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ÖT DÍJLOVAS VERSENY EGY IDŐBEN
Az egyre népszerűbb Lipicai Ló Kupa és Barokk Ló Kupa évről évre sok hazai és külföldi 
versenyzőt, érdeklődőt hoz el a festői Szilvásváradra, az elmúlt év lovasversenyein közmeg-
elégedésre vizsgázott Lovas Stadionba.
•  Az CDNA*/B Országos Díjlovagló Minősítő versenyen, a Talentum Kupa Minősítőn 

és az Északkelet-Magyarországi Regionális Bajnokság I. fordulóján a fiatal lovak, a 
felnőtt, korosztályos- és a póni lovasok startolnak az EB feladatoktól az Olimpiai Nagy Díjig.  

•  A külön-külön értékelt és díjazott barokk fajtájú lovak (lipicai, spanyol, fríz, kladrubi, 
   lusitano) egészen a Nagy Díj feladatig versenyezhetnek.
•  A Nemzetközi Lipicai Szövetség (LIF) jegyezte Lipicai Ló Kupa rendezését a Magyar Lipicai 

Lótenyésztők Országos Egyesülete támogatja. 
   A lipicai lovak – életkoruknak és kiképzési szintjüknek 

megfelelően – az alapfoktól a nehézosztályú feladatokig 
mérettetnek meg, külön értékeléssel.

Embert próbáló, magatartást formáló időket él a Lovassport is.
Sok mindent újra kell gondolni, de mit és hogyan?

Ellenállni az ellenállhatatlannak, vagy elé menni annak?

„A pesszimista minden lehetőségben a nehézséget keresi, 
az optimista minden nehézségben a lehetőséget látja.”

                                                                 Winston Churchill

Szilvásvárad, a díjlovaglók elémennek a nehézségeknek; 
optimisták, zártkapus versenyt rendeznek! 



A RENDEZŐK DALLOS ANDOR EMLÉKE ELŐTT TISZTELEGNEK!

DALLOS Andor (1959-2019) a hazai és a nemzetközi lovasélet kiemelkedő személyisége. 
Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad igazgatója, a Nemzetközi Lipicai Szövetség (LIF) első alelnöke. 
Agrármérnök. Egyetemi Lovastanár (Állatorvostudományi Egyetem). 
Ízig-vérig tenyésztő – lovasember. 
A teljes honi lovaséletünk érdekeit, a közjó szolgálatát tartotta szemei előtt.
Példát adott! 
Hivatástudatra, szakmaszeretetre, a tenyésztőművészet rejtelmeinek felfedezésére tanította munkatársait, 
a fiatalokat. 
Ha egyáltalán lehetett olyan valami a lovak körül, amit nem ismert, azt nem is érdemes tudni.
1984-ban, a felülmúlhatatlan sikert hozó VII. Négyesfogathajtó Világbajnokság idején érkezett Szilvás-
váradra. 
A kereken három és fél évtized alatt a gyakornokságtól kezdve végig járta a szakmai lépcsőfokokat 
és jutott el az igazgatói tisztségig.
Egyik fő megbízatásaként az erdőgazdasági státuszból mezőgazdasági-ménesgazdasági üzemmé 
szervezte a vállalatot (1993).
Sikeresen teljesítette alapvető feladatát, a védett, történelmi lipicai lófajtánk génkészletének megőrzését 
és genealógiai vonalainak fenntartását, gazdagítását.
A nagydíjas lovak sora jelzi – és ezt mindig hangsúlyozta – a munkatársaival közösen elért tenyésztői 
sikereit. 
Alkotásait az Év Tenyésztője (2013), a Magyar Lóért Díjjal (2017) és a legmagasabb lovaskitüntetéssel, 
a gróf Széchenyi István Emlékéremmel (2019., posztumusz) ismerték el. 
Meghatározó munkássága nyomán a lipicai ló ismét reneszánszát éli.
Kiemelkedő szerepe nyomán a lipicai lótenyésztést felvették a Szellemi Kulturális Örökség Magyarországi 
Nemzeti Jegyzékébe. 
Munkásságának kiemelkedő eredménye az állami támogatásból épített és 2018-ban átadott, nemzetközi 
léptékű Szilvásváradi Lipicai Lovasközpont lovasszakmai munkáinak irányítása, nemzetközi színvonalú 
programjainak szervezése.
Eredményes fogathajtó volt, tagja az 1999. évi Kecskeméti Kettesfogathajtó Világbajnokság válogatott 
keretének.

              Fehér Károly
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ÁLTALÁNOS JÁRVÁNY- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYAI

Alapvető követelmény a népegészségügyi hatóság előírásainak egyértelmű megtartása: 1,5 m 
védőtávolság, maszk használata, a verseny minden szakaszában (az előkészítéstől a bezárásig).
A résztvevők összlétszáma nem haladhatja meg az 500 főt. Tilos a csoportosulás.
A regisztrált személyeket karszalaggal kell ellátni.
Az összes bejáratot biztonságosan le kell zárni. Közlekedésre csak a lószállítók kapuja és a 
személyi bejáró használható.
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