


A soproni Nádasdy huszárok 5 fős csapattal neveztek a Német Nemzetközi Katonai 

Lovas Bajnokságra. 

 A szervezők- a Német Katonai Lovasszövetség- a nevezésünk után kedves 

hangvételű levélben biztosítottak bennünket arról, hogy a magyar csapat- a lovak és 

huszárok tekintetetében is – a teljes vendéglátásukat élvezi, ami az 

üzemanyagköltségek térítésére is kiterjed. Ez Európa! 

Így ránk a tisztességes felkészülés, szállítóeszköz (egy kisbusz a ruházat és felszerelés 

szállítására) bérleti díj és a biztosítási költségek terheltek. No meg az 5 napos távollét 

és a lószállító utánfutókkal megtett 1800 km. 

Persze komoly ajándékokat is vittünk. Somogyi Győző angolra fordított könyveivel, a 

soproni borvidék válogatott boraival, pálinkákkal és további hungarikumokkal raktuk 

meg a rendezőknek és a fővédnöknek vitt ajándékkosarakat. Ez is Európa! 

  

A rendezvénynek – melynek során megkülönböztetett figyelem és megbecsülés 

övezte a magyar huszárokat- az Osztrák- Magyar Monarchia idején épült galoppálya 

adott méltó helyszínt. 

A négy német-, három svájci-, a lengyel-, az angol-amerikai és a magyar csapaton 

kívül az egyéni versenyszámoknak is számos indulója volt. 

 

A csapatok az alábbi versenyszámokban mérték össze tudásukat: 

  

A járőrlovaglás előestéjén, parancsnoki értekezleten hirdették ki a bevetési parancsot   

és kaptuk meg a térképet. A cél  kb. 30 km-es távon a katonai lovas tudás- és 

képességek felmérése ismeretlen terepen, feltételezett  harci  körülmények között. 

A részfeladatokat az alábbiak szerint értékelték: 

- lovasok és lovak bevethetőségének megőrzése, az előírt feladatok végrehajtásával, 

időre 

- terepen történő tájékozódás 

-megfigyelés, helyzetmegítélés, parancskiadás, helyzetjelentés 

- taktikus lovaglás( feladatok sorbaszedése, terpadottságok kihasználása, alakzatok) 

- terepakadályok leküzdése 

- reagálás hirtelen felbukkanó ellenség estén 

- éleslövészet Mauser puskával 

A járőrlovaglás versenyszámot a III. legjobb csapatként hajtottuk végre. 

 





  

Lovas alaki feladat során megadott katonai formációkat és gyakorlatokat kellett 

bemutatni, megadott sorrendben, kivont karddal, 40*100-as négyszögben, zenére 

ügetés és vágta jármódokban. 

A lovas alaki feladatunkat a III. helyre értékelték. 

  Tereplovaglás feladat során kb. 1 km-es tereppályán, 10 természetes akadály 

leküzdése volt a cél, 350 m/ min iramból számított, elvárt időn belül. Az akadályok 

kb. 80cm magas, max. 100 cm mélységű fatörzsek, sövények, mélybeugrás és 

vizeskapu voltak. Amennyiben, akadályonként – a csapattagok közül- legalább 3 lovas 

sikeresen teljesített, úgy járt a maximális pontszám. 

Így csapatunk ebben a versenyszámban holtversenyben I. tudott lenni. 

gCsapatunk a rendezők kérésére a díjátadó ünnepséget megelőzően – nagyságrendileg 

2500 néző előtt- nagysikerű lovas bemutatót tartott. A gyorsasági gátversenyen ( 

egyéni versenyszámban) Tóth zászlós úr a kiváló II. helyet szerezte meg Bitorló nevű 

lovával. 

 Az eredményhirdetésen a MAGYAR HIMNUSZ a csapatbajnokságban II. 

helyezett soproni Nádasdy huszároknak és rajtuk keresztül minden magyar 

katonai hagyományőrzőnek szólt.  

  

A csapattagok (Grubits Róbert kapitány/ O Bajan Barka, Kovács Csaba szkv./ 

Széplak Szigony, Véghelyi József  huszár/ Bitorló, Németh Zsolt huszár/ Ali, Molnár 

Dávid huszár/ Hadfi Vezér) lovassági ügyességi kitüntetésben, a kísérők ( Tóth 

Csaba zls. és Kónya Imre huszár) pedig szóbeli dicséretben részesültek az 

egyesületünk rendkívüli –élménybeszámolóval és filmvetítéssel színesített- 

közgyűlésén. 

   

PRO PATRIA REGE ET LEGE                                          Grubits Róbert 

                                                                                        cs.és kir. Huszárkapitány 

 

 

Kapcsolódó: 

 

Eredménytáblázat megtekinthető: 

 

http://www.kavallerieverband.de/rückblick/turnierergebnisse/2-deutsche-
meisterschaften-2014/ 
 
A rendezvényen késszült videó: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_nUpDINXrAg 
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