
Díjlovaglás, akadálypálya, marhaterelés… És mindez 
egyszerre? Igen! Ez a working equitation, egy sport-
ként fiatal, munkalovaglásként azonban több száz 
éves múltra visszatekintő lovaglási ág, ami alig más-
fél évtizede indult hódító útjára, s követőit mára már 
megtalálhatjuk Magyarországon is. A Lovas Nemzet 
olvasóinak Katona Vera és Kappel Edit mesélt erről a 
különleges sportágról. 

A working equitation sportágként való létrehozásának az volt 
a célja, hogy a hagyományos munkalovaglás elemei, feladatai 
és technikája ne tűnjön el a lovaskultúrából. 2004-ben alakult meg 
az a nemzetközi szervezet, a WAWE (www.wawe-official.com), amely hivatalosan szabályozza a sport-
ágat, és lehetőséget teremt az országok közötti megmérettetésekre. Mára a szervezetnek tizenkilenc 
ország tagja – 2019-től Magyarország is –, akiknek immár Európa- és világbajnokságot is rendeznek, 
legutóbb München adott otthont a sportág világbajnokságának. 
Persze a working equitation alapját képező munkalovaglás még ma is élő, létező dolog Spanyolországban 
és Portugáliában. Doma Vaquero, vagyis amolyan „gulyás idomítás” ez, a marhák körüli teendők ellátá-
sára képezik ki a lovakat. Szerencsére még a sportág sem veszítette el a kapcsolatát ezzel az élő hagyo-

mánnyal és a kemény napi munkával 
– jól példázza ezt a néhány hónapja 
zajlott Golega Horse Fair versenye 
Portugáliában, ahol a novemberi sza-
kadó esőben kellett teljesíteni az igen 
nehéz pályákat, és a rendezőkben és 
a lovasokban fel sem merült, hogy 
elhalasszák a lovaglásokat, elvégre a 
valóságos munka során sem zárja el 
senki az esőt, ha épp dolgozni kell…
A versenyről készült interjú a már-
ciusi Lovas Nemzet 14. oldalán ol-
vasható.
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Working Equitation
Új sportág a láthatáron

http://www.wawe-official.com/
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A Szövetség a Nemzetközi Gyer-
mekmentő Szolgálat kiadásában 
idén három új szakmai könyvel 

Valószínűleg minden lovas 
találkozott már ínsérült ló-
val, vagy legalábbis van 
olyan lovas társa, ismerőse, 
akinek a lovát érinti ez a 

Bővült a lovas szakirodalom

lepte meg a lovas publikumot: 
Isabelle von Neumann-Cosel: 
A láthatatlan segítségek titka, 

rendkívül sok türelmet, ki-
tartást kívánó probléma. 
Nem csak a tulajdonosoktól, 
lovasoktól kíván komoly ön-
fegyelmet és elszántságot, 
hanem a lovak számára is 
egy rendkívül nehéz idő-
szak. Mi ehhez az időszak-
hoz, a rehabilitációhoz sze-
retnénk segítséget nyújtani 
az Olvasóknak. 
Az ínsérüléseket kialakulásuk sze-
rint három különböző csoportba 
sorolhatjuk; az ínak-és szalagok 
túlnyújtásából, a fizikai szakadá-
sokból és a bőrön is áthatoló se-
bekből, sérülésből eredő problé-
mákról beszélhetünk. 

A sérülésekről, azok rehabilitáci-
ójáról és a terápiás lehetőségekról 
a Lovas Nemzet márciusi számá-
nak 37. oldalán olvashatnak.

Az ínsérülések rehabilitációjáról és a kiegészítő terápiás lehetőségekről
Lóegészség

Új szakmai könyvek színesítik a lovas irodalom palettáját
A Magyar Lovasterápia Szövetség három új könyvének bemutatóján jártunk

Bozori Gabriella – Kövy András 
– Németh Gábor: Sportlovak és 
lovasterápiás lovak kiképzése és 

Kövy András: A lovasedző.
A könyveket a fóti lovas- 
terápiás központban mutatta 
be a Szövetség, ahol az elnök 
és a szerzők beszéltek a köny-
vek missziójáról, és a bennük 
átadott tudás fontosságáról. 

A könyveket a Lovas Nemzet 
márciusi számának 24. oldalán 
részletesen bemutatjuk.
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Sajnos – hazánkban – a westernlovaglást 
számos tévhit lengi körül. A legtöbb ilyen 
tévhit abból fakad, hogy a sportágat nem 
ismerők talán még soha sem látták élőben 
ezt a sportot.

Többen gondolják például, hogy a westernlovaglás 
a feszítőzablával, nagy hegyes sarkantyúval való lo-
vaglással azonos. Ez természetesen nem igaz!
Amikor 1990-ben behoztam az első quarter horse-ot, 
azaz az első western fajtájú lovat Magyarországra, 
talán már voltak itthon is olyan lovasok, akiknek meg-
tetszett ez a stílus és próbáltak eszerint lovagolni. 

Ekkor még edzők hiányában a legtöbb embernek 
ez leginkább csak a külsőségeket jelentette. Ezért 
„igazi” westernlovaglásról mindenképpen csak pár 
évvel később, vagyis attól kezdve beszélhetünk, 
amikor az első lovasok el is kezdték megtanulni ezt 
a stílust.  Előtte a „látvány-westernlovasok” számára 
tudás híján csak a felszerelés – legtöbbször rosszul 
való – használata és a korhű western ruházat jelen-
tette a westernlovaglást.
A „felszerelés rosszul való használata” leggyakrab-
ban a feszítő zabla helytelen használatában nyilvá-
nult meg. Ugyanis a ló kiképzésének alapeszköze a 
westernlovaglásban is a csikózabla. A fiatal lovak 
belovaglását, alapkiképzését tehát csikózablával 
kezdjük. Amikor egy ló már minden manőverben 
puha segítségekre dolgozik, akkor térünk át a feszí-
tő zabla használatára. Hogy miért van ez így?

A westernlovaglásal kapcsolatos tévhitekről, 
többek közt a feszítőzabla és sarkantyú haszná-
latáról Istenes Csilla cikkében olvashatnak a 
Lovas Nemzet 18. oldalán.

Útmutató, tréningtippek
– szabadidőlovasok és
westernlovasok számára

Western 1x1
újragondola

Tévhitek a westernlovaglásban
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Piera del Bar és Fazekas Imre 
sikerét hozta a Sennyey Géza 
Emlékverseny

Lóversenykrónika

2019. január 27-én indult az ügetőszezon, 
az első kiemelt versenyt február 16-án, 
szombaton rendezték. A kora tavaszias, 
napsütéses időnek és a jó pályaviszonyok-
nak köszönhetően remek lefutási idők szü-
lettek. 

A 2019-es ügető versenyszezon első kiemelt verse-
nye, a 1800 méteres, autóstartos Sennyey Géza 
Emlékverseny tizenegy klasszist hívott a startjához. 
Előzetesen a legnagyobb favoritoknak a tavalyi nye-
rő, Victory Knick és a tavalyelőtti bajnok, Milliondollar 
Lux számítottak. A verseny előtt hajtóváltozás tör-
tént: Turaco Jet sulkyjába Lakatos Csaba helyett 
Nagy Ferenc II. került. Ahogy arra számítani lehetett 
Milliondollar Lux kapott a legjobban lábra az indí-
tást követően, aki mellé megérkezett Velvet Dancer. 
A két élen haladót is egy kettesfogat követte: kívül 
Tennessee Effe, belül Victory Knick haladt, akik mö-
gött Piera del Bar és Milady Amok következett.
A mezőny hátsóbb régiójában helyezkedett ekkora 
Part Two, Turaco Jet, Rocky HR és Unique Vil, a sort 
Salome’ Bar zárta. Az óriási kezdőtempó ellenére az 
utolsó 1200 méterre érkezve sem volt leszakadva 
még senki sem. Az élen még mindig a Milliondollar 
Lux-Velvet Dancer páros haladt, komoly támadások 
még nem kezdődtek a verseny ezen szakaszában. 

Az események az istálló egyenes közepétől váltak 
izgalmassá. Ekkor robbantott Piera del Bar és lépés-
ről lépésre ügetett el mindenki mellett. A befutó-
kanyarban a nagytermetű, sötétpej kanca fölénybe 
került Milliondollar Lux-szal szemben, aki ekkor 
még őrizte második helyét. Rocky HR és Part Two is 
óriási lendülettel zárkózott, zsákutcába került vi-
szont Victory Knick, aki nem sokkal később aztán 
hibázott is és kizárták a versenyből. Piera del Bar a 
befutóban tovább gyorsított és aratott biztos győ-
zelmet Fazekas Imrével. A második helyre Part 
Two, a harmadikra a hűséges Rocky HR futottak be.
Piera del Bar nyerő ideje 1 perc 15,7 másodperc.
Az ügetőn a március sem alakul unalmasan. A hó-
nap első szombatján futják a fordulóstartos Tavaszi 
Hendikepet a virágokkal díszített fogatok, majd a 
hónap közepén egy újabb kiemelt verseny követ-
kezik: a szintén fordulóstartos Bródy János Emlék-
verseny, ahol a pálya 4 éves és idősebb klasszisai 
mérkőznek meg egymással. Aki izgalmas versenye-

ket szeretne látni, annak a 
versenypályára kilátogatni 
márciusban is ajánlott!

További részletek és iz-
galmas képek a futamok-
ról Péter Réka írásában a 
Lovas Nemzet márciusi 
számának 44. oldalán



5Lovas Nemzet plusz ▶ www.lovasnemzet.hu ▶ www.facebook.com/lovasnemzet

Videó
sarok

Tegyél lovad kényelméért 1. A kötőfék

Sörény - Kockafonás

Kattints a lejátszás gombra a videó megtekintéséhez.

Spirál fonás

Sörényélen fonás

https://www.youtube.com/watch?v=1zBorvzzw5k
https://www.youtube.com/watch?v=nbp1pPheOO8
https://www.youtube.com/watch?v=Iqtze3ZlR2s
https://www.youtube.com/watch?v=LSdkWXLeN3g
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Junior sikerek a sivatagban
Távlovasok

Ahogy már sok éve hagyomá-
nyos módon, úgy idén is megjött 
a juniorok számára a meghívó az 
Abu- Dhabiban megrendezésre 
kerülő HH. President Cup-ra.
A már rutinos kiutazó Szösz Letícia 
és Koheilan Szilaj párosa mellett, 
idén húga Szösz Teodóra egy 

Németországban készülő lóval, 
Serpával és Pék Lili Anna egy por-
tugál lóval kapta meg a visszaiga-
zolást a kiutazáshoz, így január 
végén ők indulhattak útnak a 
Párizs melletti repülőtérre. 

Az idei versenyen 310 lovas áll-
hatott a start-vonalhoz, köztük a 
mi három, hazai képviseletben 
induló lányunk. A verseny nehéz-
ségét jól mutatja, hogy a távot 
befejezettek kevesebb, mint fele, 
összesen 130 ló-lovas teljesítette 
sikeresen a 160 km-t. Legeredmé-
nyesebb párosunk Szösz Letícia 
lett Koheilan Szilajjal. Ők az össze-
sített mezőny 101. helyén, míg 
a beutaztatott párosok közül az 

előkelő 4. helyezést tudhatják 
magukénak. Letti ezzel a sikeres 
versennyel, immáron magáénak 
tudhatja a Junior Elit minősítést. 

A sivatagi versenyról további 
érdekes részleteket olvashat 
Marcsó Zsófia cikkében a Lovas 
Nemzet márciusi számának
48. oldalán.


