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lovaglasokkal rnutattak be felkesziiltsegiiket a
resztvevok, feladva ezzel a lecket a zsurinek.

A gyerrneklovas verseny legfontosabb celja
a lovaglis rnegszerettetese rnellet versenyzesi

lehetoseg biztositisa a a legifjabb generacio

reszere, rnely egyuttal motivaciot es utrnu
tatast jelent a mindennapi lovas rnunkihoz.

Az itt megszerzett rutin es versenytapasztalat
nagy segitseggel szolgalhat a gyerekek szama

ra kesobbi sportkarrierjiikben. A versenyso

rozatot mar 3. eve rendezziik Zala rnegye
ben, szerencsere egyre nagyobb erdeklodes

mellett. Ennek a sorozarnak egyik allornasa
a keszthelyi verseny is. Fontos eredrnenynek

tartorn, hogy ez ido alatt, nagyreszt ezeknek

a versenyeknek koszonhetoen, tobb gyermek
is "megerett" es rna mar a dijlovaglo, vagy a

dijugrato szakagban versenyez.

A vasarnap egyik fenypontjat az utolso szarn

kent rnegrendezett senior iigyessegi verseny
jelentette, rnelyben fordult a kocka, hiszen

a gyerekek szurkolhattak az oket oktatokert.
Az edzoknek pedig a felkeszitesben valo ra

terrnettsegiik mellet lovaglasban is szamot
kellett adni tudasukrol. A jo hangulatu es hu

rnoros versenges sorin, a kozonseg nagy oro
mere, nem csak lohaton kellett teljesiteni, az

amugy nem konnyu iigyessegi palyat, hanern
a lovaglas utan meg nehany akadalyt futva is

Ie kellett gyoznie a resztvevoknek.
Remeljiik, hogy a Menesgazda es Lovastura

vezeto kepzesek mellett a jovoben is szamos,

hasonloan rnagas szinvonalu es remek han

gulatu versenynek adhat otthont a keszthelyi
Georgikon Lovasiskola.
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Szombaton a II. Magyar Imre Dijlovaglo
Emlekversenyr rendeztiik meg. A szin

vonalas rendezvenyen nepes mezony

allt starthoz. A legifjabbak a poniklubos futo

szaras, valamint D es C kategoriakban, a mar
gyakorlottabbak pedig a Talentum kupa ver
senyszamaiban E, A, L es licence-szerzo ver

senyszamokban merhettek ossze tudasukat.

A deli sziinetben meghitt pillanatot jelen

tett a megemlekezes az egyeremi lovasiskola

egykori edzojerol, orokos magyar dijlovaglo
bajnokunkrol, Magyar Imrerol. A koszonto

beszedet Dr. Polgar J. Peter egyetemi docens,

tanszekvezeto tartotta, a tavaly felavatott em
lektablit Imre bacsi linya, Wagenhofferne
Magyar Agnes es Dr. Bartos Adam koszo

ruztik meg. Az iinnepseget kovetoen lovas
musorokra keriilt sor. Eloszor Gyalus Melin

da es voltizs csapata szorakoztatta a kozon

seget, majd lovasiskolank ket tagja, Fellner

Katalin es Toth Bence dijlovaglo bemutatoja

kovetkezett. Az eloadasok sora a Cowgirls
(Kovacs Gabriella es Lengyel Dora) litvanyos
szabadidomito es western showjaval folyta

todott, majd Molnar David es ijasz csapata
kovetkezett. A kozonsegcsalogato eloadasok

sarat a Rozsdamarok Veteran Jarmu Egyesii

let motorosbemutatoja zarta, melynek soran
a legifjabbak ki is probilhattak a mototozas

elmenyet. Az izgalmas betetszarnok utin ujra

a versenyzok kovetkeztek. A rendezveny ege
szen a keso delutini orakig tartott.

Vasarnap a gyermeklovas Bajnoksaggal foly
tatodott a program. Az ifju lovasok futosza

ron, idornito, ugrostilus, valarnint iigyessegi

versenyszarnokban bizonyithattak. A rekord
nak szamito, kozel 70 start soran szinvonalas

Augusztus mosodik hetvegejen, 0 hogyomonyoknok megfelelaen Gjro0 verseny

zake volt 0 faszerep 0 Ponnon Egyetem Georgikon Koronok Iovosiskolojobon.
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