
Lovas világ

Novemberben mindenki, aki érdeklődik az arab telivérek iránt Európában, Veronára figyel, ahol kétévente rendezik a fajta 
Európa Bajnokságát. Erről kérdeztük a Show-n bíráskodó Rombauer Tamást, a MALE ügyvezető elnökét.

Rómeó, Júlia és az arab telivérek

Milyen benyomásokat szerzett ezen a ki-
emelkedő rendezvényen, hogy áll jelen-
leg az arab telivér-tenyésztés Európában? 
A megtiszteltetésen kívül komoly kihívás 
és egyben rendkívül tanulságos Európa leg-
jobb arab lovairól véleményt mondani és 
részt venni a rangsor kialakításában. Most, 
néhány nappal a rendezvény után optimis-
tábban látom a fajta jövőjét.

Mire alapozza ezt a véleményét?
Három nagy, számunkra elérhető lóról 
szóló kiállítási centrum alakult ki Európá-
ban. A páratlan években rendezett esseni 
Equitana, a minden év decemberében Pá-
rizsban jelentkező Salon Du Cheval és a 
veronai Fieracavalli. A két utóbbi rangos 

színhelye az arab telivérek bemutatko-
zásának, Párizsban évente Világbajnok-
ságot, Veronában kétévente - a belgiumi 
Moorseele-vel váltakozva - Európa Baj-
nokságot rendeznek, ahol csak Európában 
tenyésztett lovak indulhatnak, legyen az 
bárki tulajdonában. Ez az igazi tükre az eu-
rópai tenyésztésnek. 

Miben más ez, mint mondjuk Párizs?
Sokkal jobban kötődik az európai hagyo-
mányokhoz, mind a felvezetésben, mind  a 
bírálatok során, hangulatában pedig egye-
dülálló. Kedves, vidám, latinos, de a rende-
zés precíz. A siker titka, hogy bár az elnök 
személye időközben változott, a „team” a 
régi.

Míg Párizsban a bírók kiválasztásába a 
szponzorok is beleszólnak, addig itt ez 
szakmai kérdés.  

Mit értünk európai hagyományokon egy 
világfajta esetében, ahol ráadásul egyre 
inkább érződik az Öböl-menti országok 
befolyása?
A ló a fontos és nem csak a cirkusz. A fel-
vezetőket, trénereket igyekeznek ebben 
a mederben tartani. Nagyobb hangsúlyt 
kap a mozgás, a végtagok, persze a típus és 
szépség itt is dominál. 
Szeretnénk, ha az arab telivér megmaradna 
lónak, annak használati értékeivel együtt, 
és nem válna egy magas presztízsű kiállítási 
állattá.

Sokan beszélnek az arab telivér válságá-
ról, a recesszió hatásáról.
Valóban ez mindenhol érezhető, így az 
arab lovak esetében is. A recesszió ellen 
a legjobb orvosság a minőségi „termék”. 
Az átlag feletti  lóra mindig van vevő, és 
van a vevőkörnek egy olyan szegmense, 
akit nem – vagy csak kevésbé érint a vál-
ság. Persze őket meg kell ismerni és ki kell 
szolgálni.  A recesszióért részben azok a fe-
lelőtlen „tenyésztők” is felelősek, akik már 
kétéves ménekkel fedeztetnek, csupán a 
tenyészszemlék, show-k eredménye alap-
ján. Sajnos erre a nyugaton megengedő 
szabályozás lehetőséget ad, pedig az elő-
relépés záloga a szelekció. „Gazdag ember 
gyorsan tanul”, a szakembereket kiszorítják 
a celebek, a középszerű, és gyenge lovak te-
lítik a piacot, rontják a fajták presztízsét. 
Ennek ellenére a Veronában látottak után 
optimista vagyok, mert van ellenpélda is 
és nem kell messzire menni.  Elég, ha a 
lengyel ménesekre, és az egyre erősödő 
magántenyésztőkre gondolunk. Az idei ár-
verésen 2 millió Euróért adtak el 26 lovat, 
és itt Veronában is taroltak. A következetes 
munkának megvan a gyümölcse, pedig a 
pálya „nem feléjük lejt”. ►
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DALI (Lazaal X Elektra)

NASTYA OS (Marajj X AB Nastrapsy)



EREDMÉNYEK

Startszám Név Színe Apja Anyja Tulajdonos Tenyészétő 

Európa bajnok éves kancacsikók

Arany 65 AJMANIAH OS (DE) pej Ajman Moniscione AB Nastrapsy  by Psytadel Ajman Stud (UAE) Gestüt Osterhof (DE)

Ezüst 69 M.M.ESPLENDIDA (AT) szürke RFI Farid M.J. Eluise by WH Justice Mario Matt (AT) Mario Matt (AT)

Bronz 64 PIACOLLA (PL) pej Enzo Polonica by Ekstern SK Michalow (PL) SK Michalow (PL)

Európa bajnok éves méncsikók

Arany 81 MAESTRO DES ALPES (GB) pej Marwan Al Shaqab Maya des Alpes by Simeon Sadik Otto Berg (FR) Otto Berg (FR)

Ezüst 88 FEUER JADE (IT) pej Ajman Moniscione Neva Bint Volga by Pamour Vieider Ivan (IT) Vieider Ivan (IT)

Bronz 79 GALAHAD JULIVER (AT) szürke WH Justice Baswani by Lorenzo El Bri Al Baydaa and Mai Stud (EGY) Laimbruber Robert (AT)

Európa bajnok junior kancacsikók

Arany 127 NASTYA OS (DE) pej Marajj AB Nastrapsy by Psytadel Ajman Stud (UAE) Gestüt Osterhof (DE)

Ezüst 105 PERFINKA (PL) szürke Esparto Perfirka by Gazal Al Shaqab Al Muawd Stud  (Szaud Ar.) Bialka SK (PL)

Bronz 110 MZ-DJLSHADA  (CH) pej QR Marc MZ-Djamira by Shaklan Ibn Bengali Maya and Ernst Schlapfer (CH) Zinniker Margot (CH)

Európa bajnok junior méncsikók

Arany 126 DALI (IT) pej Lazaal Elektra by Hadidi Virga Giorgio (IT) Virga Giorgio (IT)

Ezüst 137 JAMAAL DI MAR (IT) pej Marajj Calyenna El Jamaal by Ali Jamaal Soc. Agr. Tre Stele S.A.S. (IT) Franchini Marco (IT)

Bronz 140 AL MARID (DE) szürke Al Milan Bafra B by El Nabila B Sax Arabians (DE) T. Holubec  (SK)

Senior kancák

Arany 169 EMANDORIA (PL) szürke Gazal Al Shaqab Emanda by Ecaho Ajman Stud (UAE) SK Michalow (PL)

Ezüst 143 PRIMERA (PL) pej Eden C Preria by Ararat SK Janow Podlaski (PL) SK Janow Podlaski (PL)

Bronz 177 EMIRA (PL) szürke Laheeb Embra by Monogramm Ajman Stud (UAE) SK Michalow (PL)

Senior mének

Arany 186 SHANGAI EA (ESP) szürke WH Justice Salymah by Khidar Asayel Stud (Kuwait) Sorroca Albert (ESP)

Ezüst 200 IM BAYARD CATHAREE (FR) sárga Padrons Immage Shamilah Bagheera by Nadir I. Royal Cavalry of Oman Roques Richard (FR)

Bronz 204 POGANIN (PL) szürke Laheeb Pohulanka by Pepton SK Janow Podlaski (PL) SK Janow Podlaski (PL)

Találkozott honfitársainkkal Veronában?
Sajnos a kiállításból nem sokat láttam, de 
azt szomorúan kellett megállapítsam, hogy 
amíg másfél évtizede itt még magyar étte-
rem, több fogat, eladó ló volt, kézművesek-
kel  kereskedőkkel találkoztam, addig ma  
egy Bábolnáról származó olasz tulajdonban 
álló kanca, Bajadéra B jelezte létezésünket. 
A spanyol, az amerikai fajták és az olasz ló-
tenyésztés külön pavilont béreltek az idén 
is. Kína felé kacsingatunk, ami jó, de nem 
szabadna elfelejteni hagyományos régi pi-
acainkat, kivonulni onnan, ahol rokon-
szenvvel viseltetnek irántunk. 

Ha alaposan tanulmányozzuk a kérdést, 
a bírók szinte egyformán rangsorolták a 
lovakat...

A pontszámok láttán borzasztó szoros 
eredmény született minden osztályban. Az 
egyik osztályban a győztes 454 pontot ka-
pott, de 446 ponttal egy Marajj csikó csak 
a 9. lett…
Valóban a bírálatok pontszáma nagyon 
egyöntetű volt, sokszor látszólag csekély 
különbség döntött, de ez nem a véletlen 
műve.  A pontszámok itt nem jelentenek 
abszolút értéket, csak a sorrend kialakítását 
teszik lehetővé, amihez nagy rutin és össze-
szokottság kell.

Örök vitatéma a pontozásos rendszerek-
nél a bírói függetlenség. Hogy állnak ez-
zel az show-kon? 
Szigorúak az összeférhetetlenség szabályai, 
a bírók szállodai elhelyezésétől a tulajdono-

sokkal való kapcsolattartásig, a bíró kataló-
gust nem láthat, és még sorolhatnám.  Az 
új szabályok szerint mindenki csak egy ki-
emelt show-n bírálhat egy évben, és nincs 
bírói díj, csak az úti költséget térítik meg.  
Aki kilóg, azt kifütyülik, és többször nem 
kap meghívást. Természetesen van, aki az 
induló lovak közül többet ismer, én azok 
közé tartozom, akinek addig érdekes ez a 

„játék” amíg döntésemet nem befolyásol-
ják a korábban elért eredmények, a tulaj-
donos személye, stb. 

Született-e említésre méltó eredmény?
Szívesen számolnék be magyar lovak sike-
réről, de nem indultak. Egyedül olasz tu-
lajdonban Bajadéra B  (Teyszír-243 Basme 
B) lett osztályában hét közül negyedik, ott 

természetesen én, mint tenyésztője nem 
bírálhattam. Az eredményekkel nem un-
tatnám az olvasókat, akiket érdekelt, azok 
láthatták web tv-n, illetve a honlapokról 
fotók, videó-összefoglalók és az eredmé-
nyek letölthetők. Köszönöm megtisztelő 
érdeklődésüket.                                     LN

Fotó: Erwin Escher 
www.ErwinEscher.com ©
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Fierracavalli Verona
számokban:

● 650 kiállító, ebből 137 külföldi,
28 országból

● 96.313 m2 fedett kiállítótér
● 156.000 látogató 75 országból

● 20 szakmai delegáció
● 45 tenyésztő szervezet

● 2.800 ló
● 60 lófajta

● 650 újságíró, melyből 53 külföldi
● 160 verseny, rendezvény

és tenyészszemleBírók: (balról jobbra) Cristian Moschini (IT) (Ring rendező), Sue Woodhouse (UK), Gianmarco 
Aragno (IT), Nasr Marey (EGY), Rombauer Tamás (HU), Ferdinand Schwesterman (CH), Basil 
Jadaan (SYR). Fotó: Abelli, Nicoletta
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PRIMERA (Eden C X Preria)

EMANDORIA (Gazal Al Shaqab X Emanda)

AJMANIAH OS
(Ajman Moniscione X AB Nastrapsy)

MAESTRO DES ALPES
(Marwan Al Shaqab X Maya des Alpes)


