
 

Krajnyák Fanni beszámolója 

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

 Krajnyák Fanninak hívnak 16 éves vagyok és Békéscsabán élek. 

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

Már egészen kiskorom óta lovaglok és 2017-ben kezdtem el komolyabban 

versenyezni. Nagyon sokáig a Kentaur Lovas Egyletnél edzettem, de az 

elmúlt egy évben a Pegazus lovardában készülök a versenyekre. 

3. Kik voltak az oktatóid, lovasedzőid? 

Dér Tibor volt az első edzőm. Rengeteget tanultam tőle és büszke vagyok 

a közös munkánkra. A mostani edzőm Balázs Attila neki is rengeteget 

köszönhetek. 

4. Kik voltak rád nagy hatással? Edzők, példaképek 

A legnagyobb példaképem az apukám. Rengeteg kitűnő eredményt tudhat 

maga mögött és rengeteget tanított nekem.  

5. Milyen lovakat lovagoltál? 



Szerencsére az elmúlt években rengeteg különböző lovat próbálhattam ki, 

így nagyon sok tapasztalatra tehettem szert, viszont a mindennapi 

munkában a saját lovammal dolgozom. 

6. Hány évig versenyeztél szabadidős keretek között? Milyen 

versenyszámokban versenyeztél? Milyen sikereket értél el szabadidős 

versenyekben? 

Szabadidős versenyszámokban talán 2 évig versenyeztem, leginkább az 

ugró versenyszámokban. Amikor én ebben a kategóriában versenyeztem 

nem voltunk nagyon sokan, de általában jó eredményeket tudtam 

szerezni. 

7. Mikor Rajtengedély Vizsgáztál és mely szakágban? 

2017  évben tettem le a rajtengedély vizsgámat díjugratásban. 

8. Milyen változások történtek azóta? 

Szerencsére sokat javult a lovaglási stílusom, fejben nagyon megtudtam 

erősödni és sokkal jobban tudok koncentrálni, összpontosítani a 

dolgomra. Ebben anyukám és az unokatestvérem Dorina segítettek a 

legtöbbet. 

9. Milyen sikereid vannak azóta? 

Szerencsésnek mondhatom magam mivel, számos jó eredményt tudtam 

szerezni az elmúlt években köszönhetően a lovamnak Quinzo-nak. Neki 

köszönhetem mindazt, amit eddig sikerült elérnem. 2017-ben Megyei és 

Régiós bajnok lettem Kezdőlovas kategóriában. 2018-ban Championatus 

III. helyén végeztem Serdülő B kategóriában. 2019-ben szintén III. helyen 

végeztem a Championatus Serdülő B kategóriájában és Megyei Ifjúsági 

bajnok lettem. 2020-ban a Békés Megyei Bajnokságban II. helyem 

végeztem. 

10. Melyik eredményedre vagy a legbüszkébb? 



A legbüszkébb talán arra vagyok, hogy a 2018-as Championatuson III. 

helyet tudtam végezni. Erre a versenyre nem nagy elvárásokkal indultunk 

csak kíváncsiak voltunk, hogy hogyan is állok országos szinten. Ennek 

ellenére a mezőny első felében végeztem és a II. forduló döntőjében az 1. 

helyen tudtam végezni. 

11. Most kik a példaképeid? 

Egyetlen főbb példaképem sincsen, de sok hazai és külföldi lovas 

munkássága szimpatikus számomra. 

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

Soha ne adják fel! Ez a legfontosabb. Rengeteg kitartás kell ehhez a 

sporthoz. Erősnek kell lenni fejben és lélekben, hogyha valami nem úgy sül 

el ahogy terveztük akkor sem szabad feladni. 

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

Szeretnék minél magasabb szintre eljutni és sok új élményt szerezni. 


