
 

 

Pachl Péter 
 

Szakmai képesítés: 

- ELTE történelem-filozófia szakos diploma, 

- középfokú edzői oklevél, 

- a Magyar Lovas Szövetség „ Kiemelt”  edzője, Nemzetközi edzői 

igazolvány. 

 

Nyelvismeret: 

Angol, német, francia  

 

Lovas szakmai múlt: 

Versenyzés: 

- lovasként több mint 30 éve; edzőként 20 éve a díjlovaglásban, 

- több ló Nagy díj szintig való kiképzése, 

- helyezések hazai és nemzetközi versenyeken és Bajnokságokon. 

 

Edzői tevékenység: 

- Tanítványok: számos Póni – Junior és Fiatallovas Európa Bajnokság és 

más nemzetközi verseny résztvevői és sokszor helyezettjei is(!) (pl.:Lipica 

Junior EB. Komáromi Anikó 8. hely előkészítő és 14. hely csapat feladat ; 

Ermelo Junior EB Bulyovszky Anna 15. hely csapat feladat, Vidauban 

Gyermek EB döntő Yom Tov Jàzmin 9. hely stb.) 

- 2000 óta csapatvezető a következő kontinens bajnokságokon: 

2000 Lipica junior EB  

2001 IserlhornFiatal lovas EB 

2004 Jaskovopóni EB 

2005 Róma póni EB 

2006 Saumur póni EB 

2007 Nussloch junior EB 

2008 Portugália junior EB  

és Avanches póni EB  

2011 Broholm junior EB 

és Jaskovo póni EB  

2012 Bern junior EB  

és Fontenablau póni EB 

2013 Compiegne junior és fiatal lovas EB  

és Arezzo póni EB  

2014 Arezzo junior és fiatal lovas EB 

2015 Malmö póni EB  



- Természetesen ebből adódóan a nemzetközi kapcsolataim is évekre 

nyúlnak vissza., többek között szervezője és házigazdája voltam számos 

világhírű edző és bíró magyarországi látogatásának. A teljesség igénye 

nélkül: Eduard de Wolff van Westerrode, Steven Clark, Victoire Mandl, 

Katrina Wüst,Wolfgang Müller, Nicolette van Leeuwen, stb. 

 

Társadalmi szakmai szerepvállalás: 

 Több cikluson át a Díjlovagló Szakbizottság megválasztott tagja, 

 Megalakulásától a Magyar Lovas Szövetség Edzői Bizottságának tagja, 

 2007-2015 között azedzőtovábbképzések szervezője, 

 számos lovas cikk szerzője, 

 a jelenlegi Talentum kupa sorozat megszervezője, 

 a verseny és bajnoki rendszer sok olyan elemének tervezője, amelyeket a 

jelenlegi Szakbizottság is támogat. 

 

Család: 

Házas, három fiú gyerek 

 

 

Célom Szövetségi kapitányként : 

Az utánpótlás lovasok számának növelése és a lehetőség megteremtése, hogy 

szakmai tudásuk magasabb szintre emelkedhessen. Továbbá az ehhez 

elengedhetetlen edzők számának és azok tudásának gyarapítását elősegíteni. 

Nem szándékom, hogy magam tanítsam a magyar lovasok nagyrészét, hanem, 

hogy jó „ Csapat vezetőként” segítsem mindazok munkáját, akik nemzetközi 

megmérettetésre készülnek. 


