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Szilvásváradi Lipicai Lovasközpont 

Együtt egy helyen 
Országos Díjlovagló Minősítő verseny CDNA/B 

Duna Bohémia Kupa 3. forduló 

IV. Barokk Ló Kupa 

2019. évi Lipicai Ló Kupa 2. minősítő versenye 

Regionális Díjlovagló Bajnoki forduló 

 

Starthoz álltak 

 
21 egyesület 

36 lovas  

44 ló 

24 versenyszám 

102 start 

Versenyigazgató: DALLOS Beáta 

Versenybírói kar: 

Elnök:  PRUTKAY Zoltán 

Tagok: Victoire MANDL (AUT) 

Reiner KOMAERK (AUT ) 

TÓTH Zsuzsanna 

 
Az eredményeket az összetett versenyben és külön kiemelten is értékelték. 

 
A Duna Bohémia Kupát négy ország – Ausztria, Magyarország, Szlovákia 

és Csehország – nemzeti lovas szövetségének védnöksége és ellenőrzése 

mellett, a Nemzetközi Lovas Szövetség (FEI) szabályai szerint rendezték. 

E verseny 4 minősítőből (Weikersdorf, Brno, Szilvásvárad, Dunatőkés) és 

a döntőből áll, amit október 12-13.-án Budapesten a Nemzeti Lovardában 

rendeznek. 

A Barokk Ló Kupát és a Lipicai Ló Kupát harmadik éve, hagyomány- 

teremtő szándékkal rendezik Szilvásváradon. A kezdeményezést siker 

koronázta: a versenyek szakmai körökben és a nagyközönség előtt évről 

évre népszerűbbek, egyre több versenyzőt hoznak el a startokhoz. 

A barokk lovak négy tisztavérű fajtája, a lipicai, a spanyol, a fríz és a 

lusitano állt starthoz. 

E lókiválóságok eredményeikkel bizonyították: a sportlovak között is 

méltó helyük van. 

A díjlovas versenyen BINDER Ottó emléke előtt tisztelegtünk. 

Binder Ottó (1889-1951) 

Születésének 130.-ik évfordulójára emlékeztünk. 

A Bécsújhelyi Katonai Akadémia elvégzése után, 1910-ben a Császári és 

Királyi 4. huszárezredben kezdte katonai szolgálatát. A két világháború 

között az örkénytábori Lovagló-és Hajtótanárképző Iskola lovaglótanára. 

1940 márciusa és 1942 novembere között a Lovagló-és Hajtótanárképző 

Iskola parancsnoka. 1944 novemberében a háborús helyzet alakulása 

folytán a Lovagló- és Hajtótanárképző Iskolával Dunántúlra települt. 

Szovjet fogságba esett. 1948-ban tért haza. El kellett hagynia a fővárost 

és 1951 augusztusában családjával Kunszentmártonba telepítették ki. 

Az 1920-as években a magyar lovassport kiemelkedő egyénisége. Díjlo- 

vaglásban 1924-ben és 1929-ben, militaryban 1925-ben, díjugratásban 

pedig 1927-ben és 1930-ban nyert magyar bajnokságot. 

1927-ben a dortmundi nemzetközi díjugrató verseny fődíja az övé. 

Az 1928-as amszterdami olimpián a military versenyszámban a csapat 

tagja volt 

A vezérőrnagy a kunszentmártoni felső temetőben nyugszik. Síremlékét, 

többek között a nevét viselő Binder Ottó Olimpiai Baráti Kör rendszeresen 

ápolja. 

 
  A versenyről: 

Az ideális  feltételek és körülmények között megrendezésre került versenyen 

kimagasló eredmények születtek, majd minden számban 68-70 % körüli 

eredményekkel végeztek az élen. Ki kell emelni a 17 éves Marschall Istvánt a 

szilvásváradi tenyésztésű Conversano XXVIII-2 Konyakkal, akik 4 

alkalommal is start-cél győzelmet arattak 74 %-os pontátlaggal. Dallos Zsófia  

mindhárom lovával (Central Casino Cantor, Lohengrin, Izar VII) 

kiemelkedően versenyzett 4 első és 1 második helyezést ért el 69,8 % 

pontátlaggal. Bevált újítás és üde színfolt volt, hogy 2 négyszögben egymás 

mellett  láthatta a közönség a versenyt, és a versenyre készülő lovasokat, amit 

a sok örökzöld és színes virág tett még hangulatosabbá. A szilvásváradi 

csapat ismét jelesre vizsgázott. 

 

 

 
  FEHÉR Károly– DALLOS Beáta 


