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Május 29-31.között került sor a III. Német Nemzetközi Nyílt Katonai Lovas Bajnokságra, ezúttal is 

a Gotha közelében fekvő Boxberg lovas centrumban.  

A tavalyihoz hasonlóan idén is a Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevezett 

Magyarországról. A nyolcfős küldöttség öt versenyzőből, két kísérőből, és egy fő versenybíróból állt. 

Grubits Róbert huszár kapitány vezetésével Kovács Csaba, Tóth Csaba, Kujbus István és Véghelyi 

József  alkották a csapatot, két huszársegítő kíséretével, Kónya Imre, és Tóth Ármin személyében. A 

lovak: O Bajan Barka, Széplak Szigony, Bitorló, Hadfi Vezér, és Szeles.                   

Számomra kettős várakozás előzte meg a versenyt, egyrészt a csapat egyik eseti felkészítő 

edzőjeként, másrészt a háromtagú nemzetközi versenybíróság tagjaként. Hajnali négy órakor indult a 

konvoj, hogy a nyolcszáz km feletti utat időben megtegye, s így lehetőséget teremtsünk a lovaknak a 

helyszínen való pihenésre. A mintegy 12 órás utat zavartalanul tettük meg, a csapat rövidhullámú 

adó-vevővel tartotta a kapcsolatot. A helyszínen minden készen várt, istálló, szállás. A délutáni 

technikai értekezleten tudtuk meg a verseny részleteit, amelynek kiírását már hetekkel előtte 

elküldték. A mezőny a tavalyihoz képest kibővült, 6 nemzet 13 csapata nevezett, összesen 85 lóval.  

Csapatunk másnap elsőnek rajtolt a járőrversenyben, és nagyon jól teljesített, mindössze a lövészet 

mehetett volna jobban. A hírvivői feladatot, mint később kiderült, a magyar Kujbus István huszár 

teljesítette a leggyorsabban. Külföldön, ismeretlen terepen ez egészen kiemelkedő teljesítmény. Az 

utánunk következők nem mindenben voltak szerencsések. A svájci csapat lovai az egyik feladat 

teljesítése közben megriadtak, kitépték a szárat a csatlást tartó lovas kezéből, és az A4 autópályára 

feljutva vágtában menekültek, óriási riadalmat, és 6 km-es dugót okozva a közlekedők között. A 

rendőrség helikoptert is bevetett a veszély elhárítására, ami szerencsére baleset nélkül megoldódott. 

A rendezők ennek hatására úgy döntöttek, hogy a további csapatok csak a kritikus akadályig 

teljesítsék a terepet, ami méltánytalan hátrányba hozta a teljes távot már teljesített csapatokat, 

leginkább minket!  A svájciak még csak pontlevonást sem kaptak! … 

A második nap az egyéni díjlovaglással kezdődött 47 nevezővel, amelyben magyar huszár nem 

indult. A háromtagú nemzetközi zsűrit német, svájci és magyar bíró alkotta.  

A délutáni csapat alaki lovaglás némi zavart okozott az elbírálásban, de a Nádasdy huszárok itt is 

kiválóan helytálltak. Négy fővel, egy kézzel vezetett lóval, kivont szablyával mindenben az előírtak 

szerint jelentek meg, és a bemutatott idomító feladatot magas színvonalon hajtották végre. A 

kiírással ellentétben három csapat két kézzel lovagolva mutatta be gyakorlatát. Mint a zsűri tagjának, 

erélyes fellépésemre nagy nehezen döntés született, hogy a kiírásnak megfelelően versenyző csapatok 

10 % plusz pontot kapnak, ám ezt végül nem vették jegyzőkönyvbe, és így hirdettek eredményt. 

Fölmerült, hogy a kirívóan szabályellenes és unfair eljárás miatt a magyar csapat visszalép, de a fiúk 

végül a további helytállás mellett döntöttek. 

Ugyanezen a napon került sor a csapat ugró feladat végrehajtására. A kb. 1km hosszúságú, 10 

max.90cm magas természetes akadályt tartalmazó tereppályát –osztályban végrehajtva- a soproni 

csapat hiba nélkül, az előírt 400m/perc iramból számított időn belül teljesítette. 

 



 

 A harmadik napon az egyéni fegyveres küzdelemben Kovács Csaba indult. A 350m/perc iramú 

kard+pisztoly pályán 42 induló közül a 6. helyet szerezte meg. Igen bíztatóan versenyzett az 550 

m/perc iramú kard pályán is, végül nagy balszerencsével esett ki: az utolsó szúróbábot olyan erővel 

szúrta meg, hogy a nagy sebesség hatására a kardja kifordult a kezéből, ami kizárást vont maga után. 

A kard 0.5 m-re a célvonal előtt került a földre… 

A csapat fegyveres versenyszám volt a három nap legizgalmasabb és leglátványosabb eseménye. A 

szép számú közönség egy része XIX.század végi társasági viseletben jelent meg, fokozva a 

történelmi hangulatot. A 9. Nádasdy huszárok ebben a számban is a megszokott, megbízható és 

kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtották a kb. 1km hosszú 5 dzsidás és 5 kardos célcsoportot 

tartalmazó akadálypályán, így csapat összetettben a nagyon előkelő 2. helyet szerezték meg. Ha lett 

volna fair play díjazás, abban biztos elsők lettünk volna. 

Összességében elmondható, hogy a soproni 9. Nádasdy Huszárezred hagyományőrzői méltó módon 

képviselték a magyar színeket, a tavalyi 2. helyüket megismételve újra tiszteletet és megbecsülést 

szereztek a huszár névnek, és bebizonyították, hogy a tavalyi ezüstérmük sem a véletlen műve volt. 

Ha az idei verseny mindenben a szabályoknak megfelelően zajlott volna, akkor az első hely 

vitathatatlanul a miénk! ... Feltétlenül ki kell emelni a soproniak kifogástalan csapatszellemét, amely a 

megszokott magas színvonalú parancsnoki vezetésnek, és az állomány mindvégig példamutatóan 

fegyelmezett viselkedésének az eredménye. Az elbírálás során történtek ellenére kiváló hangulatban 

és önmagukkal elégedetten tértek haza huszárjaink. Szívből gratulálunk, és további sikereket 

kívánunk a csapatnak! 

Részletes eredmények:   

http://www.kavallerieverband.de/r%C3%BCckblick/ergebnisse-turniere/iii-meisterschaften-2015/ 

Tapolca-Diszel, 2015.06.10. 

            v.Győrffy-Villám András 

hő.dandártábornok, I.oszt versenybíró 








































