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A kiadott programnak és a benne foglalt munkamenetnek megfelelően fogtunk munkához. A 

2010. év eredményeit és a várható formát figyelembe véve elkezdtem a válogatott keretek 

kialakítását. Konzultáltam edzőkkel és lovasokkal. Végül kialakult egy elképzelés, amit az 

első edzőtábor alkalmával realizáltunk. Vagyis a lovasok és edzők kinyilvánították 

szándékaikat. A lovasok a kerettagság és az ezzel együtt járó kötelezettségvállalásról 

nyilatkozatot írtak alá. Itt sajnos elkövettem azt a hibát, hogy félretájékoztatás áldozataként a 

keretbe hívtam Révész Paulát, ugyanis már magyar állampolgárnak tudtam. Kiderült mégsem 

az. Ezután a főtitkár asszony bevonásával próbáltuk elindítani az állampolgársági kérelmet, 

Máig sem tudom, hol akadt el az ügymenet. Azt hiszem Paula később úgy döntött, mégis 

ukrán marad. 

Megkerestem Johann Riegler urat, aki elvállalta a szövetségi edző szerepét és az évenként 

többszöri edzőtábor vezetését. Johann Riegler a Bécsi Spanyol Iskola volt főbelovaglója, több 

szakkönyv szerzője, keresett nemzetkozi lovasedző. Bár általában 8 lovat vállal naponta, 

unszolásomra a tiszteletdíja változatlanul hagyása mellet 10 lovunkkal hajlandó foglalkozni. 

Az első állomás Máriakálnok volt, ahol március 1-én vezetésemmel ,majd 2.-án Riegler úrral 

dolgoztak a lovasok. A résztvevők: Komjáthy György, Szokola Csaba, Kristóf Réka, Révész 

Paula, Németh Gábor, Gémes Barnabás, Zengő Réka. 

A második edzőtábort május 17-18.-án Kaposváron tartottuk meg. Itt már mindkét napon 

Johann Riegler vezette az edzéseket. Lovasok: Komjáthy György, Szokola Csaba, Németh 

Gábor, Kristóf Réka, Zsadányi Viktória, Gémes Barnabás, Zengő Réka, Máli Fanni. 

A harmadik közös edzés Balatonvilágoson december 17.- 18.-án volt. Résztvevők: Komjáthy 

György, Szokola Csaba, Németh Gábor, Simon Szilvia, Kovács Ernő, Nagy Fanny, Gémes 

Barnabás, Kövy András. 

Valamennyi edzőtábor jó körülmények között, jó hangulatban, fegyelmezetten, rendkívüli 

esemény nélkül zajlott le. 

Az edzőtáborok hasznosnak bizonyultak, szeretném, ha tovább folytatódna ez a program. 

Riegler úr is jelezte, hogy szívesen dolgozik a csapattal és jövőre versenyekre is eljönne 

segíteni lovasainkat, továbbá az OB-n is szeretne résztvenni. 

A Szakbizottsággal és a rendezőkkel közösen kialakítottuk a versenynaptárat, kijelöltem a 

fontosabb versenyeket, célul tűztem ki a kiemelt versenyeken (Világkupa Döntő, EB., Junior 

EB, Póni EB.) való részvételt. 

Igyekeztem a lehetőségekhez képest a kapcsolattartásra a kerettagokkal. Ez azonban nem 

mindig sikerült úgy, ahogy szerettem volna. 

Németh József úr közbenjárásának köszönhetően szponzoraink is akadtak. A Syngenta, a 

BASF, a Magyar Cukor Zrt. és egy névtelen szponzor összesen 3.500.000,- forinttal járult 

hozzá a válogatott keret szerepléséhez. Ebből az összegből 400.000,-Ft a Duna TV pénztárába 

folyt be, amiért közvetítettek versenyekről és lehetőséget adtak stúdióbeszélgetésre. Más 

kérdés, hogy nem a megbeszélés szerinti anyagot adták adásba. 



500.000,-Ft célzottan a junior EB-n való részvételre volt felajánlva, a többi pénz a Magyar 

Lovas Szövetségbe került befizetésre. 

A Syngenta révén az egységes megjelenés érdekében kaptunk 19 db pólót, 19 baseball sapkát 

és 19 db dzsekit. A Magyar Cukor Zrt. kitűzőkkel látta el lovasainkat. Ezúton is szeretném a 

magam és a válogatott keret tagjainak nevében megköszönni Németh József és a szponzorok 

segítségét. 

Lovasaink 2011.-ben összesen 15 nemzetközi versenyen indultak. Felnőtt: 11 lovas, Junior: 5 

lovas, póni: 5 lovas. 

Legeredményesebb felnőtt versenyzőnk a Németországban élő magyar bajnok Ács Róbert a 

Világkupa döntőn és az EB-n való részvételt célozta meg. Mindkét versenyre minősült, és 

részt is vett azokon. Március 25-27.-én Varsóban a Közép-Európai Ligadöntőn a Nagydíjban 

is és a Kűrben is 2. helyezést ért el. Április 28-30-án Lipcsében rendezték a világkupadöntőt, 

ahol a Nagydíjban is és a Nagydíjkűrben is a 15. helyen végzett Robi és Weinzauber. 

A Rotterdamban augusztus 17-21.-én rendezett Európa Bajnokságon Ács Róbert a 

Nagydíjban 65% feletti teljesítményével a 47. helyen végzett. Több CDI versenyen szerzett 

még értékes helyezéseket a páros pl.: Lipica Nagydíj 3.hely. Az év végén, mint az köztudott 

Weinzauber sajnos elpusztult. Ez nagy fájdalom elsősorban Anikónak és Robinak, de az egész 

magyar díjlovaglásnak is. Reméljük, hogy Ács Róbert a djlovaglás húzóembereként 

hamarosan új sporttársra talál. 

Kiemelkedően jó eredménynek számít Szokola Csaba idei szereplése Arco Polo Z-vel. Az 

egész évben bíztatóan szereplő páros a rekord létszámú kaposvári CDI-n tette fel az i-re a 

pontot. A Szent György Díjban 3., az Intermediaire I-ben 1., az Intermediaire I. kürben 4. lett. 

Az év során Komjáthy György (Wolkenstern, Rittmeister) és Németh Gábor (Le Baldi, 

Anette) értek el jelentősebb helyezéseket és mutattak kellő fejlődést. Kellemes 

meglepetésként jött fel nagydíjba Kovács Ernő (Zümmögő) és Simon Szilvia (Aiso). Dallos 

Zsófia szülés, Szeicz Erika lovának eladása miatt került ki a keretből. 

A Junior Európa Bajnokságon Broholmban (július 20-24) háromfős csapattal vettünk részt. 

Tagjai: Kristóf Réka (Wilmots), Németh Fanni (Firanta), Nagy Fanny (Milán), csapatvezető: 

Pachl Péter. Lovasaink jól helytállva mindkét számban a 30. és 50. hely között végeztek 

valamennyien 60% feletti eredménnyel. A csapatunk a 12. helyen zárta a versenyt. A legjobb 

eredményt Kristóf Réka érte el az egyéni versenyben 65% feletti teljesítménnyel. Ifjúsági 

lovasaink kitartóan, jól helytállva versenyeztek az év különböző nemzetközi versenyein. A 

Junior korosztályból kiöregedett Németh Fanni jövőre új lovával a fiatal lovas kategóriában 

versenyez majd. 

Póni csapatunk a lengyelországi Jaszkowoban (07.28-31.) vett részt a Póni EB-n. A csapat 

tagjai: Zengő Réka (Ponyto), Máli Fanni (Bubble Gum), Neel Esther (Antares), Végh Vanda 

(Chirkhan). Csapatvezető: Pachl Péter. Versenyzőink mindkét számban a 36 – 48, helyen 

végeztek. 

Összességében elmondhatom, hogy 2011.-ben a felkészülés, a csapatépítés, a szponzoráció és 

a versenyzés tekintetében előreléptünk. Köszönöm a lovasoknak, az edzőknek, a szülőknek és 

a sportvezetőknek, hogy munkámat támogatták. 


