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Tisztelt Elnök Úr ! Tisztelt Közgyűlés ! 

 

A válogatott keretet és személy szerint Ács Robiékat ért csapás megrendítő volt. 

Szépreményű párosunk lovát elveszítettük. Ráadásul következett Zümmögő eladása külföldre. 

Két nagydíjas ló kiesett a csapatból. Rá kellett döbbenni, hogy milyen kevesen is vagyunk! 

És milyen kevés a nagydíjra kiképzett lovunk. Sajnos így válogatásról nem beszélhetünk. 

Versenyzőink több-kevesebb sikerrel szerepeltek a nemzetközi versenyeken. Néhány példa: 

Sámoly Zsófi Winnie Bo-val a CDI Stadl Paura versenyen Ausztriában Nagydíjban 63,38%-

ot ért el. Nemzetközi nagydíjban indult még Komjáthy György Wolkenstern és Németh Gábor 

Le Baldi nyergében. A felnőtt lovasok kiskörben eredményesebbek voltak. A Lipicai CDI-n 

Intermediaire I. kürben a Szokola Csaba Arco Polo Z együttes 2. a Németh Gábor Le Baldi 

kettős 5. lett. Ács Róbert Mannheimben CDI Szt.György díjban Londonnal ért el 5. helyezést. 

Az achleiteni nemzetközi versenyen Szt.György díjban Szokola 4., Farkas Katalin Absinthe-

vel  9. lett. Ugyanitt a Fiatal lovas egyéni programban Szokola 3., Farkas 8. helyezést ért el. 

Brnoban Farkas Katalin Intermediaire I-ben 8., a kürben 6. lett. Fóton a CDI-ben jól szerepelt 

Szokola Csaba Arco Polo Z , a Farkas Katalin Absinthe és nagydíjban a Németh Gábor Le 

Baldi páros.  

A Kaposváron hagyományosan immáron 25. alkalommal rendezett világkupa fordulón felnőtt 

versenyzőink kevésbé voltak sikeresek. Kevés a nagydíjas ló, itthon gyakorlatilag nincs 

konkurencia. Sokszor előfordul, hogy kiírt nagydíj számokat induló hiányában nem tudnak 

megrendezni. Kevés nagydíjra alkalmas fiatal ló áll edzésben olyan lovas illetve edző 

istállójában, aki képes lenne a kiképzésre. Nem túl jó kilátások. 

Ugyanakkor fiatal lovakkal igen jó eredmények születtek. Már a VB-t megelőző minősítő 

versenyeken is feltűnően jó eredményeket hozott Szeicz Erika és Komjáthy György Son of 

Glory Old illetve Dongó nevű hatéveseikkel. Aztán a VB meghozta az igazi sikert: Komjáthy 

György a saját tenyésztésű Dongóval 83-al jutott döntőbe, ahol 8,08-al a 10. helyezést érte el. 

Szeicz Erika Son of Glory Old nyergében a kisdöntőben 7,74-el a 11. lett.  

Jól szerepeltek lovasaink a Duna-Bohemia Trophy versenyein és döntőjében is. Különösen a 

Decsi Enikő Libertine, a Fonyódi Ildikó Wiadora és a Kaffka Nándor Ronaldinho párosok 

szereplése figyelemre méltó. 

 

Fiatal lovasaink közül a Németországban edző és versenyző Németh Fanni régi „junior” lova 

Firanta mellett egy új lovat Weltrubint is kipróbálta. Azonban a szépen fejlődő Firanta lett 

eredményesebb, így a 2013-as Eb-re ezzel a lóval készül. Év közben jelentős fejlődést 

mutatott Garai Máté Dancing Queen nevű lovával. Nemzetközi versenyeken 66% feletti 

teljesítménye bíztató a felnőtt mezőnyben is. 

 

A junioroknál különleges helyzet állt elő. Egészen jól kezdődött az év, hiszen hat ló-lovas 

párosunk minősült az Eb-re. Aztán mégsem a legerősebb csapattal és csak három 

versenyzővel vettünk részt a kontinens viadalon. Ugyanis a többiek egyszerűen nem vállalták 

a szereplést. Nehezen érthető sportolói magatartás! 



A EB-t megelőző nemzetközi versenyeken jól szerepeltek fiataljaink. Kristóf Réka Josephine 

nevű lovával 66-69%-os eredményeket és nagyon előkelő helyezéseket ért el. Gémes 

Barnabás Ballentinoval szintén 66% felett is tudott teljesíteni, Achleitenben és Brnoban is 

értékes helyezéseket ért el. Jenei Péter Rektorral szintén tudott nemzetközi versenyen 64 %-os 

programot lovagolni. Zsadányi Viktória De la Vita nyergében szintén 64 %-ot teljesített. 

Minősült még Máli Fanni Bradley Beach-el és Nagy Fanny Milánnal. 

Az EB-n végül hárman: Kristóf Réka, Zsadányi Viktória és Máli Fanni vettek részt, ahol a 13. 

helyen végeztek. Nagyon kellett volna még egy versenyző az egyébként jobbak közül. Akkor 

biztosan lényegesen előrébb végezhetett volna csapatunk. Véleményem szerint azonban az 

igazi vesztesek azok, akik annak ellenére, hogy kiküzdötték a részvétel jogát lemondanak egy 

ilyen rangos eseményen való részvételről. 

Az év hátralévő versenyein ugyancsak az előbbiekben felsorolt lovasok szerepeltek 

kiemelkedően jól. 

 

Póni lovasaink közül hárman minősültek az EB-re. A Neel Esther Antares, Zengő Réka 

Ponyto és Szőke-Tóth Berill Casper összeállítású csapatunk a 13. lett. Neel és Szőke-Tóth 

fejlődése látványos volt az év során, majd a két hazai nemzetközi versenyen Fóton és 

Kaposváron értek el csúcsformát, melyet győzelmek és értékes helyezések fémjeleztek. 

 

Május 29-30,-án közös edzőtábort tartottunk Johann Riegler vezetésével Kaposváron, melyen 

7 lovas nyolc lóval vett részt.  

Továbbra is úgy gondolom, hogy bár a felkészülési munka javarészt a klubokban folyik ,és ez 

így is van rendjén, mégis szükség van arra hogy edzőtáborokban együtt dolgozzon a keret. Ez 

erősíti a csapatszellemet, az összetartozást. Eredményt, valós eredményt csak úgy érhetünk el, 

ha egyfelé húzunk, összetartunk. Az edzőtábor lehetőséget nyújt arra is, hogy nemzetközi 

szaktekintély segítsen nekünk, akkor is, ha ez néha fáj. Továbbá a közös edzés arra is jó, hogy 

egymásnak segítsünk. A válogatott versenyzőknek, és edzőiknek meg kell érteni, hogy 

sérelmeiket félretéve a nemzetközi versenyeken nem magukat és nem klubjukat, hanem 

Magyarországot képviselik. 

 

Nagyon köszönöm az engem önkéntes társadalmi munkámban támogató és nem támogató 

edzők, lovasok, szülők, sportvezetők díjlovaglásért tett munkáját! 

Köszönöm a válogatott keret szponzorainak anyagi támogatását! 

 

Kérlek Benneteket, ha kérdésetek vagy javaslatotok van ezzel kapcsolatban, ne habozzatok 

felhívni, vagy levélben megkeresni ! 

 

Sikeres 2013-as versenyszezont kívánva, 

 

Tisztelettel: 

 

Kövy András 
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