
 

Zolnyan Dorina beszámolója 

1. Kérlek mutatkozz be! Mondd el, hogy hívnak, hány éves vagy és hol élsz! 

Zolnyan Dorina vagyok, 13 éves és Albertirsán élek. 

2. Hány éve lovagolsz? Hol kezdtél? Mindig egy helyen lovagoltál? 

9 éves lovaglok, a Csilló Lovasiskolában kezdtem ismerkedni a lovaglással és azóta is 

ott lovagolok, versenyzem. 

3. Kik voltak az oktatóid, lovasedzőid? 

Salamon András és Csilló Rita 

4. Kik voltak rád nagy hatással? Edzők, példaképek 

Az edzőimen felül Szokola Csaba és Dallos Zsófia, akikkel többször edzettem edzőim 

segítségével. 

5. Milyen lovakat lovagoltál? 

Iskolalovakon kezdtem a tanulást, mint általában a lovasok, majd egy jól belovagolt 

kancával kezdtem el versenyezni, Atlantával. Hamarosan saját lovat kaptam, aki egy 



német származású, díjló felmenőkkel rendelkező kanca, Love. Vele sokat fejlődtem, 

versenyeztem, vele tettem le a Rajtengedély Vizsgát. Jelenleg vemhes, nyárra várjuk a 

kiscsikót.  

6. Hány évig versenyeztél szabadidős keretek között? Milyen versenyszámokban 

versenyeztél? Milyen sikereket értél el szabadidős versenyekben? 

Öt évig versenyeztem szabadidős keretek között. Végigjártam a fokozatokat, 

kezdetben futószáron, majd D1-ben, aztán a vágtás programok következtek. 

Szerencsére mindezt Atlantával értem el, aztán Love- val már E8- ban tudtam 

versenyezni egy szezont szabadidősben és aztán 2019-ben tettem le a Rajtengedély 

Vizsgát. A szabadidős versenyeken jó helyezéseket értem el, sokszor nyertem és 

jutottam be az első három helyezett közé. A szobámban külön helye van a rengeteg 

kupának, díjszalagnak, emléknek.  

7. Mikor Rajtengedély Vizsgáztál és mely szakágban? 

2019-ben, Díjlovaglásban. 

8. Milyen változások történtek azóta? 

2020-ban a Koronavírus miatti intézkedések minket is visszatartottak, de az edzések 

szerencsére mehettek tovább. A felszabadult időt, energiát edzésbe fektettük. A tavaszi 

enyhítések következtében szakági versenyekre kezdtünk nevezni.  

9. Milyen sikereid vannak azóta? 

Nagyon jó eredményeim lettek, melyeket kezdetben el sem hittem. Első versenyemen 

ötödik helyezést értem el, aztán két lóval tudtam indulni az edzőimnek köszönhetően 

és az elkövetkező versenyeken első és második helyeken végeztem a két lóval. 

10. Melyik eredményedre vagy a legbüszkébb? 

Az OB 3. helyére. 

11. Most kik a példaképeid? 

Szokola Csaba és Dallos Zsófia 

12. Mit üzennél a szabadidős versenyzőknek? Mik lennének a tanácsaid? 

Higgyenek magukban, mert gyakorlással bármi elérhető. 

13. Mik a céljaid a közeli és távolabbi jövőre nézve? 

Versenyzés szakági versenyeken, tovább képezni magam és a lehető legjobbat kihzoni 

magamból és Quattróból. 


