a második legjobb 

eredményt hozta az U25 lovasainkból. 

Felnőtt és U25 lovasaink szereplése mindenképpen reménykeltő a következő évek felkészülését nézve, 

melyben a legfőbb cél a 2024-es párizsi olimpiai részvétel! 

 



Fiatal lovak VB 

A Verdenben megrendezett VB-re 4 lovat vittünk. 

Az 5 éves lovaknál a Pachl Benedek által lovagolt Hexagon’s Luxuriouzz a 23. helyről került a vigaszdíjba, 

ahol a fantasztikus 3. helyet megszerezve 84,8%-al került a döntőbe, és lett 15.. 

A 6 éves lovak kategóriájában Parkertech Gardenart – Szokola Csabával és Barrossa Noir – Técsy-Papp 

Gabriellával indult. Csaba a 30., míg Gabi a 44.helyet érte el a bemutatkozó versenyszámban. A 

vigaszdíjban ez megfordult, és Gabi 27., míg Csaba 29. lett. 

A 7 éves lovak között Brillant Mokka Sahne Gálfi Antónia bemutatásában a technikai hibák és az 

átengedőség hiánya miatt sajnos nem került jó megítélésre. 

 

 

Magyar Bajnokság Pilisjászfalu 

A Magyar bajnoki rendszer az év elején átdolgozásra, és a FEI szabályozással összhangba került. A 

korosztályos és fiatal lovak versenyszámai a nemzetközi korcsoportok szerint zajlottak. A lovasok a 

feladatokat pálca nélkül hajtották végre. A fiatal lovak programjainak FEI szintre emelése nem jelentett 

visszaesést a résztvevők számában, sőt a tavalyi évhez képest sokkal több ló indult. Gyakorló 

megmérettetésként a 3 éves lovaknak is lehetőséget biztosítottunk a bajnokság keretein belüli 

megmutatkozásra. A vártnál jóval több, összesen 11 hároméves nagyon jó kvalitású lovat láthattunk. 

A Felnőtt Magyar Bajnok-i címért idén ismét 8-an neveztek. 2021-ben új aranyérmest köszönthettünk 

Yom-Tov Jázmin személyében, aki U25 Eb-s lovát Hexagon’s Grandville-t lovagolta. 

A korosztályos bajnoki címekért viszont jóval kevesebb lovas szállt harcba, ami a gyerek korosztály 

korhatárcsökkenése és az utánpótlás kategória eltörlése miatt várható volt. Gyermek és U25 

kategóriában így sajnos nem tudtunk bajnokot hirdetni. A többi kategória bajnokai és dobogósai az 

egész évben nemzetközi porondon is sikeresen szereplő lovasokból állt. 

Szakágunk másik nemzeti bajnoksága a Championátus október utolsó hétvégéjén került 

megrendezésre Szilvásváradon. Az idei évtől ezen bajnokságban résztvevő lovasok részvételi feltételei 

jelentősen szigorodtak, biztosítva, hogy mindenki a saját bajnoki rendszerében tudjon részt venni. 

Újdonság volt a Fiatal lovak Championátusa, melyben a korábbi FEI szint alatti fiatal ló besorolást 

követve, azoknak a fiatal lovaknak is lehetőséget tudjunk biztosítani, akik nem tudnak a nemzetközi 

szinthez időben felzárkózni. A Bajnokságon összesen 213 start volt 3 nap alatt, és 16 bajnoki cím került 

kiosztásra. 

 

A Világkupa állása 

A Közép-Európai rangsor jelenleg 3. helyén Szokola Csaba áll 54 ponttal. Az áprilisi lipcsei döntőn a 2 

legjobb lovas indulhat a ligából. A döntőig még Szlovákiában lesz a régiónkban egy VK forduló. 

Világranglisták 

Felnőtt lovasok (694-ből) 

112. Szokola Csaba 



117. Losonczy Anikó 

172. Szalai Nikolett 

393. Pachl Benedek 

U25 (170-ből) 

26. Pachl Benedek 

32. Zengő Réka 

46. Szőke-Tóth Berill 

48. Yom-Tov Jázmin 

 

 

Fiatal lovasok (324-ből) 

41. Rapi Kitti Krisztina 

48. Ambach Fanni 

56. Farkas Boglárka 

64. Rajnai Emerencia 

82. Dicső Mira 

88. Marschall István 

Junior (427-ből) 

8. Dicső Mira 

10. Felvinczi Lilla 

19. Hoffer Hanna 

43. Nagy Rita Laura 

68. Balázs Ramóna 

Póni (230-ból) 

42. Major Kíra Málna 

119. Malackov Dóra 

Gyermek (171-ből) 

7. Czérna Borbála Panna 

 

Tervek a 2022-es évre 



A felnőtt lovasokkal a Dániában megrendezésre kerülő VB a cél, melyen csapattal szeretnénk részt 

venni, és cél legalább egy lovassal a döntőbe kerülés. Addig minél több rangos nemzetközi verseny és 

nemzetek díja vár lovasainkra. Már 4 minősült lovasunk van. 

A hazai rendezésű U25 EB mindenképpen a döntőben szeretném látni legalább egy lovasunkat, 

csapatban a csapatérem nem elérhetetlen cél. 

Fiatal lovas és Junior EB Angliában lesz, ahova mindkét korosztályban csapattal szeretnék kiutazni. 

Juniorban nagyon erős csapatra számítok, és a fiatal lovasaink is reményeim szerint felerősödnek. 

A gyermekek Pilisjászfalun találkozhatnak Európa legjobbjaival. Itt tavalyi éllovasunk korosztályváltása 

miatt jelenleg nincs nemzetközi szintű gyermek lovasunk, de az Eb-ig megfelelő munkával és 

menedzsmenttel oda lehet érni. 

Póni lovasaink Lengyelországi EB-re készülhetnek idén is. Csapatot szeretnék indítani. 

 

Nagyon köszönöm mindazoknak, akik a 2021-es évben segítették a szakág fejlődését: a 

lovasoknak, az edzőknek, a szponzoroknak, a szülőknek, a lótulajdonosoknak, a 

versenyrendezőknek, a szakág vezetésének, a bíróknak és versenyirodáknak!  

 

 


