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» Szerzô: Zimmermann Barbara

III. Dánszentmiklósi Díjugrató Lovasverseny és Falunap

Lovasverseny
Harmadik alkalommal került megrendezésre szeptember 2. hétvégéjén a falunappal egybekötött díjug-

lovas szemmel

rató verseny Dánszentmiklóson. A már lassan hagyománnyá váló díjugrató verseny résztvevői C0 – tól
egészen az A1 kategóriáig mérhették össze erejüket. Azonban nemcsak a lovasok, hanem a nézelődők is
örömüket lelhették a hétvégében, hiszen számos program – gyümölcskóstolás, bemutatók, pónilovaglás
stb - színesítette a rendezvényt a szomszédos focipályán, mindezek persze a lovasverseny megzavarása
nélkül zajlottak.

Bazsó Gergely és Zuhatag
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szeptember 9-10.-i két napos versenyt
pár szóval a következőképp lehetne
jellemezni: jó rendezés, jó talaj, magas összdíjazás és nem utolsó sorban jó hangulat
– ez volt legalábbis a résztvevő lovasok
véleménye, és ki lehetne jobb kritikus ebben
a kérdésben, mint ők. A két nap alatti több
mint 200 start mutatja, hogy az amatőr
lovasoktól a profi lovasokig sokan gondolták
úgy, hogy jó alkalommal szolgál ez a hétvége
erejük megmérettetéséhez. A verseny rendezői maguk is aktív lovasok lévén gondosan
ügyeltek a jó színvonalra, a versenyszámok
gördülékenyen követték egymást, a melegítőpálya állandó karbantartása mellett.
A szombati nap egy C0 versenyszámmal
kezdődött, ezt követte a kezdő lovasok
illetve kezdő lovak stílusversenye B1 kategóriában, majd egy B1 nyitott versenyszám.
A kezdő lovak stílusversenyében az első
helyen a Nábob apaságú Nautilus végzett
Fábiáncsics Gáborral nyergében, a második
helyen a Daimler B apaságú Fabelhaft és
Kristály (Rossini Z) osztozhattak Rieden
Sandra és Micheller Ágnes lovaglásának

köszönhetően. A versenyszámokat egy C2staféta ugratás színesítette, ahol győztes
párként Györgyi Barnabás és Szabó Gábor
kerültek ki. Ezután következett az Aranyos
kupa forduló, végül pedig egy B/3 ifjúsági és
nyitott kategóriában egyszeri összevetéssel.
A felnőttek közt a már stafétából jól ismert
Györgyi Barnabás és Szabó Gábor végzett az
első ill. második helyen, a harmadik helynek
pedig Kelemen Kristóf örülhetett. Ifjúsági
kategóriában az első két helyet Pellérdy
Nóra szerezte meg, míg a harmadik helyen
Klacsán Adrienn végzett.
A vasárnapi nap nyitószáma a kezdő lovak

stílusversenye volt, ezt egy B/1 nyitott
versenyszám, majd egy B/2 követte, majd
elérkeztünk a nap csúcspontjához, a Dánosi
Nagydíjhoz. Az A1 kategóriára kiírt versenyszám pályáját 8 lovas hibátlanul teljesítette,
így összevetésre került sor. A nyolcból négy
lovas az összevetés pályáján sem hibázott.
A legjobb idővel Bazsó Gergely rendelkezett, így ő lett a nagydíj győztese Zuhatag
nyergében, őt követte Kelemen Kristóf
és Becsey Adrienn. A két nap eredményei
alapján a verseny legeredményesebb lovasa,
legeredményesebb női és ifjúsági versenyzője
különdíjak is kiosztásra kerültek.
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