
Nyugat-Magyarország régió beszámoló 2015. 

 

A 2015 évben - figyelembe véve a rendkívüli viszontagságként jelentkező kevésvérűség 
betegséget – a nyugati régió versenyrendezési szempontból sikeresnek mondható évet zárt, 
hiszen a kaposvári nemzetközi verseny mellett, az Országos Bajnokság is nálunk, Bábolnán 
került lebonyolításra. 

A 2015-ös évben mindent egybevéve 12 verseny került megrendezésre a régiónkban:  

- 1  CDI verseny  
- 2  CDN-A verseny 
- 9  CDN-B verseny 

A versenyeken túlmenően, feltétlenül pozitívum a régióban rendezett rajtengedély vizsgák :     
- 3 rendező helyszín 6 megrendezett rajtengedély vizsgával összesen   új lovast vizsgáztatott 
szakágunknak. Reméljük, hogy hosszú évek távlatában is üdvözölhetjük majd Őket 
versenyeinken. 

Részletes adatok: 

Helyszín Időpont Lovasok száma Kategória 

Szenta Április 26. 22 CDNB* + 
rajtengedély 

Győr Május 2. 22 CDNB + 
rajtengedély 

Balatonvilágos Július 12. 14 CDNB 

Győr Július 19. 22 CDNB + 
rajtengedély 

Balatonvilágos Augusztus 1-2. 57 CDNA*/B 

Keszthely Augusztus 15. 24 CDNB + 
rajtengedély 

Hegykő Augusztus 23. 15 CDNB 

Bábolna OB Augusztus 28-30. 71 CDNA* 

Nagycenk Szeptember 20. 22 CDNB 

Győr Október 3. 10 CDNB + 
rajtengedély 

Szenta Október 4. 12 CDNB + 
rajtengedély 

Kaposvár Október 16-18. 12 magyar induló CDI3*/W/Y/J/P 

 

Kaposvár :   A nemzetközi versenyről említésre méltó, hogy 29. alkalommal került 
megrendezésre Kaposváron a díjlovagló világkupa-forduló. A versenyen több híres, külföldi 
lovas is részt vett. A teljesség igénye nélkül, Patrik Kittel, Lyndal Oatley, és az előző évben a 
Világkupa döntőjén harmadik helyezést elérő Jessica von Bredow-Werndl.  Sikeresnek 
mondható, hogy hazánkat a különböző kategóriákban összesen - a 2014. évivel megegyező 
létszámú - 12 lovasunk tudta képviselni az erős mezőnyben. 



 

 

Itt most csak egyetlent kiemelve, legjobb magyarként Gémes Barnabás és Ballentino páros 
értek el első helyezést mindhárom nap a fiatal lovas kategóriában, de természetesen 
szeretnénk gratulálni minden magyar versenyzőnknek az elért eredményeikhez, büszkék 
vagyunk Mindannyiukra. 

Bábolna :   Második alkalommal vállalta díjlovas verseny rendezését.  A 2014-es pozitív 
visszajelzések után, a szakágunk megkeresésére a Bábolna Ménesbirtok vezetése elvállata, 
hogy 2015-ben megszervezi a Magyar Díjlovagló Bajnokságot.  

A bábolnai helyszín kiváló körülményeket biztosított a verseny lebonyolításához.  A kitűnő, 
nemzetközi minőségű talajon, két négyszögben, párhuzamosan lehetett bonyolítani a 
bajnokságot.  A nagy létszámú részvétel, komoly szervezői - rendezői munkát igényelt, mind 
a szakágunk, mind a versenyhelyszín oldaláról.  Összességében a 3 nap alatt 71 lovas, 91 
lóval adott tanúbizonyságot tudásáról, versengett a bajnoki címekért. 

 Az Országos Bajnoksággal kapcsolatosan, a rendezésben, szervezésben és a verseny alatt 
felmerült gondok, megoldandó problémák a jövőre nézve komoly tanulságul kell, hogy 
szolgáljanak, és megfontolandó tapasztalatokat kell, hogy nyújtsanak a következőleg 
megrendezendő országos bajnokságok és nagyobb versenyekre vonatkozóan egyaránt.  

Régiónk számára a 2015-ös év nagy sikere a Talentum Kupa döntőjén elért csapatbajnoki cím 
megszerzése. A Nyugat-Magyarország régió egy csapatot tudott kiállítani a versenyen, amely 
a két nap eredményei alapján tudott a dobogó legfelső fokára állni. Komáromi Anna Maja és 
Atlasz az „E” kategóriában, Nagy Anita Kitti és Vajka az „A” kategóriában,  míg Pintérné 
Molnár Szilvia és Renoir az „L” kategóriában,  Farkas Boglárka és Chicago szintén az „L” 
kategóriában gyűjtötték a győzelemhez szükséges pontokat. 

Dunántúli, új versenyrendezői helyszínként jelentkezett Sárvár, de végül az előkészített 
verseny a nevezések hiányában elmaradt.  Reméljük jövőre, több sikerrel, újra, rendezőként 
üdvözölhetjük.  

Figyelem felhívásként, a régiónk aktív szereplőinek és a jövőbeni szakbizottságnak egyaránt, 
két fontos tényszerűséget említenék: 

1.  A számok szigorú tükrében, a Nyugat-Magyarország régióban a B kategóriás versenyeken 
a résztvevő lovasok száma megközelítőleg 50%-os csökkenést mutat 2015-ben, az előző évi 
indulók viszonylatában.  

2.  A régiós felzárkóztató program által biztosított, megpályázható, lehívható 200.000 Ft-ból, 
összesen 80.000 Ft-ot tudott a szakbizottság odaítélni a benyújtott pályázatok alapján, mely 
sikertelenség okai a hatályos szabályozásban és az egyesületek érdektelenségében egyaránt 
keresendő.  

Fenti sajnálatos tények jogosan megkérdőjelezhetik régiónkban a szakág jövőjét, így feltétlen 
odafigyelést, átgondolást igényelnének! 

 



 

 

Végezetül még jó hír a 2015 évhez kapcsolódóan :   Ezúton is szeretnénk nagy örömmel 
üdvözölni a régiónkba Hamburgból hazatelepült nagydíjas lovasunkat  Sámoly Zsófit, 
valamint a Frankfurtból Máriakálnokon otthonra talált Losonczy Anikó – Ács Róbert párost, 
és a velük együtt dolgozó Szalay Nikit. 

Ők, mindannyian, hozzáértésüket, szakértelmüket a versenyeken számos alkalommal 
bizonyították, és reményeink szerint most már itthon kamatoztatják a megszerzett 
tapasztalataikat, tudásukat. A jövőben edzőként és sportolóként egyaránt hozzájárulnak a 
szakágunk népszerűsítéséhez és a minőségi fejlődéshez.  

 

Győr, 2016. január 29. 

 

Jakus Zsófia – Nyugat-Magyarország régiófelelős 

Cserpák Beatrix – Nyugat-Magyarország régióvezető 

 

 

 

 

 

 


