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Az idei évben még nagyobb izgalommal készültünk a Lovasterápiás
Versenyre, mint korábban. Hiába telnek az évek és nő a szervezők rutinja,
mégis szinte minden évben van valami olyan esemény, amire még
korábban nem volt példa. Az idei évben a járványhelyzet nehezítette a
munkánkat, így a szokásosnál is nagyobb körültekintéssel, biztonsági,
egészségügyi és higiéniai előírások betartásával készültünk a
rendezvényre.

A verseny programja a hagyományoknak megfelelően alakult, pénteken a
kora délutáni órákban Kövér László, az NGYSZ Magyar Egyesület
elnöke, az Országgyűlés elnöke nyitotta meg a gyerekek versenyét. Péntek
délután került sor a látássérült gyerekek versenyszámaira, melynek
keretében lovon végzett ügyességi feladatok végrehajtásában,
gyógypedagógiai lovastorna kategóriában mutatták meg, hogy mit tudnak
és mennyit fejlődtek az előző évhez képest. Ezzel párhuzamosan a haladó
lovasok versenyszámai zajlottak, akik díjlovagló programot mutattak be
lépés és ügetés kategóriákban. A péntek délután gyógypedagógiai
lovastorna versenyszámokkal zárult.

Ebben az évben egy
kicsit kevesebb
résztvevő látogatott
el a sérült gyermekek
lovas versenyére, de
így is büszkék
vagyunk arra, hogy
19 csapat 120
sérült versenyzője
nevezett be
a megmérettetésre.



A korábbi évekhez hasonlóan igyekeztünk
olyan versenyszámokat, kategóriákat kiírni,
hogy minden kis lovas életkorának,
képességeinek, sérülésének és lovastudásának
megfelelő versenyszámban indulhasson. Nagy
volt az öröm a nap végén, amikor a
versenyzők átvehették az érmeiket és
ajándékaikat.

Szombaton reggel is nagyon izgultunk, –
most már nem is a vírushelyzet miatt – hanem
amiatt, hogy a hétvégét megússzuk
jelentősebb csapadék nélkül. Valószínűleg a
szervezőkön kívül sokan reménykedtek még
ebben, mert végül nem csalódtunk az
időjárásban sem.

Szombaton délelőtt került sor az önálló
lovaglás ügyességi pályán versenyszámokra
több kategóriában, de a résztvevők
megnézhették azt is, hogy az egyes
gyógypedagógiai lovastorna kategóriákban az
ügyesebbnél ügyesebb kis lovasok milyen
szép tartással és jó technikával mutatták be a
könnyebb és a nehezebb lovastorna elemeket.

Ebéd után nagy izgalommal várta mindenki a
Jámbor Vilmos Emlékversenyt, mely egy
olyan csapatváltó verseny, ahol három
fordulóban, fordulónként egyszerre öt-öt
csapat méri össze tudását. A versenyszám
során a gyerekek vezetett lovon különböző
ügyességi feladatokat hajtottak végre, mint
például vízhordás, golfozás, csipeszek
csíptetése, labdák egyensúlyozása,
célbadobás. A délután ismét önálló lovaglás
és gyógypedagógiai lovastorna
versenyszámokkal zárult.



Köszönjük barátainknak, önkéntes segítőinknek pontos és áldozatos
munkáját, amelyet a verseny előkészítésében és lebonyolításában
nyújtottak.

Külön öröm volt számunkra, hogy házigazdáink között köszönthettük
Kövér László, az NGYSZ Magyar Egyesület elnöke, az Országgyűlés
elnöke mellett Fülöp Attilát, az EMMI szociális ügykért felelős
államtitkárát, Lovászy László Gábort, a Miniszterelnökség stratégiai
kutatások támogatásáért felelős miniszteri biztosát, az ENSZ emberi jogi
szakértőjét, Szentkirályi Alexandra kormányszóvivőt és Reinhard Münstert,
a Mercedes-Benz Hungária Kft. ügyvezető igazgatóját.

Reméljük, 2021-ben ismét megrendezhetjük Fóton a sérült lovasok
versenyét a Nemzetközi és Nemzeti Díjlovagló Versennyel együtt, és azt
még jobban reméljük, hogy a következő év már könnyebb lesz, és elcsitul a
járványhelyzet.

Sok szeretettel várunk mindenkit 2021. október 1-3. között a XVII 
Nemzetközi és Nemzeti Díjlovas és Lovasterápiás Versenyen Fóton!

A vasárnap délelőtti versenyszámok
zárásaként került sor a Mádl Ferenc
Emlékversenyre. Ebben a versenyszámban a
résztvevő csapatok egy-egy olyan történetet
vagy mesét adnak elő jelmezekkel,
díszletekkel, mozgással és szöveggel,
melynek főszereplője a ló. Az idei évben a
Mézga család lovaskalandjait csodálhatták
meg a nézők. Mindenki nagyon élvezte a
produkciót.

Vasárnap kora délután az összesített
csapatverseny eredményhirdetésével,
valamint a díjak, ajándékok átadásával ért
véget a gyerekek versenye. Külön köszönjük
támogatóinknak, szponzorainknak a sok-sok
ajándékot, adományt, amit a gyerekek
boldogan vihettek haza a háromnapos
program végén.


