
Mistrzostwa Polski w WKKW i CCI, Jaroszówka 1984
Wojciech Mickunas

Eugeniusz Koczorski zajął na Igreku wysokie IV miejsce (fot. D. Kędzierski)

31. mistrzostwa Polski w WKKW już za nami, kolejni mistrzowie kraju zostali wyłonieni. Jak większość
imprez mistrzowskich i ta nie obeszła się bez emocji i niespodzianek. WKKW jest konkurencją, w której
trudno jest  o 100-procentowych faworytów i jest  to jeden z elementów, który czyni tę  konkurencję
ciekawą i  atrakcyjną.  Po raz drugi Jaroszówka była areną rozgrywania mistrzostw Polski,  będących
zarazem zawodami  CCI.  Obsada  zagraniczna  i  tym razem była  skromna.  Przyjechali  reprezentanci
Czechosłowacji  i  3  zawodników  z  Belgii.  Na  dobrej  drodze  były  pertraktacje  piszącego  te  słowa
z Lucindą Green i kilkoma jej  przyjaciółmi z ekipy brytyjskiej,  ale bliski termin CCI Punchestown,
gdzie  Anglicy  rokrocznie  startują,  pokrzyżował  plany.  Jest  jednak  obietnica,  że  w  przyszłym  roku
ujrzymy na CCI w Polsce ekipę Wielkiej Brytanii z Lucindą Green.

Kros wybudowany w Jaroszówce przez kierownika stadniny inż. Romana Krzyżanowskiego w zeszłym
roku wykorzystany został w dużym procencie w tegorocznej imprezie. Dobudowano jedną kombinację
(zagroda dla bydła nr 13) i zmodyfikowano kilka innych przeszkód. W sumie kros wydawał się średnio
trudny, dawał możliwość galopowania po dobrym łąkowym podłożu, ale wymagał rozważnej jazdy ze
względu na końcowy fragment gęsto zabudowany przeszkodami.

Ośrodek  Sportów  Konnych  w  Jaroszówce  z  roku  na  rok  staje  się  poważniejszym  partnerem
w organizowaniu  imprez  jeździeckich.  Przybyła  baza  hotelowa  (3  bungalowy na  26  miejsc  już  są
gotowe, 2 wzorowane na drzonkowskich w budowie), ludzie zaangażowani w organizowanie zawodów
robią to coraz sprawniej i lepiej, a nad wszystkim czuwa sponsor w postaci POHZ Chojnów ze znanym
z zaangażowania w sprawy końskie dyrektorem Zdzisławem Śnieguckim.
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Po  raz  pierwszy  do  prowadzenia  obliczeń  wyników  i  ustalania
klasyfikacji zastosowany został w Polsce komputer. Maszyna Vang
2200  B  obsługiwana  przez  inż.  Stanisława  Dziadurę  i  jego
asystentkę  Urszulę  Brezę,  pracowników  Ośrodka  Badawczo-
Rozwojowego  przy  Zakładach  Urządzeń  Elektrycznych  Lumel
w Zielonej  Górze,  przechodziła  test  przed  zastosowaniem  jej
podczas mistrzostw Europy juniorów. 

Test  wypadł  znakomicie.  Zakładowi  Lumel  i  dyrektorowi
Adamowi  Antoniowi  należą  się  w tym  miejscu  słowa
podziękowania  za  udostępnienie  komputera  dla  potrzeb  sportu
jeździeckiego.  Inż.  Dziadura,  jak  można  sądzić,  „połknął
końskiego  bakcyla”  i  po  Jaroszówce  uda!  się  z komputerem do
Sopotu na CSIO. 

Liczymy  na  to,  że  będzie  to  początek  „ery  komputerowej”
w naszym  jeździectwie.  Zawody  w Jaroszówce  były  również
testem  zespołu  prowadzonego  przez  inż.  Aleksandra
Zembaczyńskiego z Drzonkowa w składzie: Lidia Sucharzewska,
Małgorzata  Chajęcka  i  Jolanta  Komorska.  Zespół  ten  stanowił
sekretariat  zawodów  i  jego  test  przed  ME  juniorów  również
wypadł pomyślnie.

Nagrodę redakcji „Konia Polskiego" dla
hodowcy najlepszego konia mistrzostw

Polski w WKKW stanowiła plakieta
z brązu lanego, patynowego,

zaprojektowana i wykonana przez artystę
rzeźbiarza Jerzego Kuczmierowskiego.

Otrzymał ją inż. Maciej Swidziński,
hodowca z SK Golejewko, skąd pochodzi

Niewiaża (fot. M. Apel)

Podczas  zawodów  w  Jaroszówce  ujeżdżenie,  które  można  od  pewnego  już  czasu  nazywać  naszą
pokazową  próbą  w  WKKW (pod  względem poziomu,  jaki  większość  naszych  zawodników  i  koni
osiągnęła),  tym  razem wypadlo  ogólnie  źle.  Przyczyniły  się  do  tego  niesprzyjające  warunki,  jakie
panowały  podczas  rozgrywania  tej  próby.  Nagła  zmiana  pogody,  niskie  ciśnienie  atmosferyczne,
podmuchy porywistego zimnego wiatru, powodowały zwiększoną pobudliwość koni. Większość koni
wykonywała  program  grubo  poniżej  normy.  Zupełnie  zaskoczył  obserwujących  przejazd  jeszcze
wówczas  mistrza  Polski,  Jana  Lipczyńskiego  na  Elektronie.  Koń  robił  wrażenie  zupełnie
nieprzytomnego  i  zachowywał  się  jak  w  amoku.  Od  wjazdu  na  czworobok  w  A do  zatrzymania
w X wykonywał przedziwne, trwające kilkadziesiąt sekund ewolucje, a wyglądało to tak, jakby miał
zamiar przewrócić się na ziemię albo eksplodować w powietrzu. Powtarzało się to jeszcze parokrotnie
podczas wykonywania programu. Koń był przez cały czas tak napięty, że jego skóra robiła wrażenie
membrany rozpiętej na bębnie dobosza.

Takie  zachowanie  się  konia  jest  typowe  dla  stanu  psychicznego,  który  niektórzy  psychologowie
określają  jako  „krótkie  spięcie”.  Nadmiar  bodźców  zewnętrznych  i  wewnętrznych  płynących
jednocześnie  do  centralnego  układu  nerwowego  powoduje  chaos  i  w  rezultacie  tzw.  „palenie  się
styków”,  czyli  chaos  reakcji.  Reakcja  konia  w  takim  stanie  może  być  niezwykła.  Poczynając  od
zamarcia w bezruchu i braku reakcji na bodźce, a kończąc na rzucaniu się do ucieczki, bądź na pobliskie
przeszkody,  np.  na  ścianę  ujeżdżalni.  (Obserwowałem swego  czasu  konia,  który  doprowadzony do
takiego stanu przez swego jeźdźca rzucił się na ścianę ujeżdżalni, jak gdyby w samobójczym zamiarze).
Pozwalam sobie w tym momencie na dygresję w związku z casusem Elektrona ponieważ uważam, że
może  to  niektórym  czytelnikom pomóc  w  zrozumieniu  pewnych  spraw  związanych  z  tzw.  końską
psychologią.

Jak  dochodzi  do  sytuacji  w mózgu  konia  zwanej  „krótkim spięciem”?  Jest  to  moim zdaniem finał
procesu trwającego przez dłuższy czas (uzależniony od indywidualnej wrażliwości systemu nerwowego
konia),  polegającego  na  permanentnym  przeładowywaniu  (przeciążaniu)  umysłu  konia  nadmierną
ilością różnorodnych wrażeń w krótkim czasie, płynących z nadmiaru bodźców. W praktyce wygląda to
tak  mniej  więcej:  zbyt  gorliwy  i  ambitny  jeździec  stara  się  swego  wierzchowca  doprowadzić  do
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perfekcji i podczas jednego treningu aplikuje mu cały arsenał swej jeździeckiej edukacji, przeplatając
często polecenia karceniem za każde nawet drobne przewinienie lub złe wykonanie polecenia. Trening
taki to nic innego jak pasmo wymagań i kar. Karanie nie musi się wcale odbywać przy użyciu bata,
wystarczy szturchnięcie ostrogą, ostre działanie wodzy czy nawet zbyt długie wymaganie pozycji „na
baczność”. Niektórzy jeźdźcy marzą, aby ich koń reagował jak dobrze wyregulowana maszyna. Jest to
niemożliwe, ponieważ koń nie jest maszyną, tylko żywym stworzeniem, które nie pojmuje, co to jest
sport, WKKW, czworobok, mistrzostwa, Olimpiada itd. Koń nie pojmuje sensu swego istnienia, instynkt
nakazuje mu istnieć, a skoro istnieje to również instynktownie będzie się sprzeciwiał wszystkiemu, co
mu to istnienie uprzykrza. Jeżeli me może się sprzeciwie, to zaczynają się w jego systemie nerwowym
„palić styki”, aż doprowadza to do „spięcia” i niezwykłych reakcji. 

Mistrz Polski na rok 1984 Bogusław Jarecki na klaczy Niewiaża na trasie krosu. O jego sukcesie zadecydowało zwycięstwo
na czworoboku bezbłędne pokonanie próby terenowej (fot. D. Kędzierski)

Wniosek z tego może być taki, jak brzmi tytuł artykułu dr Irmy Leskin w jednym z pism jeździeckich:
„Koń sportowy musi mieć zawsze dobre samopoczucie”. Trenując konia, ucząc go i szkoląc, zawsze
powinno się o tym pamiętać i traktować konia podobnie, jak traktuje się dziecko, któremu w procesie
edukacji pozostawia się zawsze miejsce na zabawę, na uczucie zadowolenia i radości z wykonywanych
zadań.  Trener  i  zawodnik  są  wobec  koni  pedagogami.  W  pedagogice  ludzkiej  zbyt  pobłażliwy
wychowawca może wychować przestępcę, a zbyt surowy — psychopatę. Bardzo podobnie jest z końmi.

Czytelnicy wybaczą mi tę nieco długą dygresję, ale sądzę, że od czasu do czasu warto się zastanowić
nad psychicznym aspektem treningu koni. Jeździectwo powinno być sportem niosącym radość, radość
wspólnego wysiłku człowieka i konia, może nieść także zmęczenie, czasami do granic możliwości, ale
jak najmniej bólu i niepotrzebnego cierpienia. Nie będzie wtedy przeciwników tego sportu, którzy już na
zachodzie Europy zorganizowani pod szyldem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami od czasu do czasu
protestują, uciekając się nawet do palenia i niszczenia przeszkód na trasach krosów.

Wróćmy jednak do Jaroszówki.  44 pary przedstawiły się  w próbie ujeżdżenia,  która zakończyła się
sukcesem Bogusława Jareckiego. Zaprezentował on dwa konie: Niewiażę i Harmonię i uplasował się na
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I i III miejscu. Przedzielił te dwie klacze Bemol pod Arturem Boberem. Próbę ujeżdżenia sędziowała
komisja  w  składzie:  Jean  Berckmans  z  Belgii  oraz  Michał  Rudowski  i  Władysław  Byszewski.
Zagraniczni  zawodnicy prezentowali  raczej  niski  poziom i  najwyżej,  na  27.  miejscu,  uplasował  się
Vaclav Jordan na koniu Adwokat z Czechosłowacji. Próba terenowa rozpoczęła się w sobotę o godz. 13
przy  sprzyjającej,  niezbyt  upalnej  pogodzie.  Nie  wystartował  do  niej  Jan  Lipczyński  na  Elektronie
pozbawiony szans na przyzwoity wynik po nieudanym występie na czworoboku. Jako pierwsi startowali
ci  zawodnicy,  którzy mieli  po 2 konie,  głównie kadrowicze.  Jacek Daniluk na Bakałarzu,  Mirosław
Szłapka na Cyruliku, Jacek Bobik na Optyku, Mirosław Ślusarczyk na Asesorze, Krzysztof Rafalak na
Dźwinoerodzie,  Adam Prokulewicz na Lagarze przebyli  kros bez błędów i w normie czasu,  a  Piotr
Piasecki na Iwanie przekroczył normę czasu o 5 sek. Wyglądało więc na to, że kros jest łatwy. W środku
listy startowej kibice byli jednak świadkami „czarnej serii”. Mnożyły się błędy i wykluczenia. Dużym
zaskoczeniem było wycofanie się Romana Kucińskiego na Burgrafie, który po upadku na zeskoku do
wody (nr 16) i po 2 zatrzymaniach na przeszkodzie nr 20 zrezygnował z kontynuowania jazdy. Nie
kończyły kolejno: Szermierz pod Wiesławem Apanasewiczem, Jupiter pod Sylwestrem Piotrowskim,
Fikus  pod  Vadawem Jordanem.  Tragicznie  kończy  kros  na  zeskoku  z  bankietu  (nr  15)  Barok  pod
Ryszardem Borko. Koń kuśtykając na trzech nogach sprowadzony został do stajni, gdzie okazało się, że
zdruzgotana została kość pęcinowa prawej przedniej kończyny. Barok musiał zostać zgładzony.

Pierwszym wicemistrzem Polski został Artur Bober na Bemolu. Na jego sukces złożyło się II miejsce w ujeżdżeniu,
niewielkie spóźnienie w krosie i 1 zrzutka na parkurze) (fot. C. Słomiński)

W tym miejscu nasuwa się jeszcze jedna dygresja. W innych krajach Europy podczas zawodów rangi
CCI czy CCIO komisje weterynaryjne dopuszczające konie do startu, są bardzo rygorystyczne, a czasem
nawet przewrażliwione i „czepiają się” wszystkiego. Często nas, mam na myśli trenerów i zawodników,
to irytuje, ale słuszność leży po ich stronie. Musi-my robić wszystko, aby z zawodów jeździeckich, na
ile jest  to w naszej  mocy,  eliminować możliwość wypadków kończących się tak smutno, jak wyżej
przytoczony.  Musimy  zyskiwać  sobie  sympatyków,  nie  możemy  ich  odstraszać  czy  też  zrażać.
Oczywiście  WKKW  jest  sportem  niebezpiecznym,  w  którym  istnieje  ryzyko  niebezpiecznych
wypadków i ludzi, i koni, ale trzeba robić wszystko, aby to ryzyko zmniejszyć do minimum. Pod koniec
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listy startowej obserwowaliśmy przejazdy kadrowiczów na swoich drugich koniach (poza wycofanymi
Czerskiem, Oporą i Ekranem). M. Szłapka na Erywaniu, J. Bobik na Koprze (obaj mieli  niewielkie
przekroczenie normy czasu), K. Rafalak na Dajaku, B. Jarecki na Niewiaży, Z. Kościeński na Signorecie
i  E.  Koczorski  na  Igreku  mieli  przejazdy  bez  błędów  i  w  normie  czasu.  Imponowały  zwłaszcza
pewnością skoków Dajak i Koper. Potwierdziło się to, co obserwujemy od kilku lat: czołówka naszych
wukakawistów dobrze sobie radzi w próbie terenowej.

II wicemistrz Polski Mirosław Ślusarczyk na Asesorze na trasie krosu. Brązowy medal zapewnił sobie bezbłędnym
pokonaniem parkuru, dzięki czemu awansował aż z 8 miejsca (fot. D. Kędzierski)

W sumie po próbie terenowej zostało na placu boju 27 par. Liczba ta zmniejszyła się jeszcze o 2 konie
po niedzielnym przeglądzie weterynaryjnym poprzedzającym konkurs skoków.

Po próbie terenowej czołówkę stanowili: B. Jarecki na Niewiaży — 41,8 pkt., A. Bober na Bemolu —
48,8, K. Rafalak na Dajaku — 49,4, E. Koczorski na Igreku — 54,8 i P. Piasecki na Iwanie — 55,2.
Wyglądało na to, że walka o medale rozegra się pomiędzy tą piątką zawodników. A było o co walczyć,
ponieważ  oprócz  złotego  medalu  i  tytułu  mistrza  Polski  na  zwycięzcę  czekała  nagroda  specjalna:
ofiarowany  przez  Kombinat  Górniczo-Hutniczy  w  Lubiniu  talon  na  „malucha”.  Warto  ten  fakt
podkreślić,  gdyż  w ten  sposób  zbliżamy się  do  Europy Zachodniej,  gdzie  nagrody tej  wartości  na
zawodach takiej rangi są przyjęte od dawna.

Niedzielny konkurs  skoków przyniósł  wiele  emocji  i  zadecydował o ostatecznej  klasyfikacji.  Nowy
komplet przeszkód z nowo obowiązującymi uchwytami do drągów i z toczonymi drągami okazał się
dość  trudny do pokonania.  Chociaż  wymiary przeszkód nie  były maksymalne,  roiło  się  od  błędów
i tylko  4  konie  z  25  pokonały  parkur  bez  błędu.  Jako  pierwszy uczynił  to  Betel  pod  Zbigniewem
Januszewskim i awansował z 23 na 21 miejsce. Następnie Madera pod Jackiem Olejnickim przesunęła
się z 15 miejsca na 10 (para ta zaprzepaściła szanse nawet na medal złoty przez wyłamanie na dość
prostej  przeszkodzie  w  krosie),  Lagar  pod  A.  Prokulewiczem — z  14  na  5  miejsce  i  Asesor  pod
M. Ślusarczykiem  czystym  przejazdem  zapewnił  sobie  brązowy  medal,  awansując  aż  z  8  miejsca.
Grzebali swe medalowe szanse kolejno P. Piasecki na Iwanie: 3 błędy, E. Koczorski na Igreku: 2 błędy
i K. Rafalak na Dajaku. Para ta, w tym momencie będąca na III miejscu, rozpoczęła dobrze. Pokonali
bezbłędnie drugą i trzecią przeszkodę (najczęściej strącane), co widocznie spowodowało rozluźnienie
i w konsekwencji wyłamanie na jednej z dalszych przeszkód. To spowodowało z kolei zdenerwowanie,
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jeszcze dwie zrzutki i w efekcie spadek aż na 8 miejsce. Koncertowo rozpoczął walkę o złoty medal
A. Bober  na  Bemolu.  Prowadził  konia  bardzo  precyzyjnie,  także  czysto  skacząc  druga  i  trzecią
przeszkodę, aż do dziesiątej, na której nastąpił moment rozluźnienia i zrzutka — jak się potem okazało
(przy 2 zrzutkach Niewiaży) — na wagę złotego medalu. Jako ostatni rozpoczął swój przejazd B. Jarecki
na Niewiaży mając nad rywalami 2 zrzutki przewagi. Wykorzystał ten limit. Dwie zrzutki wystarczyły
mu do utrzymania przewagi i zdobycia tytułu mistrza Polski.

Krzysztof Rafalak na Dajaku stracił szansę na medal na parkurze. ale kros przebył w imponującym stylu. Na zdjęciu: zeskok
z bankietu w nienagannym stylu (fot. D. Kędzierski)

Z zeszłorocznych medalistów tylko Jarecki  ponownie stanął  na podium i  to o jeden stopień wyżej.
W zeszłym roku zdobył srebrny medal na Harmonii. Wszyscy trzej medaliści zdobyli po drugim medalu
w swojej karierze w WKKW. A. Bober ma już na swoim koncie brązowy medal zdobyty w 1979 r. na
Chorwacie,  a  M. Ślusarczykowi  należą się  specjalne  słowa uznania,  gdyż dosiadał  on Niewiażę  od
początku jej  kariery aż do ubiegłego roku i  doprowadził  ją  do wysokiego poziomu.  Warto  zwrócić
uwagę, że 2 medale zdobyli zawodnicy z jednego klubu — LKS Dragon, Nowielice. Sukces w pełni
zasłużony,  gdyż  zorganizowana  praca  w  tej  konkurencji  prowadzona  jest  w  tym  klubie  od  lat.
Potwierdzeniem tego był fakt, że zespół Polski II, w skład którego wchodziło 3 członków tego klubu:
Jarecki,  Ślusarczyk i Prokulewicz oraz jego wychowanek — J. Bobik, (który nb. po tych zawodach
wrócił  do  macierzystego  klubu)  wygrał  klasyfikację  zespołową,  mając  182,6  pkt.  karnego.  Drugie
miejsce  zajęła  ekipa  CSRS  z  wynikiem  662,8  pkt.  k.,  a  zespoły  Polski  I  (po  wycofaniu  się
Lipczyńskiego,  Rucińskiego  i  nie  dopuszczeniu  Erywania  do  skoków)  oraz  Belgii  zostały
zdekompletowane.

Organizatorzy przygotowali dla zwycięzców, i nie tylko, wiele ciekawych nagród. Była również nagroda
specjalna  redakcji  „Konia  Polskiego”  dla  hodowcy  najlepszego  konia  MP.  Z  rąk  redaktora  Marka
Szewczyka  nagrodę  odebrał  znany  hodowca  kom  pełnej  krwi  angielskiej  ze  Stadniny  Koni
w Golejewku, skąd pochodzi Niewiaża, inż. Maciej Swidziński. Oby więcej takich koni hodowano i oby
trafiały one do sportu i do WKKW. Niewiaża jest po Kadyksie od Niedzicy po Mehari. Również koniem
pełnej krwi jest og. Bemol, lecz wyhodowany został w innej stadninie, w Strzegomiu. Jego ojcem jest
Mehari, a matką Bretania po Dorpat. Brązowy medalista Asesor jest rzadkim przypadkiem w naszym
sporcie wyczynowym, gdyż nie został wyhodowany w stadninie, lecz w PGR Ostrówek. Jest to koń rasy
wielkopolskiej po Dorwidzie xx od Aśki po Pałaszu.
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Tyle o tegorocznych MP i CCI w Jaroszówce. Szczegółowe wyniki MP i CCI podane są w tabeli.

Na koniec słów parę o innych zawodach CCI rozegranych na 4 tygodnie przed MP w miejscowości
Breda w Holandii, w których startowała nasza ekipa. P. Piasecki na Talizmanie, A. Bober na Bemolu,
R. Ruciński na Chorale, B. Jarecki na Niewiaży, M. Ślusarczyk na Oporze, J. Daniluk na Bakałarzu,
K. Rafalak na Dźwinogrodzie i M. Szłapka na Cyruliku zmierzyli się w Bredzie z zespołem Francji,
Szwecji,  Wielkiej  Brytanii,  liczną  grupą  jeźdźców holenderskich,  dwuosobowym zespołem duńskim
i indywidualnie startującymi zawodnikami z USA i RFN. Łącznie 61 par wystartowało pierwszego dnia
w tej imprezie. I tym razem występy naszych par na czworoboku były udane, większość plasowała się
w pierwszej 15, a zespołowo przegraliśmy tylko jednym punktem z ekipą Francji. Zespół występował
w składzie:  Piasecki,'Bober,  Ruciński, Jarecki.  Kros, który był dość trudnym krosem klasy M, nasze
pary  pokonały  w  większości  bardzo  dobrze.  Tylko  Opora  pod  Ślusarczykiem  miała  upadek
i zatrzymanie,  a Bakałarz  jedno  zatrzymanie.  Zespół  nasz  wysunął  się  po  próbie  terenowej  na
prowadzenie. Nie wystartowała do krosu Lucinda Green na Brass Monkey na skutek kontuzji swego
wierzchowca, a z czwórki Anglików tylko dwoje ukończyło próbę terenową.

Po raz kolejny konkurs  skoków pogrzebał  szanse naszych zawodników na sukces.  Bilans  konkursu
skoków był bardzo zły: 6 zrzutek Niewiaży, po dwie Talizmana, Chorała, Bemola, Dźwinogroda, Opory
i Cyrulika i dyskwalifikacja Bakałarza za pomylenie parkuru. W rezultacie zespól zajął III miejsce za
Francją  i  Szwecją,  a  indywidualnie  najwyżej  na  8  miejscu  uplasował  się  Cyrulik  pod M.  Szłapką.
Triumfował w Bredzie Francuz Patrick Marquibielle na Chupa Chupa przed Belgiem Villim Sneyersem
na Wodanie i Holendrem Janem van den Schansem na Take it Easy. Nasi zawodnicy po raz kolejny mieli
problemy z  konkursem skoków.  Pokonanie  parkuru  o wysokości  120 cm na drugi  dzień  po próbie
terenowej  nie  jest  zadaniem  łatwym  i  wymaga  od  jeźdźca  pewnych  umiejętności  technicznych.
Większość koni potrzebuje pomocy w zmobilizowaniu się do wysiłku, koniecznego do pokonania czysto
jeszcze  tych  kilkunastu  przeszkód  mimo  zmęczenia  odczuwanego  po  próbie  terenowej.  Jest  spora
różnica pomiędzy techniką jazdy w konkursie 120 cm, czyli kl. N w skokach na koniu przygotowanym
tylko  do  konkursu  skoków,  a  jazdą  w  konkursie  120  cm  nazajutrz  po  próbie  terenowej.  Przy
obowiązującym nowym modelu uchwytów i przy toczonych równych drągach, każde dotknięcie drąga
powoduje zrzutkę. Koń musi skakać nie dotykając drągów, a jeździec musi potrafić mu w tym pomóc.
Tę sztukę  zaprezentował  w Bredzie  zwycięzca  Patrick  Marquibielle.  Jeżeli  nasi  zawodnicy posiądą
jeszcze i tę umiejętność, z pewnością będą mogli walczyć o prymat na kontynencie.

Tab. WYNIKI CCI I MISTRZOSTW POLSKI W WKKW, JAROSZÓWKA 24—27 V 1984 R.
Miej-
sce

Zawodnik Koń/wiek Kraj/klub Próba A
Próba B

Wynik
Próba C końcowy 
pkt. karne

stipl kros 
skoki

czas

1 B. Jarecki Niewiaża xx (8) LKS Dragon, Nowielice 41,8 0 0 0 10 51,8
2 A. Bober Bemol xx (10) LKS Stragona, Strzegom 46,4 0 0 2,4 5 53,8
3 M. Ślusarczyk Asesor (10) LKS Dragon, Nowielice 58,0 4 0 0 0 62,0
4 E. Koczorski Igrek (9) CWKS Legia, St. Miłosna 54,8 0 0 0 10 64,8

5 A. Prokulewicz Lagar (9) LKS Dragon, Nowielice 68,8 0 0 0 0 68,8
6 B. Owczarek Bartodziej (8) BKJ Bogusławice 64,2 0 0 0 5 69,2

7 K. Rafalak Dajak xx (11) JLKS Sopot 49,4 0 0 0 20 69,4

8 J. Daniluk Bakałarz (9) LKS Nadwiśl., Kwidzyn 60,2 0 0 0 10 70,2
9 P. Piasecki Iwan (12) CWKS Legia, St. Miłosna 53,2 0 0 2 15 70,2

10 J. Olejnicki Madera xx (11) LZS Żołędnica 51,4 0 20 0 0 71,4

11 K. Rafalak Dżwinogród xx (8) JLKS Sopot 63,8 4 0 0 5 72,8

12 M. Szłapka Cyrulik (9) LKJ Łąck 61,2 3,2 0 0 15 79,4
13 J. Bobik Koper (10) LKS Lumel, Z. Góra 53,4 6,4 0 0,4 20 80,2
14 Z. Kościeński Celebes (9) LKS Nadwiśl., Kwidzyn 60,0 0 20 0 10 90,0
15 J. Bobik Optyk (14) LKS Lumel, Z. Góra 70,6 4,8 0 0 15 90,4
16 D. Witosławski Dariel (9) LKS Lumel, Z. Góra 72,4 0 0 6,8 20 99,2
17 F. Slavik Mario CSRS 87,0 0 0 14 30 131,0

18 E. Koczorski Gajal (10) CWKS Legia, St. Miłosna 51,6 0 60 4,4 15 131,0
19 S. Dvorak Diagonala CSRS 98,2 0,8 20 0 20 139,0

20 B. Wróblewski Wytok (8) LKS Nadwiśl., Kwidzyn 72,4 12 20 17,6 20 142,0

21 Z. Januszewski Betel (12) BKJ Bogusławice 63,8 8 60 18,4 0 150,2
22 F. Kurek Manitou (8) LKS Cwał, Poznań 69,4 2,4 120 33,2 5 230,0
23 I. Zeelmakers Wilmia Belgia 71,8 19,2 80 83,2 20 274,2
24 L. Hanot Wilma Belgia 76,6 1,6 180 60,4 10 328,6
25 P. Plundrak De Boa CSRS 78,2 16,4 140 153,2 5 392,8

Startowały 44 konie, ukończyło 25. Nie ukończyli: Z. Kościeński (Signoret 7), M. Szłapka (Erywań 13) — nie dopuszczeni do skoków; S. Piotrowski (Jupiter 10), W. 
Apanasewicz (Szermierz xx 12), P. Sikorski (Don fausto 7), W. Jordan (CSRS) — (Advokat), P. Skwira (Fikus 7) — eliminacja na krosie; R. Ruciński (Burga xx 10), R. 
Borko (Barok 9), wycofany na krosie; T. Wawszczyk (Sumer 9), J. Ko- werski (Olkusz xx 9), H. Kreyn (Bel. Garcon de Cafe) — wycofany po stiplu; B. Jarecki 
(Harmonia 13), J. Daniluk (Czersk 7), M. Ślusarczyk (Opora 9), P. Tryzna (CSRS Nor.), A. Prokulewicz (Ekran 11), R. Dysarz (Deflacja 10) i J. Lipczyński (Elektron 11)
— wycof. po ujeżdżeniu.
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