
Szövetségi kapitányi   beszámoló   a 2022-es évről  

A 2022-es évre kijelölt fő célkitűzések megvalósultak:

- minden korosztályban volt Európa-bajnokságon lovasunk, Gyermek és U25 korosztályban csapatot 
is tudtunk indítani,

- felnőtt lovasaink részt vettek a Világbajnokságon,

- a Fiatal lovak Világbajnokságán több korosztályban is részt vettünk, hosszú idő után magyar lóval is.

A nemzetközi versenyekre történő minősülés az eddigi évekhez hasonlóan a hazai és külföldi „A”
kategóriás versenyekről történt.  A minősülési ponthatárok nem változtak az előző évekhez képest, és
továbbra  is  a  nemzetközi  versenyekre  minősülni  vágyó  lovasoknak  a  nemzetközi  versenyek
szabályzata értelmében pálca nélkül kellett itthon megszerezniük a minősülést. 6 kiemelkedő hazai
helyszínen összesen 16 „A” kategóriás versenyen volt  lehetőségük a  lovasoknak a minősülésüket
megszerezni. 

Nemzetközi versenyek

Lovasaink 23 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. 

A négy Magyarországon megrendezett nemzetközi verseny: Máriakálnok, Pilisjászfalu, Szilvásvárad és
Fót. Három helyszín Világkupa forduló is volt egyben, illetve Pilisjászfalu és Szilvásvárad 4* nehézségű
verseny.  Az ország  díjlovas sportjának megítéléséhez nagyban hozzájárul,  hogy milyen színvonalú
nemzetközi versenyeket, kontinensviadalokat tudunk rendezni, így külön öröm, hogy ebben az évben
Pilisjászfalu ismét Európa-bajnokságot rendezett.

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 23 versenyről lovasaink 31 első helyezéssel, 43 második helyezéssel és 33
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.

Két  kiemelkedő  korosztályos  eredményünk  a  novemberi  Aachen  Youngstars,  ahol  Felvinczi  Lilla
Bonjour Majlunddal a döntőben a 6. helyezést érte el, illetve a Hagen-i Future Champions, ahol a
Felvinczi Lilla – Dicső Mira 2 fős magyar csapat a Nemzetek Díja versenyszámban 5. helyen végzett az
erős 3 fős csapatok között.

A 31 db első helyezést az alábbi lovasainknak köszönhetjük: Yom-Tov Jázmin 5x, Czérna Orsolya 4x,
Dicső Mira, Felvinczi Lilla, Hoffer Hanna és Ambach Fanni 3x, Komjáthy-Losonczy Anikó, Makk Dorka,
Patik Csenge és Nobilis Barna 2x, Lázár Zsófia és Szokola Csaba 1x.



Az év fő versenyei

Hartpury, Anglia Junior és Fiatal lovas Eb július 25-31.

A minősülések ellenére az angliai utat csak 3 páros vállalta, pedig csapatokkal tudtunk volna mind a
két korosztályban részt venni. A három főből végül Dicső Mira lovának sérülése okán 2 páros marad.

Junior  lovasunk:  Felvinczi  Lilla  (e:  Szeicz  Erika)  Bonjour  Majlunddal,  aki  az  56  fős  mezőnyben  a
csapatfeladatban 15. helyezést szerzett 70% feletti teljesítménnyel. Az egyéni feladatban 2 becsúszott
hiba miatt a 20. helyen zárt, éppen lemaradva a döntőről.

Fiatal lovasunk: Kis Rebeka (e: Dr. Fonyódi Ildikó)  Leopolddal. A 49 fős mezőnyből 46 és 48. helyezést
szerzett. Ami mindenképp megemlítendő, hogy Leopold az 5. Európa-bajnokságán vett részt.

A lovasoknak és kísérőiknek külön köszönet, hogy vállalták a rengeteg erőfeszítést és fáradtságot, ami
ezzel az úttal járt.

Strzegom Lengyelország Póni Eb augusztus 3-7.

A póni Európa-bajnokságra két nevezett lovasunk volt. A versenyt nem sokkal megelőzően Malaczkov
Dóra Campino nevű lovának sérülése miatt egyetlen magyar résztvevője maradt: Major Kíra Málna
(edzője. Domján Martin) Davidával. A lovas a 64 fős mezőnyben 67 és 65 % feletti eredményeivel 48.
és 51. lett. A póni mezőny folyamatos fejlődése azt mutatja, hogy 71% körüli teljesítménnyel tudnak
csak a lovasok döntőbe kerülni.

Herning Felnőtt Világbajnokság augusztus 5-14.

A Dániában megrendezésre kerülő Felnőtt Világbajnokságra 2 párosunk utazott.

Losonczy Anikó – Dior S és Szokola Csaba – Enying 

A csapatedző Irina Lys volt.  A Nagydíj  sorsolása alapján Csaba volt az első magyar lovas,  aki egy
nagyon  szép,  de  nem  hibátlan  programmal  67,469%-ot  lovagolt.  Sajnos  az  eredményét  később
törölték, mert a program befejezését követően a ló elharapta a nyelvét, amíg elhagyta a stadiont.
Anikó kiemelkedő piaffe-passage körrel, de gyengébb vágtamunkával 65,481%-ot kapott.

Mindkét lovas év közben felkészülése megfelelő volt, sajnálatosan a VB-n nem tudták megmutatni
legjobb formájukat.

Herning Paradíjlovas Világbajnokság augusztus 5-14.

Az első magyar Paralovas, aki Világbajnokságon vett részt  Dr. Fonyódi Ildikó – Sir Sincere-vel. Az ő
edzői segítsége is Irina Lys volt.

Ildi a 2022-es évben kezdte Paradíjlovas pályafutását a bal lábát ért sajnálatos egészségi probléma
miatt. A paradíjlovaglásban az V.szintű lovasok közé kapott besorolást. Az első nemzetközi versenyén
Stadl Paurában rögtön megszerezte a minősülését a VB-re.



Itt  az  első  napon  az  egyéni  érmekért  folytatott  küzdelemben  11.  lett,  a  második  napon,  ami  a
csapatverseny  is  volt  egyben 10.  lett  68,119%-al.  A  két  versenyszám összesítése  adta  az  egyéni
rangsort, melyben szintén a 10. helyezést ért el.

A reménykeltő kezdet után reméljük, hogy a további sikereket ér el újdonsült paralovasunk.

Pilisjászfalu Gyermek és U25 Eb augusztus 24-28.

Mindkét korosztályban tudtunk teljes csapatot indítani!

A Gyermek lovasok eredménye a 46 fős mezőnyből:

Czérna Orsolya Anna (e: Szokola Csaba) – Felix Előkészítő 25. 70,887%, Csapat 37. 68,634%

Tóth Lilien (e: Dr. Wagner Kinga) – Ronaldino Előkészítő 41. 67,113%, Csapat 27. 70,825%

Schatz Lola (e: Pachl Péter) – Sungai Előkészítő 38. 67,941%, Csapat 45. 64,467%

Nobilis Barna (e: Domján Martin) – Sohn der Sonne Előkészítő 43. 66,036%, Csapat 42. 65,525%

Lovasaink a csapatversenyben a 10. helyet szerezték meg. A csapat 2 tagja Orsi és Lili még 2 évig
Gyermek korúak, így mindenképpen számítok rájuk a jövőben is.

Az U25 lovasok eredménye a 42 fős mezőnyből:

Makk Dorka Panka (e: Florian Zimmermann) – Fulrice Utica Inter II. 29. 67,382%, U25 Nagydíj 33.
63,641%

Yom-Tov Jázmin (e: Sjef Jansen) – For Joy Inter II. 16. 70,97%, U25 Nagydíj 12. 69,026%

Zengő Réka (e: Szalai Nikolett) – Ribery Inter II. 34. 65,912%, U25 Nagydíj 25. 65,461%

Pachl Benedek (e: Thamar Zweistra) – Hexagon’s Joëlla Inter II. 14. 71,059%, U25 Nagydíj 19. 66,436%

Lovasaink a csapatversenyben a fantasztikus 6. helyet szerezték meg!

A döntőbe két lovasunk is bekerült, Yom-Tov Jázmin és Pachl Benedek. A kűrben Jázmin 73,955 %-al a
kiemelkedő 8. helyet szerezte meg, míg Pachl Benedek 15. lett 70,505%-al. Mindkét lovas lova 8 és 9
éves korával a mezőny legfiatalabb lovai voltak, ami a jövőre nézve nagy perspektívát jelent.

Ermelo Fiatal Lovak Világbajnoksága szeptember 8-11.

A versenyre a magyar kvalifikációból két páros, míg a holland lovak szelekciójából Pachl Benedek 2
lóval  is  részt  vehetett  a  versenyen.  Tehát  3  magyar  lovas,  4  lóval,  3  korcsoportban  indult.
Kiemelendő, hogy magyar tenyésztésű lóval utoljára 2017-ben vettünk részt az eseményen.

Az 5 éves lovak között:

Hexagon’s Gorgeous Black Art Pachl Benedekkel a 44 induló közül 76,4 %-al 29. és a Kisdöntőben 21.
helyezéseket ért el.



A 6 éves lovaknál:

Hexagon’s Luxuriozz Pachl Benedekkel a 42 indulóból 23. 79,2%-al, míg a Kisdöntőben 8. ugyanezzel a
százalékkal.

Lowy-Tar Patik Csengével 27. 78%-al, a Kisdöntőben 22. 73,8%-al.

A 7 éves lovaknál:

A  magyar  tenyésztésű  Ciacon  Sedlmayer  Eszterrel  a  38  fős  mezőnyben  67,913%-al  33.,  míg  a
Kisdöntőben 24. 65,543%-al.

Magyar Bajnokság Budapest, Nemzeti Lovarda

A Magyar bajnoki rendszer az előző évben már az FEI szabályozás szerint zajlott.  A korosztályos és
fiatal lovak versenyszámai a nemzetközi korcsoportok szerint kerültek meghatározásra. Ez a 2022-es
évben is  tovább folytatódott.  Az  OB a  korosztályos  lovasok  körében magasabb részvételi  arányt
mutatott, hiszen minden kategóriában tudtunk bajnokot hirdetni, illetve a gyermek kategóriában 8
lovasunk is volt! Sajnos a Felnőtt Bajnoki címért és a Fiatal lovak bajnokságáért alacsonyabb volt a
részvételi arány. Az előbbiben a Világbajnokságra készülő lovasaink nem vettek részt, míg a másikban
valószínűleg a jóval korábbi OB időpont vetette vissza a részvételi szándékot, amivel a 3 és 4 éves
lovak megmérettetésében volt a legnagyobb visszaesés. 

A 11 bajnoki kategóriáért végül 68 ló-lovas páros versenyzett. A Felnőtt Magyar Bajnok-i címet idén a
tavalyi győztes Yom-Tov Jázmin szerezte meg Hexagon’s Grandville-el.

Championátus Budapest, Nemzeti Lovarda

Szakágunk másik nemzeti bajnoksága a Championátus októberben került megrendezésre. A tavalyi év
mintájára, a Fiatal lovak Championátusa lehetőséget biztosít a még nem nemzetközi szintet elért,
vagy később érő lovaknak egy bajnoki megmérettetésre. Az idei évben a 4 éves lovaknak is kiírtuk a
bajnokságot. 

A licencbesorolásnak megfelelő kategóriánkénti bajnokságban jóval több induló volt az előző évhez
képest. A 3 napos versenyen összesen 288 start volt, és 19 bajnoki cím került kiosztásra. 

DBT versenyek

A  DBT  versenysorozat  döntője  a  22-es  évben  Magyarországon,  a  Közép-Magyarországi  Régiós
Döntővel  egyidőben  került  megrendezésre  a  Nemzeti  Lovardában.  Sajnos  hiába  csatlakozott
Lengyelország is az idei évben a DBT országok közé, sajnos minden tagállam csak a saját versenyein
vesz részt megfelelő számban. A döntő 5 kategóriájában 2 kivétellel magyar győzelmek születettek.



A Világkupa állása

A Közép-Európai liga állásában legjobb lovasunk Szokola Csaba a 4. helyen áll. Ebben a régióban az
Amerikában megrendezésre kerülő döntőig már nincs több forduló.

Világranglisták 2022.december 31-ig

Felnőttek:

A Felnőtt lovasok Világranglista pontrendszere szeptember 1-től változott, majd most januártól ismét.
A  szeptember  1-től  érvényben  lévő  lista  az  év  végén  6  magyar  lovast  tartalmazott.  Legjobb  3
lovasunk: 135. Komjáthy-Losonczy Anikó 

161. Szokola Csaba 

272. Yom-Tov Jázmin 

U25:

6 magyar páros szerepel a listán. Legjobb 100-ban:

17. Yom-Tov Jázmin – Grandville-al

35. Makk Dorka

39. Zengő Réka

56. Yom-Tov Jázmin – For Joy-al

73. Pachl Benedek

Fiatal lovas:

10 magyar páros szerepel benne. Legjobb 100-ban:

65. Dicső Mira

69. Lázár Zsófia

88. Kis Rebeka

92. Marschall István

99. Nagy Rita Laura

Junior:

8 magyar lovas a listán. A legjobb 100-ban:

16. Felvinczi Lilla

29. Dicső Mira

53. Hoffer Hanna



Póni:

7 lovas a listán. A legjobb 100-ban:

84. Major Kíra Málna

Gyermek:

7 páros a listán. A legjobb 100-ban:

33. Czérna Orsolya

54. Nobilis Barna

66. Tóth Lilien

84. Schatz Lola

94. Edelmayer Flóra

Paradíjlovaglásban

Az összesített listán 

123. Dr. Fonyódi Ildikó

A saját kategóriájában:

28. Dr. Fonyódi Ildikó

A Magyar Lovassport Szövetség a 2022-es év legjobb női lovasának választotta  Yom-Tov Jázmint
kiemelkedő eredményei miatt. Szívből gratulálunk a lovasnak!

Tervek a 2023-as évre

Felnőtt lovasainkkal a legfőbb cél a 2024-es párizsi Olimpiára való minősülés megszerzése, elsősorban
csapattal.  Ennek a célnak két  fő  állomása lehet:  a  júniusban Pilisjászfalun  megrendezésre  kerülő
csoportkvalifikációs verseny, illetve a riesenbecki Európa-bajnokságon csapattal való részvétel. Ehhez
felkészülendő  minél  több  rangos  nemzetközi  versenyen  részt  kell  venni,  és  Nemzetek  Díja
versenyeken megméretni magunkat.

Korosztályos  lovasainkkal  fő  cél  a  Kronberg-i  Gyermek és  Junior  EB-n  való  részvétel  csapattal,  a
Pilisjászfalu-i Fiatal lovas és U25 EB-n részt venni, Fiatal lovas kategóriában csapattal és lehetőség
szerint  U25-ben  is.  Itt  a  nehézség,  hogy  a  két  legerősebb  U25  lovasunkra  a  Felnőtt  csapat
megerősítésében is számítunk. A póni lovasok Eb-je Le Mans-ban lesz, ahol szeretném, ha csapattal
tudnánk indulni.

A fiatal lovaknál fő cél a VB-n való részvétel, lehetőleg minden korosztályban. Jó lenne, ha sikerülne
ismét jó képességű magyar lovakat is bemutatnunk.

Paradíjlovaglásban  a  VB  sikerein  felbuzdulva  paralovasunkkal  is  a  fő  cél  a  Párizs-i  Olimpiára
megszerezni a minősülését, amihez minél több nemzetközi versenyen kell részt venni. A másik fő cél
a Riesenbeck-i Európa-bajnokságon való részvétel.



Nagyon köszönöm mindazoknak, akik a 2022-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! 

Fót, 2023. február 6. Dallos Zsófia

        Szövetségi Kapitány


