
Győr-Moson-Sopron megyei Lovas Szövetség 

 

 

 

Jegyzőkönyv 
 

 

Készült a Győr-Moson-Sopron megyei Lovas Szövetség megismételt közgyűlésén, 

2019.03.27-én a Viktória Lovardában, Gyirmóton.  

 

 

1. Elnöki megnyitó 
 

 

Bagi Károly Elnök megnyitja a gyűlést. Javasolja a napirendi pontokat és a jegyzőkönyv 

vezetőjének Kovács Krisztinát, hitelesítőnek Janszky Gábort és ifj. Szikszai Lajost, akiket 

egyhangúlag elfogadtak a megjelentek. 

 

 

 

 

 

2. Versenynaptár összeállítása a 2019-es évre 
 

 

 

Fogathajtó szakág: 
  

 

Takács Attila ismerteti a versenynaptárat: 

 

 

 

2019.04.26-28. Mórichida 3 napos verseny, „B” „C” kategória és REV 

2019.05.05.  Pér, „C”, kategória 

2019.05.18.  Nagyszentjános, „C” akadályhajtás 

2019.06.01.  Csorna, „C” akadályhajtás 

2019.06.09.  Börcs „C” akadályhajtás 

2019.06.14-15. Veszkény, kombinált akadályhajtás + éjszakai hajtás 

2019.07.28.  Kapuvár, „C” akadályhajtás 

2019.09. eleje  Farád, „C”, akadályhajtás 

2019.09.14.  Lébény, kombinált akadályhajtás 

2019.09.  Abda, „C” akadályhajtás – még nincs időpont 

 

 

 

 

 

 



Díjugrató szakág: 
 

 

Szikszai Lajos ismerteti a versenynaptárat: 

 

 

2019.04.07.  Rajtengedély vizsga 

2019.04.27.  Győr, Veres Péter Vadvirág Kupa,  

2019.05.01.  Gyirmót, Viktória Lovasklub 

2019.05.18-19. Győrújbarát, Százszorszép Lovarda 

2019.06.30.  Mosonmagyaróvár 

2019.08.31.-09.01. Megyei Döntő, Százszorszép Lovarda 

 

 

Megyei Döntő kétnapos lesz. „A” szabály szerint a hibapontot az első napról viszi tovább a 

második napra. 

Megyei versenyeken nem kell minősülni a Megyei Döntőre. 

A Megyedi Döntő pontos kiírása még folyamatban. 

 

 

 

Gyermek ügyességi Verseny  
 

 

2019.05.11.   Hédervár 

2019.06.29.  Mosonmagyaróvár 

2019.07.21.  Tényő 

2019.08.11.  Százszorszép 

2019.09.14.  Börcs 

2019.10.12.  Ravazd, Döntő 

 

 

 

 

Díjlovagló szakág: 
 

Komjáthy György ismerteti a versenynaptárat: 

 

 

2019.05.04.-05. Máriakálnok, 2 napos verseny + REV 

2019.05.09.-12. Máriakálnok, CDIO nemzetközi verseny + gyerekverseny 

(vezetőszáras) 

2019.06.15.   Győr 

2019.07.28.   Győrújbarát Százszorszép 

2019.08.31.   Győr 

2019.09.22.  Nagycenk 

2019.10.05 .  Máriakálnok vagy Győr 

 

 

 



Military Szakág: 
 

Szikszai Lajos 

Megyei fordulót nem fognak rendezni. Majd országos versenyeken fognak részt venni. 

 

 

1./ 2019.03.27. sz. határozat 

A közgyűlés a versenytervezeteket egyhangúlag elfogadta. 

 

 

 

 

3. Díjugrató Szakág versenyszabályzatának változásai 
 

 

Egervári Attila ismerteti: 

 

REV: elméleti kérdések megváltoztak, szigorúbb lesz 

 Felelős edző személye fontos, ott kell lennie 

 Elméleti vizsga: szigorodott, szabályismeret is kell hozzá 

 Előlovaglás: fordulat eleje körül, combra való engedés 

 

Melegítőpálya: frekventált hely lesz 

Ha a lovas a melegítőpályán leesik, kötelező mentőorvossal megvizsgáltatnia magát 

Új szabály: hibazóna a pályára lovaglástól van, ha leesik a lovas a pályára való belovaglás 

után, de a start előtt, a versenyzőt ki kell csengetni. Az adott versenyszámban nem indulhat. 

 

Stílusverseny: zabla, anyaga nem lehet bőr és fa 

 Sarkantyú: csak fém sarkantyú, tolla max 4 cm-nél nem hosszabb, görbülete csak 

lefele  

 

Bokavédők mérete és rögzítési módja változott 

 

 

 

 

4. Felügyelőbizottsági tagok választása 
 

 

Jelölő Bizottsági tagok:  

Papp György 

Egervári Attila 

 

 

Szikszai Lajoshoz két ajánlás érkezett: Imre Balázs és Papp György 

Bagi Károlyhoz egy ajánlás érkezett: Gráf Miklósné Ágnes 

 

Szavazatszámláló Bizottságra jelölték: Baldauf Attilát és Egervári Attilát. Érintettek 

elfogadták a felkérést. 

 



 

2./ 2019.03.27. sz. határozat 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy a Szavazatszámláló Bizottsági tagok: Baldauf 

Attila és Egervári Attila. 

 

 

Két érvénytelen szavazat mellett a következő eredmény született: 

Papp György 15 szavazatot kapott 

Gráf Miklósné Ágnes 10 szavazatot kapott 

Imre Balázs 7 szavazatot kapott 

 

A Felügyelő Bizottság tagjai lettek: Papp György és Gráf Miklósné Ágnes. 

A Felügyelő bizottság Elnöke: Baldauf Attila 

 

 

3./ 2019.03.27. sz. határozat 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy Felügyelő Bizottság két tagja: Papp György és 

Gráf Miklósné Ágnes lettek, a Felügyelő Bizottság Elnöke pedig Baldauf Attila. 

 

 

 

 

5. Egyebek 
 

 

Média képviseletet Janszky Gábor felvállalta. 

 

Janszky Gábor hsz: 

Megyei médiumokat hírekkel kell megkeresni: 

fontos az aktualizálás 

önkéntes csapatot kell erre felállítani, akár a megyét körzetekre felosztani ( Móvár, 

Sopron) 

sok igényes fénykép kerüljön fel a honlapra 

akár portrét, riportot is lehet csinálni valakiről 

drónfelvételeket csinálni – más sperspektíva 

 

 

Fekete Róbert hsz 

Most is ír cikkeket pl a Pegazusnak, de Gábornak is elküldheti azokat, és ő a helyi 

médiumokkal felvenné a kapcsolatot  

 

Komjáthy György hsz: 

Akkor megy el egy cikk az írott sajtóban, ha egy történet van köré fűzve 

A honlapra Janszky Gábor telefonszáma és email címe legyen felrakva 

 

Baldauf Attila hsz: 

A hónap sportolójáról egy riportot csinálni 

Első sorban a saját honlapunkon lépjünk előre 

Versenyek is legyenek fenn a honlapon 

 



 

Bagi Károly hsz: 

Új titkárt bemutatja: Kovács Viktóriát 

A honlapot és a facebookot is elindul, újraindul 

Kovács Viktóriát keressék, aki szeretne valamit feltenni a honlapra. 

 

Cserpák Beatrix hsz: 

Minden szakági referens adja át az infókat Vikinek. 

igény merült fel a saját Lovasbál szervezésére 

2020. januárra szeretnék tenni az időpontot  

Összes szakág közös szervezése lenne, az előző évben lévő eredményes lovasokat is 

köszöntenék 

Tombola 

 

 

 

Bagi Károly megköszöni a jelenlévőknek a jelenlétet. 

Más napirendi pont és megtárgyalandó nem lévén a közgyűlést berekeszti.  

 

 

 

 

 

 Győr, 2019.03.27. 

 

 

 

 

Bagi Károly      Kovács Krisztina 

 

 

 

 

Janszky Gábor     ifj. Szikszai Lajos 

 

 


