
 

Bacsa Rajmund beszámolója 

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

Bacsa Rajmund vagyok 15 éves vagyok, Hódmezővásárhelyen lakom. 

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

2016 nyarán egy lovastáborba kezdtem lovagolni a Kentaur Lovaspanzió És 

Pihenőparkban, alkalmanként lovagoltam más helyeken, de ez nem számottevő.   

3. Kik voltak az oktatóid, lovasedzőid? 

Az első oktatóm Kiss Richárd, akivel nagyon gyorsan egy hullámhosszra kerültünk, a 

viszonyunk hamar barátsággá alakult és ő fedezte fel bennem a lovagláshoz való 

érzékemet és sok önbizalmat adott, hogy ezt a sportot csináljam, kosárlabdáztam 

sportszerűen a lovaglás mellett, amit 2020 nyárig együtt csináltam, aztán sok volt a két 

sport egyszerre és a lovaglást választottam. Ricsivel kerestük meg elő sportpónimat 

mit Medárdnak hívnak, vele szabadidős ügyességi versenyekre mentünk. Majd Székely 

Csaba lett az edzőm, akivel az ügyességi ugró versenyszámokra kezdtünk felkészülni, 

amiben sok jó eredményt értem el, díjlovaglásban és kisebb ugrószámokban is 



sikereket értem el.  Majd Schaller Gábor lett az edzőm, akivel további versenyekre 

készültem.  

4. Kik voltak rád nagy hatással?  

Edzők, példaképek  

5. Milyen lovakat lovagoltál?  

Legfőképpen saját lovaimat, de a lovardában lévő lovakon is ültem. 

6. Hány évig versenyeztél szabadidős keretek között? Milyen versenyszámokban 

versenyeztél? 

Egy szabadtéri verseny szezont versenyeztem. Ügyességi ugró, könnyű ugró, nehéz 

ugró, díjlovaglás versenyszámokban. Milyen sikereket értél el szabadidős 

versenyekben? a Sok kisebb versenyen voltam a díjazottak között, de a legnagyobb az 

ügyességi ugró versenyszám megyei bajnoki cím megszerzése volt.  

7. Mikor Rajtengedély Vizsgáztál és mely szakágban? 

2018 szeptember 5-én Ócsán rajtengedély vizsgáztam Medárd nevű sportpónimmal. 

8. Milyen változások történtek azóta? 

Ezután 2018 október 23-án lett sporttársam Figurás Tangó nevű lovam, aki egy szürke 

herélt magyar sportló. 

9. Milyen sikereid vannak azóta? 

2019-ben Figurás Tangóval a Csongrád megyei kezdőlovas döntőn a 3. helyet szereztük 

meg, majd regionális döntőn Kiskunhalason 3. helyet értük el. 2019-ben a Csongrád 

megyei fedeles döntőn 2. helyet értük el. 2019ben bővült a sporttársam Linzer nevű 

lovammal, mivel 2020 évben az Országos Bajnokság döntőjén 4. helyet értük el 

Linzerrel. 2020 október 10-11 én Csongrád Csanád megyei ifjúsági bajnok címet 

megszereztük Figurás Tangóval. 

10. Melyik eredményedre vagy a legbüszkébb?  

Az OB döntő 4 helyre 

11. Most kik a példaképeid? 

Nich Skelton, Marco Kutscher 

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

Addig csinálják a szabadidős versenyeket míg csak lehet, menjenek el minél több 

versenyre.  

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



Közeli cél 2021 fedeles OB, majd egyszer Eb re kijutás. 

 

 


