
Międzynarodowe Konkursy Hippiczne w Warszawie
Zespół redakcyjny; Przegląd Kawaleryjski 1927 czerwiec R.4 Nr4

Prezentacja zespołów. Fot. Pełczyński.

Inicjatywa  urządzenia  pierwszych  w  Polsce  międzynarodowych  konkursów  hippicznych,  na  wzór
zawodów tego typu organizowanych w większej części państw europejskich i w Ameryce, wyszła od
naszych jeźdźców reprezentujących barwy polskie na konkursach zagranicą, gdzie zdążyli już zdobyć
sobie ustaloną opinję i wykazać się posiadaniem własnej metody jazdy konkursowej,

W dążeniu do zrealizowania te; myśli i oceniając w należyty sposób znaczenie sportowe i propagandowe
tego  rodzaju  imprezy,  grono  sportowe  z  płk.  S.  G  Zahorskim,  wybitnym  przedstawicielem  sportu
konnego i wielokrotnym zwycięzcą knkursów hippicznych międzynardowych — na czele, uzyskawszy
wysoki protektorat  Pana Prezydenta Rzeczypospolitej  i  poparcie  Prezesa Rady Ministrów i  Ministra
Wojny  Marszałka  Piłsudskiego,  utworzyło  przy  końcu  r.  ub.  szkielet  komitetu  organizacyjnego,
rozpoczynając  równocześnie  akcję  celem  uzyskania,  odpowiedniego  na  ten  cel  terenu,  funduszów,
zapewnienia udziału zagranicznych przedstawicieli sportu konnego, tudzież pozyskania osób chętnych
do dalszej pracy w komitecie.

Począwszy od kwietnia b, r.,  widzimy już komitet  organizacyjny w pełnym składzie,  podzielony na
komisje: techniczną, finansową, administracyjną, reprezentacyjną. nagród i propagandy.

Nad wykonaniem uchwał komitetu czuwa Prezydjum, jako organ wykonawczy. Godność „Członków
honorowych" komitetu, przyjęli  marszałkowie Sejmu i Senatu,  Rząd w pełnym składzie.  Ambasador
Francji  i  posłowie  państw  reprezentowanych  na  międzynarodowych  konkursach  w  Polsce,
przedstawiciele wojskowości, miasta, oraz szereg wybitnych osobistości.

Chcąc  zapewnić  konkursom  międzynarodowym  jak  najlepsze  warunki  zewnętrzne  postanowiono
urządzić  je  w  miejscu  reprezentacyjnem,  połozonem  możliwie  w  centrum  miasta,  aby  umożliwić
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najszerszym  warstwom  społeczeństwa  przybycie  na  te  zawody.  Jako  najodopowiedniejsze  tereny
wybrane  zostały  Park  Sobieskiego  i  park  „Łazienki  Królewskie"  Po  poddaniu  studjom  fachowym
odnośnych terenów uznano teren Parku Sobieeskiego jako najlepiej nadający się do przeprowadzenia
na mm konkursów i przystąpiono do szczegółowego rozplanowani, urządzeń przyszłego toru.

W trakcie tych pracy wyłoniła się konieczność zupełnego zamknięcia tego parku począwszy od dnia
2 kwietnia  b.  r.  Nie  chcąc  przerywać  na  tak  długi  czas  odbywających  się  tam imprez  sportowych,
przeniesiono  konkursy  hippiczne  do  Parku  Łazienkowskiego,  co  nastąpiło  za  zgodą  czynników
rządowych.

Aby uniknąć poważniejszego uszkodzenia parku, powołano komisje złożone z kompetentnych osób,
które wskazały odpowiednie miejsce, poczem bezzwłocznie przystąpiono do wznoszenia planowanych
urządzeń.

Tym sposobem uzyskano bez żadnej  dla  Parku Łazienkowskiego szkody,  wspaniały reprezentacyjny
teren  i  ramy  zewnętrzne  dla  pierwszych  w  Polsce  międzynarodowych  konkursów.  Według  opinji
naszych jeźdźców i osób, które miały możność widzieć zagraniczne tereny, żaden ze znanych stadjonów
hiptiicznych nie może poszczycić się podobnem otoczeniem przez które zawody zyskują na naturalności
i efekcie.

Wszelkie alarmujące pogłoski,  które początkowo poczęły się ukazywać w prasie o dewastacji parku
Łazienkowskiego,  okazały  się  bezpodstawne,  o  czem  mieliśmy  się  sposobność  wszyscy  naocznie
przekonać.  Wyciętych  zostało  kilkanaście  spróchniałych  doszczętnie  drzew,  bezwartościowych  jako
zabytki historyczne i dekoracyjne, tudzież pewna ilość krzewów, rosnących w te) właśnie części parku,
od kilku lat zupełnie zaniedbanej i opuszczonej.

Ze względów technicznych, teren ten okazał się wprost nieocenionym. Specjalna warstwa ziemi, szybko
wchłaniając  wilgoć,  powodowała  prędkie  osuszenie  placu,  a  sąsiedztwo  bezpośrednie  stajen
i wygodnych doskonałych placów rozprężania i krytej ujeżdżalni, umożliwiało wyprowadzanie koni ze
stajen w momencie dla jeźdźca pożądanym, bez konieczności kilkugodzinnego wyczekiwania na kolejkę
w otwartych bezpośrednio przy torze odgrodzonych "paddockach". Ten czynnik, jak i chronienie koni
przed  nadmternem  działaniem  słońca  lub  opadów  atmosferycznych,  wpływa  nieraz  decydująco  na
kondycję konia w dzień konkursu, powodując tęsknotę za stajnią, a w konsekwencji nieposłuszeństwo.

Irybuny obliczone na przeszło 50G0 osób, stylowe i  estetycznie wykonane i  dekorowane gustownie
stanęły w niespełna miesiąc. Jedyna, lecz poważna wada, ich, brak spektryczności dała się publiczności,
głównie  wyższego  piętra,  poważnie  odczuc,  i  zmuszała  posiadaczy  miejsc  na  trybunach  krytych,
a zwłaszcza na piętrze do częstych wycieczek w kierunku trybun otwartych, które posiadały najlepsze
miejsca dla obserwacji. W czasie deszczu publiczność „trybunowa" z kolei szukała dachu nad głową.

Przypuszczamy iz  „widok",  "ochrona"  i  wygoda,  dadzą  się  w  przyszłych  konkursach  pogodzie  ku
zadowoleniu  wszystkich.  Jest  natomiast  rzeczą  sporną  czy  względy  architektoniczne  zmuszały  do
wznoszenia tak wysokiego piętra, które dawało wprawdzie oku opanowanie całego toru, lecz skracało
efekt samej potęgi skoku, którą ocenie można siedząc na poziomie przeszkody, względnie na wysokości
konia  i  jeźdźca,  lub  nieznacznie  wyżej,  w-  przeciwieństwie  do  trybun  na  torach  wyścigowych,  od
których żąda się opanowania akcji na całem polu.

Całość bezwzględnie piękna, a projekt p. inż. Sygietyńskiego zasługuje na wzmiankę.

Arena konkursowa rozszerzona w ostatniej  chwili  do 100 m. szerokości i  300 m. długości,  kosztem
spektryczności trybun krytych, przedstawiała się bez zarzutu. Drzewa pozostawione na torze, dodawały
nie tylko malowniczości, lecz czyniły parcours y zupełnie zbliżonemi do naturalności.
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Strona techniczna toru starannie przygotowana. Przeszkody stałe, rowy, olbrzymich rozmiarów bankiet,
rozplanowane w sposób właściwy nie zasłaniający widoku na przebieg parcours'ow, które mogły być ze
wszystkich miejsc widziane.

Bardzo dużo zasługi oddały służbie informacyjnej w reklamie, urządzenia megafonowe zainstalowane
przez Wydział Techniczny „Polskiego Radja”. W Ogólnej liczbie 4 umieszczone zostały na drzewach
stojących pośrodku terenu zawodów i  połączone kablami z  specjalnem urządzeniem amplikacyjnem
i .mikrofonem  zainstalowanym  w  pobliżu  Jury.  Tuby  megafonowe  ogłaszały  numery,  nazwiska
jeźdźców i  nazwy kom, tudzież wyniki  zawodów. Łączność  jednak ze starterem nie funkcjonowała
należycie  do  końca  zawodów,  skutkiem  czego  miały  miejsce  wypadki  mylnego  informowania
publiczności. Informację dźwiękową uzupełniały olbrzymie tablice, uwidoczniające numery jeźdźców
i wyniki poszczególnych przebiegów.

Dla skompletowania urządzenia toru, należałoby pomyśleć o zainstalowaniu w roku przyszłym podobnej
tablicy  po  przeciwnej  stronie,  aby  w  ten  sposób  udogodnić  publiczności  orjentację.  Na  maszcie
ustawionym  aa  peryferji  elipsy  okalającej  tor  powiewały  barwy  państw,  których  jeźdźcy  odnosili
zwycięstwa.

Cały obszar zajęty na potrzeby konkursów połączony był gęstą siecią telefoniczną, nie wyłączając kas
biletowych,  co  poważnie  usprawniło  organizację.  Normalnie  funkcjonujący  urząd  pocztowy,
rozporządzający  pamiątkową  pieczęcią,  kioski  wystawowe,  bufety,  restauracja,  dancing
w Pomarańczami,  zdyscyplinowani  fotografowie  nie  przeszkadzający  jeźdźcom,  ruch  pojazdów
doskonale zorganizowany, własna służba bezpieczeństwa, straż ogniowa, pogotowie sanitarne niezwykle
sprawnie funkcjonujące, pogotowie weterynaryjne, 5 orkiestr i t. d. i t. d

II.

Dla  zobrazowania  całokształtu  genezy  i  organizacji  między  narodowych  konkursów  hippicznych
w Polsce, poświęcę słów kilka sprawie zaproszeń zespołów i jeźdźców’ zagranicznych, która to kwestia
różnie zwłaszcza w prasie było komentowana.

Wstępne  zaproszenia  złożone  zostały  jeszcze  u  dniu  4  stycznia  b.  r.  w  drodze  przez  odpowiednie
czynniki  rządowe w poselstwach  wszystkich  państw,  posiadających  akredytowanych  przedstawicieli
przy Rządzie Polskim, w liczbie około krajów, wśród których nie brakło Ameryki, Turcji, Persji, Z. S. S
R.

Od  tej  daty  nasze  placówki  przy  życzliwem  poparciu  wybitnych  osobistości  ze  sfer  rządowych
zaproszonych państw, rozpoczęły żywą propagandową działalność

Zainteresowanie  konkursami  Warszawskiemi  u  wielu  państw  było  bardzo  duże  i  widoki  na  udział
przedstawicieli. Francji, Węgier, Szwecji Anglji, Niemców Czechosłowacji. Rumunji, Włoch i Z. S. S.
R. przedstawały się zupełnie realnie, opóźniliśmy się jednak z wysłaniem propozycyj szczegółowych
ustalających  charakter  i  rodzaj  konkursów,  tudzież  określiliśmy  niefortunnie  termin-  27  V  -  7.VI
Wszystkie też państwa za wyjątkiem Francji i  Węgier .bezzwłocznie po otrzymaniu tych propozycyj
dały definitywną odpowiedź odmowną,  podając różnorodne motywy (względy techniczne,  manewry
w obozie letnim, brak pokrycia w budżecie państwowym na rok bieżący, brak odpowiedniego materiału
wśród jeźdźców i kom t, p.J.

Przez wszystkie jednak odpowiedzi przewijają się dwie zasadnicze przyczyny odmowy: niedogodny
termin kolidujący z całym szeregiem imprez hippicznych o ustalonej już sławie i tradycji  w Anglji,
Szwajcarji  Włoszech,  Hiszpanii,  Holandji,  Szwecję  Niemczech  i  w  Ameryce  i  brak  czasu  dla
przegotowania jeźdźców i koni.
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Niestety znalazła  się i  odpowiedź tej  mniej  więcej  treści:  „zapraszaliśmy jeźdźców polskich do nas
w r. 1922, 1923, 1924, 1925 i 1926 i nie otrzymaliśmy nawet odpowiedzi („ni réponse"). Ciekawem jest
kto w tym wypadku ponosi winę tego tak przykrego w założeniu i skutkach incydentu.

Analizują, odpowiedzi odmowne i eliminując państwa, na które z góry z tych lub innych powodów,
liczyc  nie  możemy,  dojdziemy  do  wniosku  iż  przy  minimalnym  wysiłku  ze  strony  miarodajnych
czynników  t.  j.  po  uprzedniem  uzgodnieniu  terminów  zawodów  międzynarodowych  w  innych
państwach (po olimpjadzie w. r 1928) podając jak najszybciej propozycję przyszłych konkursów co jest
niezbędne dla  selekcji  i  przygotowania jeźdźców i koni,  przy pewnej  propagandzie,  liczyć  możemy
w roku przyszłym na prawie pewny udział przedstawicieli: Francji, Węgier, Anglji. Hiszpanji, Ameryki,
Włoch,  Szwecji,  Belgji  ewentualnie  Niemców,  Rumunji,  Czechosłowacji,  tudzież  indywidualnych
przedstaicieli licznych zagranicą związków- hippicznych jeździeckich.

Do dość pokaźnej ilości państw urządzających corocznie międzynarodowe konkursy hippiczne przybyła
Polska.  Corocznie  kilkanaście  komitetów  organizacyjnych  zabiega  o  uzyskanie  możliwie  licznych,
przychylnych  odpowiedzi  na  zaprószeń  do  wzięcia  udziału  w  konkursach,  rozsyła  propozycje,
oterwenjuje i t. p.

Różne gałęzie sportu rozumiejąc znaczenie międzynarodowych związków sportowych dla propagandy
ogólno-państwowej  i  popularyzowania  danego  sportu  grupuje  się  w  fachowych  związkach
międzynarodowych. Polska, będąc jednym z najwybitniejszych przedstawicieli sportu konnego powinna
jak  najrychlej  wystąpić  z  propozycją  założenia  międzynarodowego  związku  jeździeckiego,  co  nie
pozostałoby zapewne bez echa, a korzyści z tego rodzaju organizacji centralnej dla wszystkich członków
są nadto widoczne.

Na tern kończę omówienie części organizacyjnej pierwszych w Polsce międzynarodowych konkursów
hippicznych, przechodząc do scharakteryzowania przebiegu konkursów.

Rtm. Antoniewicz M. na wł. „Banzaj”. Fot. Pełczyński
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III.

Konkursy odbyły się w dniach 27, 30 maja 1. 2, 3, 4, 6, 7 i 8 czerwca b. r. przedzielonych czasem
potrzebnym na odpoczynek jeźdźców i koni.

Chronologiczne zestawienie programowe konkursów było trafnie obliczone i ser je logicznie grupowane
(po konkursie na czas następował konkurs lżejszy). Jedynie niekorzystne zestawienie 3-go maja, gdzie
dwie serje międzynarodowe znalazły się bezpośrednio po sobie w taki sposób iż jeźdźcy sprowokowani
zostali 10 brama udziału w dwóch konkursach na tych samych koniach, przyczem należy zauważyć,
iż konkurs poprzedzający „potęgę skoku był konkursem jechanym "na czas" — przy ilości 19 potężnych
bo 1 m 30 (dla handicap’u 1 m. 40) przeszkód na dystansie 980 m.

Ogółem rozegrane 14 konkursów z czego 5 konkurencyj zawierało serje przeznaczone wyłącznie dla
jeźdźców krajowych. I konkurencja dostępna wyłącznie dla pań, 1 konkurs dla par złożonych z jeźdźca
i pani, konkurs pocieszenia w serii krajowej który dozwalał również, na udział pań.

Z wymienionych czternastu konkurencyj osiem seryj obliczonych na tempo 350 m. na minutę (konkursy
zwyczajne), cztery serje z tempem 400 m. (konkursy myśliwskie) dwa konkursy potęgi skoku, (250 m.
na minutę) konkurs pań i konkurs parami 300 m. na minutę.

Parcoursy rozstawione na dystansie 580, 600, 630, 700. 790 i 850 m. zawierały w serjach krajowych
przeciętnie  14  —  16  przeszkód  dla  konkursów  zwyczajnych,  16  —  18  przeszkód  dla  konkursów
myśliwskich,  8  i  5  przeszkód  potęga  skoku.  Serje  międzynarodowe  handicapowano  podwyższając
o dwie ilość przeszkód, których wysokość w serjach krajowych wynosiła 1 ni. 20 cm., szerokość do
4 m.;  w serjach międzynarodowych 1.30  i  1.04 m.  (zależnie  od  konkursu),  a  szerokość wahała  się
między 4 a 5 m. Potęga skoku — 8 przeszkód po 1.50 m. i 5 m. szerokości, konkurs progresywnej potęgi
skoku zawierał 5 przeszkód jednakowego typu: 1.20, 1.30, 1,40, 1.50 i 1.60 m. a rozegrany został na
wysokości 1.90 m. — Konkurs o „Puhar Narodów" — 14 przeszkód 1.40 m. i 4 m. 50 szerokości;
konkurs pań i konkurs parami zawiera! przeszkody od 1 m. — 1.10 m. i szerokości do 2.50 m,

Sposób  ustawiania  parcours  ‘ów  był  bardzo  starannie  pomyślany  i  opracowany  tak,  iż  poważnie
wpływał na zainteresowanie widzów i jeźdźca, wymagając bardzo umiejętnej i rozważnej jazdy.

Przeszkody  rozstawione  pomiędzy  drzewami,  przypominały  przeszkody  terenowe  i  budowane  były
przeważnie z naturalnego drzewa (brzoza), rzadko bielone.

Parcoursy zawierały więc murj. płoty, rowy z wodą, olbrzymi bankiet do użytku w kilku odmianach,
bramki leśne,  „wskok i  Wyskok" (podwójny dół)  exery,  double-barry,  koperty,  żywopłoty,  szlabany,
passage de route i t. p. w najróżnorodniejsze z sobą łączone kombinacje o rozpiętości dochodzącej do
2.50  m  przy  minimalne;  wysokości  1.20  m.  Tripple-barre’y  zostały  prawie  zupełnie  z  konkursów
eliminowane  na  to  miejsce  natomiast  wprowadzone  kombinacje  potrójnych  a  nawet  poczwórnych
przeszkód.

Branie tych przeszkód wymagało dużego doświadczenia jeźdźca i konia, lecz wymagania stawiane nie
przekroczyły możliwości tego rodzaju wyczynu.

Specjalne  konkursy t.  zw.  posłuszeństwa  o  najdziwaczniejszych,  często  absurdalnych  kombinacjach
przeszkód,  noszące  raczej  charakter  zabaw towarzyskich  zostały tu  doskonale  zastąpione  sposobem
konstrukcji i ustawiania przeszkód.

System  ten  pozwalał  na  ukończenie  parcours‘u  tylko  koniom  starannie  wypracowanym  a  więc
posłusznym, naskakanym na wysokość i  szerokość,  a przedewszystkiem należycie wygalopowanym.
Ten ostatni element przygotowania konta do nowoczesnych konkursów tylko zdołał się uzewnętrznić

5/17



bardzo znikomej ilości jeźdźców’

Tempo 350 — 400 m. na minutę, norma czasu dokładnie sprecyzowana i duża ilość przeszkód, dystans
przebiegu dochodzący do 900 m. długości, zmuszał jeźdźca i konia do jazdy chcąc nie chcąc z sercem
i ambicją ukończenia parcoursu. Zwiększająca się progresywnie w miarę ilości wziętych przeszkód ilość
błędów popełnionych przez konie, pozatem bardzo dobrze wypracowanych, była wyraźnym dowodem,
iż serce i płuca konia (nierzadko i jeźdźca) nie wtrenowane do takiego wysiłku stopniowo zawodziły
i niektóre momenty odmowy skoku tej okoliczności również przypisać należy.

Naogół biorąc parcours’y w serjach krajowych znacznie trudniejsze w kombinacjach i potężnie szerokie
byłyby  i  dla  .nicejskich"  skoczków  niełatwe  do  przebycia.  Przegląd  materjału  końskiego  w  ilości
przeszło 200 koni zapisanych przez jeźdźców krajowych wskazuje na. to, iż conajmmej 60% koni i tyluż
jeźdźców  nie  odpowiadało  wymaganiom  z  którymi  pierwszy  raz  spotkali  się  na  warszawskich
konkursach,  a  więc  nie  było  albo  należycie  przygotowanych,  albo  jakością  nie  osiągało  żadnego
poziomu.

Aby w przyszłości uniknąć tego stanu rzeczy zniechęcającego młodych jeźdźców zupełnie, albo wręcz
przeciwnie  zachęcającego  do  anormalnych  wysiłków  —  należałoby  serje  konkursów  krajowych
urządzanych w Warszawie podczas trwania międzynarodowych meetingów rozbić na grupy poczynając
od najniższej normy przeszkód np. skacze grupa A. przeszkody 1,05 m. — 1.10 m wysokie i  3 m.
szerokie,  grupa B. — 1 10 m.  1.20 m.  i  3.50 m.  szerokie,  grupa C.  kwalifikuje się do konkursów
z przeszkodami od 1.30 m. i wyżej 14 — 5 m. szerokości.

Pierwszy  podział  nastąpiłby  na  podstawie  oficjalnej  klasyfikacji  dokonanej  w  dniu  najbliższych
międzynarodowych zawodów w Polsce i począwszy od tej daty byłby systematycznie utrzymywany.
Zapisy jeźdźców wojskowych mogłyby mieć miejsce tylko na zasadzie „karty rejestracyjnej”, którąby
każdy  jeździec  i  koń  otrzymywał,  opatrzonej  uwagami  za  rok  ubiegły  przez  kompetentnego
przełożonego co do ilości odbytych parcours'ów, wyników, kondycji konkursowej etc.

Jeźdźcy cywilni nie podlegaliby żadnym w tym względzie ograniczeniom.

Nadmiernej  ilości koni „czysto '  przebiegających parcors'y,  nie należy się obawiać,  czego dowodem
chociażby  ostatnia  próba  konia  wojskowego  o  mistrzostwo  armji,  gdzie  na  możliwie  najłatwiej
skonstruowanym parcours'ie (1.10 m.) na 72 koni biorących udział tylko 2 konie skończyły konkurs bez
błędu Nawet w wypadku gdyby wszystkei konie przechodziły , czysto", bronić się można przeciwko
rozgrywkom czasem, który w tym wypadku decydująco wpływałby na klasyfikację.

Z punktu widzenia sportowego i fachowego przygotowania konia przyniosłaby ta inowacja bardzo duże
korzyści,  a  nadewszystko  utemperowała  nieracjonalne  treningi  —  oparte  częstokroć  na  zbyt
wygórowanych ambicjach, a w konsekwencji prowadzących do szybkiego zużycia cennego materjału
końskiego.

Po tej myśli rzuconej dla ewentualnego życzliwego rozpatrzenia i po omówieniu rodzaju parcours‘ów
i sposobu budowy przeszkód — wspomnieć należy o pewnym drobnym napozor  bruku. Przeszkody
oznaczone  numerami  zwróconymi  „twarzą"  w  stronę  jury,  podczas  gdy jeźdźcy pozbawieni  zostali
pewnych  punktów  orjentacyjnych,  co  z  kolei  powodowało  wypadki  mylenia  parcours‘u;  ćwiczenie
pamięci  jeźdźca  nie  jest  zupełnie  celowem,  główna  jego  uwaga  spoczywać  powinna  na  koniu
i przeszkodzie.

Jury,  przy  udziale  przedstawiciela  zespołów  zagranicznych,  ppłk,  armji  irancuskiej  Domeneąue  —
funkcjonowało bez zarzutu wyniki rychło i bezspornie ustalano, żadnych protestów ze strony jeźdźca nie
było, a decyzje były często, zwłaszcza w stosunku do jeźdźców zagranicznych — oparte na kurtuazyjnej
tolerancji.
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Sposób oceny błędów powinien  jednak ulec  pewnym zmianom,  względnie  uzupełnieniom.  Jeździec
któremu koń odmowił skoku i strącił przy tern przeszkodę nie czeka na ponowne jej ustawienie, lecz
jedzie dalej, bądź to z obawy aby nie stracić czasu, bądź też celowo, aby nie otrzymać karnych punktów
za „odmówienie" a tylko za strącenie bez narażania się na ponowną odmowę. W takich wypadkach
liczyć należy odmówienie plus strącenie, odliczać natomiast czas potrzebny na ustawienie przeszkody
o ile jeździec oczekuje naprawy przeszkody. Za przekroczenie normy czasu nie dyskwalifikować, lecz
doliczać karne punkty (np. za każde 10 s. 6 karnych punktów), upadek konia z jeźdźcem należy oceniać
jednakową ilością  karnych punktów,  gdyż  upadek  konia  pociąga  zwykle  i  upadek jeźdźca.  Upadek
jeźdźca nie powinien również dyskwalifikować, lecz dawać pewną ilość karnych punktów. Opuszczono
bardzo ważny punkt  w przepisach t.  j.  dyskwalifikację  za  użycie  bata  po  ukończonym parcours’ie.
Wypadków takich  niestety  było  kilkanaście  i  to  zarówno pośród naszych  jeźdźców jak  i  jeźdźców
francuskich Wyjątek w tym względzie stanowili tylko Węgrzy.

Sędziom przy przeszkodach, nic zasadniczo zarzucić nie można. System chorągiewkowy oznaczania
błędów można w konkursach zwyczajnych wprowadzić orjentuje to lepiei i jury i publiczność. Raz jeden
tylko i słusznie zresztą, protestowano, gdy w „Puharze Narodow" policzono por. Szoslandowi „przód”
podczas, gdy zrobiony został wyraźny „tył". Starterzy, zwłaszcza panowie cywilni pełnili swe obowiązki
z  zamiłowaniem  prawdziwem  i  energją,  jakkolwiek  napotykali  na  bardzo  duże  trudności,  które
w przyszłości  powinny  hyc  bezwzględnie  usunięte.  Chodzi  tu  mianowicie  o  zwyczaj  wycofywania
zamianowanych  koni  zmiany  koni  i  jeźdźców  w  trakcie  trwania  konkursów,  co  jest  zasadniczo
niedopuszczalnem,  dezorjentuje  sędziów  i  widzów.  Wyjątki  możliwe  tylko  w  razie  wypadków
szczególnych (nagła choroba jeźdźca lub konia,  wypadek przy rozprężaniu).  Aby jednak pozostawić
jeźdźcom swobodę decyzji do ostatniego momentu,  należy zgóry określić czas (np. 1 godzinę przed
rozpoczęciem konkursu) po którego-upływie jakiekolwiek zmiany karane byc powinny dyskwalifikacją.

Przejdźmy  teraz  kolejno  do  omówienia  wyników  konkursów,  które  w  szczegółach  podają  nam
zamieszczone w tekście tabele.

Do  konkursu  1-go  „otwarcia  dostępnego  dla  oficerów polskich  i  polskich  jeźdźców  cywilnych,  na
koniach nie biorących udziału w warszawskich międzynarodowych konkursach, mianowano 236 koni,
z czego  faktycznie  przez  parcours  przeszłe  około  200  koni,  walcząc  o  nagrodę  honorową  szefa
Departamentu Kawaler)  i  dwanaście  nagród pieniężnych i  pięć wstęg honorowych.  Parcours bardzo
ciężki Piętnaście przeszkód 1 m. 20 wysokich i 3 m. 50 szerokich, tempo 350 m. na minutę, dystans
około 600 metrów, przy normie czasu 1 m, 50 s. Między innemi przeszkodami ustawiono: oxer około
2 m. 20 rozpiętości i 1 m. 20 wysokości nad potężnym rowem, tej samej wysokości i szerokości double-
barre oryginalna leśna bramka około 1 m. 35 wysoka, zagroda 1 m. 25 i 1 m 30 wysoka, kombinowany
bankiet  a  cały szereg  poważnych przeszkód spowodował,  że  tylko  jeden koń przebył  porcours  bez
punktów karnych. Liczne upadki koni z jeźdźcami na double-barre świadczyły, iż była to rzeczywiście
najpoważniejsza prze-szkoda w parcours ie.

Jeźdźcy cywilni roli w tym konkursie me odegrali,  me rozporządzając odpowiednio przygotowanym
materjałem końskim.

Po  konkursie  „Otwarcia  odbyła  się  prezentacja  zespołów  zagranicznych  i  zespołu  polskiego  przed
Marszałkiem Piłsudskim.

Konkurs międzynarodowy o nagrodę „Rzeki 1X'isły",  zawierający 16 przeszkód wysokości 1 m. 30
i szerokości około 4 m. na dystansie około 790 metrów przy normie czasu 2 m. 26 s i tempie 360
metrów przyniósł  pełny,  a  łatwy sukces  jeźdźcom polskim.  Jeźdźcy i  konie  zagraniczne  zmęczone
podróżą  stanęły  przed  nieznanemi  dla  nich  przeszkodami,  zwłaszcza  na  podwójnym rowie  (wskok
i wyskok) konie gości zagranicznych prawie że bez wyjątku wszystkie wyłamywały, u jeźdźców zaś
zaobserwować  można  było  wyraźny  brak  umiejętności  w  najeżdżaniu  tego  rodzaju  przeszkód.
W wyniku  konkursu  tylko  dwóch  jeźdźców  polskich  przebyło  parcours  bez  błędu.  Udział  brało
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dwanaście koni francuskich, osiem węgierskich i dwadzieścia trzy polskich. Nagrody (dwie honorowe
ofiarowane  przez  ministra  spraw  wewnętrznych  i  dowodcę  korpusu  ochrony  pogranicza)  wręczył
marszałek Piłsudski. Do podziału pozostało siedem nagród pieniężnych i pięć wstęg honorowych.

Po dwudniowej przerwie rozegrano w drugim dniu konkursów — konkurs międzynarodowy o „Nagrodę
komitetu  organizacyjnego**,  wyposażony  w  dar  honorowy  komitetu  organizacyjnego,  nagrody
pieniężne w wysokości ogólnej 3.000 złotych i pięć wstęg honorowych.

Warunki konkursu były następujące: siedemnaście przeszkód 1 ni. 30 wysokich i około 4 m. szerokich,
tempo 350 m. na minutę, dystans 680 m. norma czasu 2 m. 01 s

Konkurs dał lepsze wyniki, niż konkurs o nagrodę Rzeki Wisły". Pomimo bardzo trudnych przeszkód,
w tern duży bankiet, i bardzo krętego parcours’u, jeźdźcy kończyli naogół przebiegi z niewielką ilością
punktów  karnych.  Dużo  lepiej  skakali  Francuzi  i  Węgrzy  Konie  jeźdźcy  poznali  teren  i  nie
przeszkadzała im tak fatalna przeszkoda, jaką był  "wskok i wyskok".

W rezultacie  na dziewięć koni  francuskich osiem koni  węgierskich,  dwadzieścia  trzy koni  polskich
parcours czysto przeszły tylko dwa konie polskie.

Po raz pierwszy zastosowano „handicap" w stosunku do dwóch koni polskich (handicap I-szy).

Drugi z kolei konkurs międzynarodowy o "Nagrodę Łazienek" (pięć nagród honorowych i dwie wstęgi)
był  efektownym  popisem  par  złożonych  z  pani  i  jeźdźca,  na  dziesięciu  łatwych,  a  interesujących
przeszkodach, "wysokości między 1 metr a 1 m. 10 cm. Trzy pary przebyło parcours bez błędu. Wśród
ośmnastu biorących udział pięć pań dosiadało koni „po damsku", pozostałe jeździły „po męsku".

Na korzyść pan stwierdzić należy, iż gros błędów na przeszkodach popełniali z niewiadomych przyczyn
panowie

Naogół  konkurs  ten  zaliczyć  należy  do  udanych  popisow,  które  przyczyniły  się  do  urozmaicenia
konkursów, a nawet wzmogły znacznie zainteresowanie publiczności.

Dzień trzeci konkursów uświetnił swą obecnością Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej W lożach
zebrani  liczni  przedstawiciele  rządu  —  prawie  wszyscy  attachés  wojskowi  państw  zagranicznych
i delegacje honorowe. Czechosłowacji, Finlandji, Łotwy, Estonji i Rumunji.

Rozegrane zostały dwa międzynarodowe konkursy: „Myśliwski" a nagrodę honorową imienia Fryderyka
Jurjewicza  i  konkurs  „Potęgi  skoku"  o  nagrodę   honorową  ministra  spraw  zagranicznych  tudzież
o nagrody pieniężne,  w łącznej  sumie 4000 złotych dla  zwycięscy konkursu „myśliwskiego" i  3000
złotych dla zwycięzców w konkursie „Potęgi skoku".

Konkurs myśliwski, jeden z trudniejszych konkursów tego typu, zawierał

na dystansie  około 980 m.  przy normie czasu 2 m 41 s.  i  tempie 400 m na minutę  -  osiemnaście
przeszkód około 1 m. 30 wysokich i 4 m. 50 szerokich. Wśród potężnych przeszkód znajdowały się: trzy
oxery różnie skombinowane następujące po sobie, dwa double-barrey, zagroda chłopska, różnego typu
stacjonaty duży bankiet z około 2 m. 50 wysokim zeskokiem, wskok i wyskok oraz szeroki rów z wodą.
Dowcipnie  skonstruowana zagroda  wieiska  z  rozwieszoną bielizną,  garnkami  i  dwoma manekinami
przedstawiającymi parę zakochanych— ułana i dziewczynę, nie spłoszyła żadnego konia.

Podobnie jak pierwszego dnia, „Wskok i wyskok" był grobem dla wielu jeźdźców zagranicznych. Konie
widocznie nie  mogły się oswoić z  przeszkodą tego rodzaju,  spotykaną u nas,  w skromniejszych co
prawda rozmiarach, lecz bardzo często na rożnych konkursach.
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Major Toczek na „Faworycie”. Fot. Pełczyński

Ogółem udział wzięło: osiem koni francuskich, osiem kom węgierskich dziewiętnaście koni polskich.

Najlepszy wynik osiągnął jeździec polski. Handicapowanych pięć koni polskich (1-szy handicap)

Warunki  konkursu  międzynarodowego  ,  Potęgi  skoku"  o  nagrodę  honorową  ministra  spraw
zagranicznych, sześć nagród pieniężnych i trzy wstęgi honorowe byty następujące: osiem przeszkód
wysokości 1 m. 50 i szerokości około 5 metrów, a mianowicie:  mur stacjcnata, kombinowany oxer,
bramka, tripple barre duży bankiet row z wodą, herda z drągiem. Dystans około 280 m. tempo 250 na
minutę, norma czasu 1 m. 10 s.

Konkurs ten wypadł doskonale.  Mimo zmęczenia większości koni biorących juz udział  w konkursie
myśliwskim  (Faworyt  Gedymin,  Dream,  Mira,  Olaf,  Redgledt,  Alli,  Jeruzal,  Hannibal,  Tic-Tac)
dziesięciu uczestników: w tern 3 Francuzów, 1 Węgier, 6-ciu Polaków zakwalifikowało się do pierwszej
nagrody. W rozgrywce podwyższono przeszkody do 1 m. 60; w wyniku pierwszej rozgrywki „Faworyt
i „Gedymin" walczą dalej na wysokości 1 m 70. Zwycięstwo odnosi rutynowany „Faworyt”.

Udział brało: 6 koni francuskich, 1 węgierski i 12 polskich.

Nagrody wręczył minister spraw zagranicznych p. Zaleski. Konkurs ten dowiodł, iż przy posiadania
odpowiedniego materjału końskiego, i w tym rodzaju konkursów będziemy trudni do pokonania.

Po rozgrywce tego pełnego powagi i ogolnego podniecenia konkursu, publiczność tłumnie pospieszyła
do przeszkód, z podziwem oglądając piramidalną ich wysokość i szerokość, wyrażając głęboki respekt
dla jeźdźców i koni, które je gładko pokonały.

Dzień  czwarty  konkursów,  poraz  pierwszy  zaznaczył  się  bezapelacyjnem  zwycięstwem  konia
francuskiego w konkursie międzynarodowym.
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Program  dnia  obejmował  serję  krajową  o  nagrodę  honorową  „Miasta  st.  Warszawy,  12  nagród
pieniężnych na sumę ogólną 3000 złotych i pięć wstęg honorowych, tudzież serję międzynarodową o
nagrodę  honorową  M.  st.  Warszawy.  8  nagród  pieniężnych  na  sumę  4000  złotych  i  pięć  wstęg
honorowych.

W serji krajowej 13 przeszkód 1 m. 30 wysokich i około 4 m. szerokich, dystans 580 metrów, tempo 350
m.  na  minutę,  norma  czasu  1  m.  45  sek.,  handicap  dla  kom  nagrodzonych  według  ustalonych
w propozycjach zasad.

Konkurs niezwykle trudny. Parcours'u me przebył nikt „czysto“. Ogółem brało udział około 110 kni. Do
rozgrywki stanęło 4 konie mając po cztery karne punkty.

Po wręczeniu nagród zwycięzcom konkursu krajowego, przez gen. dyw. Rydza-Smigłego rozpoczęła się
serjś międzynarodowa. Warunki: trzynaście identycznych przeszkód 1 m. 40 wysokich i około 4 m. 50
szerokich, tempo 350 m. na minutę, dystans 630 metrów przy normie czasu 1 m. 54 sek. Pod handicap
1-szy podpadło: pięć koni polskich i jeden francuski, drugi handicap otrzymały dwa korne polskie, trzeci
handicap — dwa konie polskie. Parcours przebywają bez błędu dwaj jeźdźcy Francuz por. Batistelli
na klaczy Tic-Tac i Polak por. Starnawski na Jeruzalu. Rozgrywka przyniosła zwycięstwo Francuzowi
przy  ponownym „czystem"  przebyciu  pracoursu.  Udział  brało:  kom francuskich  osiem węgierskich
dziewięć polskich dwadzieścia.  Podkreślić należy dla usprawiedliwienia jeźdźców polskich,  iż karne
punkty otrzymały konie, na których zwycięstwo pewnie liczono na przeszkodach handicapowanych.

Konkurs myśliwski o nagrodę „Armji Polskiej" ofiarowaną przez Marszałka Piłsudskiego podzielony na
dwie  serje  krajową  i  międzynarodową,  odbył  się  w  wyjątkowo  złych  warunkach  atmosferycznych
(ulewny deszcz), co nie pozostało bez wpływu na teren, który rozmiękł i stał się śliski, a w konsekwencji
i na ogólne wyniki konkursu.

Serję krajową o nagrody honorowe szefa sztabu generalnego i szefa misji wojskowej francuskiej tudzież
o dwanaście nagród pieniężnych na sumę ogólną 3000 złotych i pięć wstęg honorowych rozegrano na
szesnastu przeszkodach 1 m 30 wysokich i około 4 m, szerokich, przy tempie 400 metrów na minutę
norma czasu 2 m. 20 sek, na dystansie 850 metrów. Najlepszy czas dnia: 1 m. 41 i pół sek. Udział brało
około 120 koni Podczas konkursu zaszedł pierwszy poważniejszy wypadek: poi. Sulewski z 1 d. a. k. na
double-barre zwinął się z koniem i doznał poważniejszych obrażeń. Pogotowie sanitarne funkcjonowało
w tym wypadku bez zarzutu.

Warunki konkursu serji międzynarodowej uposażonej w nagrody honorowe marszałka Piłsudskiego i I-
go wiceministra spraw wojskowych oraz osiem nagród pieniężnych w wysokości 5000 złotych i pięć
wstęg honorowych — były następujące: szesnaście przeszkód 1 m. 30 wysokich i około 5 m. szerokich,
tempo 400 nu dystans 850 m. Udział bierze osiem koni francuskich, dwa węgierskie, jedenaście polskich
z czego I-szy handicap otrzymało sześć koni polskich, jeden francuski; II-g' handicap — dwa konie
polskie,  jeden francuski;  III-ci  handicap — dwa konie polskie;  IV-ty handicap — jeden koń polski
(Faworyt).

Por.  2  p.  uł.  Szosland  dosiadając  dwóch  koni  ustanawia  w  swoim  rodzaju  rekord  przechodząc
z nadzwyczajną  brawurą  i  ambicją  (w  II-gim  handicapie)  na  obu  koniach  parcours  bez  błędu
w fenomenalnym czasie 1 m. 57 sek (Red-gleed) i 2 m. 03 sek. (Alli), zdobywając pierwszą i drugą
nagrodę w świetnym stylu.

Dzień szósty konkursów międzynarodowych był  najbardziej  interesującym i  decydująco zaważył  na
klasyfikacji  zespołów  i  jeźdźców  biorących  udział  w  konkursach  warszawskich.  Na  trybunach
i w lożach tłumy, mimo deszczu, — od kas tysiące osób odeszło nie mogąc otrzymać biletów wejścia
O godzinie 18-ej fanfary ogłosiły przybycie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
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Program  dnia  rozpoczął  konkurs  dla  jeźdźców  cywilnych  o  nagrodę  honorową  prezesa  komitetu
organizacyjnego i trzy wstęgi. Warunki 10 przeszkód wysokości około 1 m. 20 około 3 m. 50 szerokości,
tempo 350 m., dystans 700 m. norma czasu 2 minuty.

Konkurs ten wypadł słabo. Mianowano piętnaście kom. udział  wzięło zaledwie „trzech jeźdźców na
sześciu koniach. Nikt z jeźdźców nie uzyskał czystego" parcours‘u.

Następny z kolei konkurs pań o nagrodą honorową korpusu dyplomatycznego i cztery wstęgi honorowe
wypadł bardzo udatnie; osiemnaście pań dosiadało dwadzieścia siedem koni i brało przeszkody od 1 m.
10 wysokie, do 3 m szerokie przy tempie 300 m. na minutę, norma czasu 2 m. 20 sek. Dziewięć pań
przeszło przez przeszkody bez błędu. Węgierka p. Eber Malika dosiadając dwóch koni na obu przeszła
parcours bez punktów karnych, zdobywając w rozgrywce druga nagrodę

Szósty dzień zakończony został rozgrywką o najpoważniejszą nagrodę „Puchar Narodów", ofiarowany
przez  Pana Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  Warunki  konkursu:  czternaście  przeszkód i  m.  40
wysokich i 4.50 szerokich, z tych jedna poczwórna, potężny bankiet odwrotnie skakany zawierający
3 trudne kombmacje, nad szerokim rowem tripple barre 1 m. 30 wysoki i około 3 m. szeroki, oxery,
bramki, staszionaty, tempo 350 m. dystans 700 m przy normie czasu 2 minuty. Teren rozmiękły i śliski,
przeszkody podsypane piaskiem. Rozegranie konkursu na warunkach ogólnie przyjętych i znanych. Jako
nowość wprowadzono tylko dodatkowe uposażenie najlepszych jeźdźców z każdego zespołu w nagrody
indywidualne.

Do konkursu stanęły trzy zespoły reprezentacyjne. Francji, Węgier i Polski Wyjątkowo zespół węgierski
liczył 3 jeźdźców.

Pierwszy parcours dał następujące wyniki: 1) zespół francuski: por. Brau („Bayard") 8 pkt karnych, por.
Batistelli  ("Tic-Tac")  14  pkt..  por  Foulongue  ("Valanggerville")  19  pkt.,  por.  Roux  ("Obeissante")
zdyskwalifikowany — ogółem 41 punktów karnych, nie licząc jeźdźca z najgorszym wynikiem.

2) Zespół węgierski: tylko rtm. Perzel („Kedves") przeszedł parcours z 16, punktami karnemi, ppłk, de
Malanotti („Garaboncias“) i rtm. Binder („Ade-gato") wycofani.

3) z.espoł polski: nor. Szosland („Redgleed") 6 pkt. karnych, por. Starnawski i, Jeruzal") 8 pkt., mjr.
Toczek („Faworyt")  11  pkt.,  rtm.  Królikiewicz  („Dream”)  16  punktów karnych;  ogółem,  nie  licząc
ostatniego jeźdźca 28 punktów karnych.

Drugi parcours. 1) Zespół francuski - por. Battistelli — 0 punktów karnych, por. Foulongue 8 pkt., mjr.
Toczek („Faworyt")  14  pkt.,  rtm.  Królikiewicz  („Dream")  16  punktów karnych;  ogółem,  nie  licząc
ostatniego jeźdźca 28 punktów karnych.

2) Zespół węgierski — rtm. Binder 29 punktów karnych, ppłk, de Malanotti i rtm. Perzel wycofani.

3) Zespół polski - mjr Toczek 4 punkty karne, por. Szosland 8 pkt., por Starnawski 8, rtm. Królikiewicz
10 punktów karnych; ogołem 20 punktów karnych (ostatni jeździec nie wchodzi w rachubę).

W rezultacie pierwsze miejsce zajął zespół polski mając 28 + 29 punktów karnych, razem 48 punktów
karnych.

Drugie miejsce zajął zespół francuski przy 41 +20 punktów karnych, razem 61 punktów karnych.

Trzecie miejsce zajął zespół węgierski.

Zespół  polski  otrzymał  medale  złote,  zespół  francuski  medale  srebrne,  zespół  węgierski  medale
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brązowe.

Indywidualne nagrody otrzymali:  por. Battistelli  nagrodę Pana Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej,
rtm. Perzel nagrodę „Kurjera Warszawskiego", por Szosland nagrodę nagrodę komitetu organizacyjnego.

Nagrody wręczył osobiście Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Siódmy dzień konkursów zawierał w programie aż cztery konkurencje. 1) konkurs myśliwski o nagrodę
honorową „Warszawskiego związku jeździeckiego” 12 nagród pieniężnych, cztery wstęgi  honorowe;
2) konkurs  „Pocieszenia"  w  dwóch  serjach  krajowej  i  międzynarodowej,  tudzież  3)  konkurs
progresywnej potęgi skoku o nagrodę pani Callon.

Ze względu na zwiększenie ilości przewidzianych pierwotnie konkursów, odłożono rozegranie konkursu
„pocieszenia" (obie serje) na dzień następny.

W konkursie myśliwskim wzięło udział około 110 koni.

Warunki: piętnaście przeszkód 1 m. 20 wysokich i 4 m. szerokich, tempo 400 m. na minutę, dystans 750
m. norma czasu 2 m. 30 sek.

Najlepszy czas dnia 1 m. 59 sek.

Do zanotowania drugi z kolei nieszczęśliwy wypadek mir. S, G. Pragłowskiego.

Konkurs  progresywnej  „Potęgi  skoku" urządzony na podstawie propozycyj  ofiarodawczyni  nagrody,
zawierał pięć przeszkód jednakowego typu: herda z nadstawionymi drągami na kolejne] wysokości. 1 m
20, 1 m, 30, 1 m. 40, 1 m. 50, 1 m, 60.

Siedmiu jeźdźców przeszło parcours bez błędu. W kolejnej rozgrywce na jednej przeszkodzie wysokości
1 m. 90 nagrodę zdobył ponownie „Faworyt" przy dwóch punktach karnych, drugie miejsce uzyskał
„Hannibal" przy czterech punktach karnych.

Udział brało stosownie do propozycji po siedem koni z każdej narodowości, za wyjątkiem Węgrów,
którzy zapisali jednego jeźdźca z dwoma końmi

Konkurs  „Pocieszenia"  w obu serjach  rozegrany w dodatkowym dniu  konkursów wykazał  znaczne
przemęczenie zarówno koni jak i jeźdźców,

W międzynarodowej serji na 18przeszkodach 1 m. 30 wysokich i 4 m szerokich, przy tempie 350 m.
dystans 700 m. norma czasu 2 m. 0,u sek. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, przyjęło
udział 16 koni polskich i 7 koni francuskich.

Jeźdźcy węgierscy udziału nie wzięli, z powodu wcześniejszego wyjazdu.

W  rezultacie  trzy  pierwsze  nagrody  otrzymali  Francuzi  dalszych  dziesięć  jeźdźcy  polscy,  wstęgi
honorowe zdobyli trzej Polacy 1 jeden Francuz.

Pod handicapem znajdowało się trzy konie polskie i jeden francuski, (handicap I-szy), pięć koni polskich
i  jeden  francuski,  (handicap  H-gi)  W handicapie  III  i  IV  jeden  koń  polski,  w  handicapie  V-tym
„Redgleed“ mając 4 przeszkody podwyższone o 20 cm. (t. j do 1,50 m ) i 1 rozszerzoną o 1 metr).

Do konkursu „Pocieszenia" serji krajowej stanęło około 90 koni. Warunki: dwanaście przeszkód 1 m. 20
wysokości i 3 m. szerokości, dystans 700 m., norma czasu 2 m. 0,4 s. o 3 nagrody honorowe, 15 nagród
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pieniężnych i 7 wstęg honorowych. Żaden z jeźdźców nie uzyskał wyniku bez błędu.

Ze względu, iż w dniu tym odbywała snę równocześnie pierwsza próba zawodów o mistrzostwo armji,
wielu jeźdźców' zmuszonych było do wycofania się z konkursu.

Nagrodę  honorową  im.  senatora  Eryka  Kurnatowskiegolia  zespołu  zagranicznego,  który  zdobędzie
największą  ilość  pieniężnych  nagród  przyznano  zespołowi  francuskiemu,  który  zdobył  nagrody
pieniężne w sumie 2750 zł., co wypada przeciętnie na jednego jeźdźca zł. 687 gr 50.

Taki naogół przebieg miały międzynarodowe konkursy hippiczne pierwsze w Polsce.

Battistelli R. na kl. „Tic-Tac”. Fot. Pełczyński

IV.

Podamy w krótkich  słowach  charakterystykę  objektywną  jeźdźców  zagranicznych,  tudzież  naszych
jeźdźców reprezentacyjnych i występujących indywidualnie.

Francję reprezentował zespół w osobach poruczników kawalerji: Batistelli'ego, Roberta, de Foulongue
Jacques  a,  Roux  Jacques  a  Brau  Alberta.  Trzech  pierwszych  oficerów  reprezentowało  już
niejednokrotnie barwy francuskie na torach międzynarodowych: por. de Foulongue brał z powodzeniem
udział w konkursach amerykańskich w czasie pobytu tamże naszego zespołu, osiągając kilka powazynch
sukcesów, por Roux zajmował często czołowe miejsca w konkursach nicejskich, por. Batistelli Osiągnął
bardzo wiele pierwszorzędnych sukcesów występując w' zespole reprezentacyjnym francuskim na wielu
konkursach zagranicą i we Francji, zdobywając wielką nagrodę Paryża Mniej znany natomiast dla nas
jedynie por. Brau.

Wszelkie zatem wersje jakoby Francuzi wysłali „drugorzędną ekipę należy, przekreślić. Nie mogli, rzecz
oczywista, przysłać najlepszego pełnego składu, mając jednocześnie obowiązek sprezentowania swych
barw w Londynie, w Sewilli w Rzymie i innych miastach, lecz musieli bardzo ostrożnie i umiejętnie
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najlepszych jeźdźców posegregować i rozdzielić, a wiemy z doświadczenia, iż ambicje Francuzów w
sporcie konnym sięgają bardzo daleko.

Najlepszym  jeźdźcem  zespołu  okazał  się  por.  Batistelli,  na  swej  doskonałej  klaczy  „Tic-Tac",
zdobywając na tym koniu (tylko) w każdym konkursie nagrodę, w tem dwie pierwsze. Drugim z kolei
był por. de Foulongue na równie świetnym „Valangerville" na trzecim miejscu postawić należy por.
Brau. Poi Roux  nie miał szczęścia w wykazaniu jakiejkolwiek klasy  jazdy.

O  samej  metodzie  jazdy  francuskiej  wiele  już  mówiono  i  napisano.  Wszyscy  jeźdźcy  zespołu
reprezentowali ją w sposób mniej lub więcej dodatni.

Koń i jeździec nie zupełnie się rozumieją, a często klasa konia bierze gorę nad klasą i wolą jeźdźca;
skutkiem tych nieporozumień — częste wypadki rozłączenia się jeźdźca z koniem, zwłaszcza gdy koń
przed nieznaną mu przeszkodą lub nie rozliczywszy należycie, skoku odmawiał.

Jazdy na przeszkody na munsztukach,  przy pomocy długich wodzy i  długich strzemion jeszcze nie
zaniechano. Podobno mi nastąpić zasadnicza w tym kierunku zmiana w najbliższym czasie.

 Wszyscy natomiast jeżdżą śmiało, z sercem, ambicją, poczuciem solidarności i szczerej koleżeńskości
wewnątrz własnego zespołu.

Węgry reprezentowali: de Malanotti Ludwik, rtm. Binder Otto, rtm. Perzel Alladar, rtm. Kanya Antoni,
najlepsi  jeźdźcy  węgierscy  występujący  po  raz  pierwszy  po  wojnie  jako  oficjalny  zespół  na
międzynarodowych konkursach.

Najlepsze wyniki osiągnął rtm. Perzel. Dla ogólnej charakterystyki jeźdźców węgierskich, podkreślić
należy,  iż  ppłk.  Malanotti  jeździ  od  roku  1904  i  brał  nagrody  na  torach  we  Wrocławiu,  Berlinie,
Wiedniu,  Luxemburgu  i  Budapeszcie,  rtm.  Kanya  wygrał  w  roku  1906  międzynarodowe  militari
w Budapeszcie,  a  w  konkursie  hippicznym  zajął  drugie  miejsce,  rtm.  Binder  był  kilka  lat  z  rzędu
mistrzem Węgier w steeple-chassach.

Jak już z tego krótkiego resume wynika, jeźdźcy węgierscy w konkursach hippicznych nowoczesnych
udziału  nie  brali,  a  odnosili  sukcesy  w  różnych  formach  wyścigów  konnych.  System  też  jazdy
wyścigowej (krótkie wodze, stanie w strzemionach, wysyłanie konia, najeżdżanie przeszkód, jazda bez
bata i ostróg, me opanowanie krętych parcoursow i t. p.) usiłowali, przenieść na jazdę konkursową.

Rozporządzając  świetnym  materjąłem  końskim,  nie  mogli  się  dostosować  nawet  do  przeciętnego
poziomu  innych  jeźdźców,  mimo  zachwycającej  brawury,  wyjątkowej  ambicji  i  energji.  Nie  mając
żadnej  rutyny  w  metodzie  jazdy  i  przygotowaniu  konia  po  kilku  próbach  przekonali  się  iż  na
powodzenie  liczyć  nie  mogą.  W  przyszłości  jednak  okazać  się  mogą  poważnymi  konkurentami,
zwłaszcza gdy otrzymają metodę, chociażby drogą przejścia przez Pinerollo, czy też nasz Grudziądz.
Zamiar ten na każdym kroku przejawiali, koni im nie brak, a chęć nauczenia się góruje nad wszelkiemi
ambicjami osobjstemi i w tern może przewyższają me tylko Francuzów, ale wielu naszych jeźdźców.

Zespół reprezentacyjny polski obok nazwisk znanych już z sukcesów odniesionych zagranicą składał się
z kilku jeźdźców „nowych“, którzy w zupełności potwierdzili, iż na wyróżnienie zasługują.

Wszyscy jeźdźcy odznaczają  się  jednolitością  systemu jazdy,  stylu  (który jednak otrzymuje  zawsze
pewien  odrębny  polot  zależnie  od  indywidualności  jeźdźca)  pewnością  w  prowadzeniu  konia,
wyrobieniem fizycznem i przygotowaniem jeźdźca i konia, temperamentem, brawurą energją i ambicją.
Jeźdźców zagranicznych, którzy brali dział w warszawskich konkursach przewyższają o dobrą klasę.

Jeźdźców biorących udział w serjach krajowych, którzy w liczbie około 150 stawili się w Warszawie,
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podzielić można zasadniczo na trzy grupy. Do grupy pierwszej zaliczamy około tej ilości. Są to jeźdźcy
rozporządzający  materjałem  końskim,  którzy  po  drobnych  weryfikacjach  dosiadu  i  po  otrzymaniu
racjonalnej metody pracy, mogą dorównać w zupełności naszym jeźdźcom reprezentacyjnym.

Jedna  czwarta  to  jeźdźcy  z  dużym  talentem,  starannie  wypracowani  posiadający  wszystkie  zalety
osobiste  jeźdźca,  lecz  brak  im  jeszcze  rutyny,  a  nade  wszystko  koni  przygotowanych  jakościowo
i technicznie do konkursów ciężkich w warunkach żądanych w roku bieżącym w Warszawie.

Pozostali jeźdźcy i konie wymagają jeszcze wiele pracy nad sobą i końmi, a nadewszystko kierunku ze
strony  poważnych  instruktorów.  Zbyt  wiele  zaryzykowali  usiłując  współzawodniczyć  z  jeźdźcami
przewyższającymi ich klasą jazdy konej i rutyny.

Mimowoli nasuwają się tu myśli rzucone na wstępie artykułu wskazujące, na konieczność stopniowania
wysiłków konia i jeźdźca, tudzież ujęcie w pewne stałe ramy wstęnych przygotowań do poważnych
konkursów przez podział ich na klasy.

Przechodzimy kolejno do oceny jazdy pań, biorących udział w konkursach.

O żadnej z amazonek naszych, nie można powiedzieć, iż wyróżniła się specjalnemi zaletami jeźdźca.
Niewątpliwie błysnęły pewne talenty, wymagają one jednak wytrawałego i mozolnego kształtowania się
pod okiem wprawnych instruktorów.

Ogólnie biorąc przeważa wśród pań nad metodą brawura, gwarantowania wygórowaną zwykle ambicją
osobistą i wyborowym materjałem końskim oddanym do dyspozycji większej części amazonek.

Nieliczne  tylko  amazonki  wykazały  pewien  zasób  techniki  w  opanowaniu  koma  i  prowadzeniu
na przeszkody.

Konie, które dosiadały panie podzielić można ogólnie na dwie grupy, t. j. konie pierwszej jakości, wśród
których nie brakło zwycięzców na torach międzynarodowych, i  konie przeciętne skoczki,  względnie
rozpoczynające dopiero swą karjerę konkursową.

Szanse  wszystkich  koni  należało  bezwzględnie  zrównoważyć  handicapem  w  dowolnej  ad  hoc
zastosowanej  formie,  dla  otrzymania  właściwych rezultatów.   handicap stosuje  się  w konkursie  dla
wyrównania szans koni słabszych i silniejszych, a odnosi się w każdym wypadku do konia, a nie do
jeźdźca.  Jeśli  chodzi  o  bezpieczeństwo w skoku,  wysokość  przeszkody nie  stanowi  różnicy.  Konie
trenowane do poważnych konkurencji skaczą stale przeszkody do pewnej wysokości z dużym zapasem
w  wyniku  tak  zwanego  „harowania“,  wymagają  jednak  przy  wyższych  przeszkodach  umiejętnej
pomocy, a co najmniej nie znoszą czynienia im przeszkód ze strony jeźdźca. Handicapując zatem pewne
konie  przez  podniesienie  pewnej  ilości  przeszkód,  uzyskalibyśmy jednocześnie  podstawę  do  oceny
stopnia opanowania konia przez jeźdźca, co jest rzeczą bardziej interesującą, niż z góry oczekiwany
rezultat, oparty wyłącznie na zdolnościach i przygotowaniu konia.

Jeżeli porównamy warunki pracy pań dosiadających konie wyjeżdżone i naskakane wzorowo, często bez
najmniejszego  z  ich  strony udziału  z  pracą  ambitnych  sportsmanek  naskakujących  osobiście  konie
drugorzędnej  klasy,  nie  możemy nie stanąć w obronie poszanowania rzetelnej  pracy,  która powinna
znaleźć jeżeli nie uznanie, to konkurencję w możliwie równych warunkach technicznych.

Organizatorowie konkursów dla pań, powinni zdać sobie sprawę, jak zamierzają traktować występy pań
— czy tylko jako urozmaicenie pewnej imprezy czy też za wyczyn w dziedzinie sportu hippicznego
uprawianego przez panie. Od tego zależnym jest i charakter konkurencji, i warunki w jakich się ona
odbyć powinna.
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Konkursy zaś międzynarodowe stanowić muszą bezwzględnie poważną konkurencję.

Rozpatrując  uwagi  o  naszych  jeźdźcach  i  śledząc  wyniki  ich  pracy,  dojść  musimy  do  pewnych
wniosków. Posiadamy własną szkołę jazdy, doskonały system przygotowania konia i jeźdźca. pokaźną
ilość dobrych jeźdźców, lecz nie posiadamy niestety, materjału do pracy rokującej przyszłość Brak nam
odpowiedniej klasy koni.

I jeżeli  nasze konie zdobywają się na pewne wysiłki i  poważne rezultaty osiągają w konkurencjach
z końmi wysokiej klasy to tylko przy zużyciu dużej energji własnej i jeźdźca. Tern też szybciej nastąpić
musi zanik ich sił, i zanik energji jeźdźca nie widzącego przed sobą jakiejkolwiek przyszłości.

Jeszcze w roku bieżącym zdaniem moim należałoby zakupić ilość koni wyborowych i z tej podstawy
wychodząc, rokrocznie, przewidywać stopniowe zwiększenie tej ilości i wyrównywać naturalne ubytki.
Musimy  bowiem  pilnie  baczyć,  ażeby  po  pełnym  chwały  okresie  w  tej  gałęzi  sportu  nic  stanąć
na szarym  końcu  w  formie  biernych  widzów,  odprzedawszy  uprzednio  tajniki  sztuki  obcym,
rozporządzającym w dodatku dowolną ilością materjału. W tej właśnie przykrej sytuacji znaleźli się już
w roku bieżącym Włosi,  a  mimsterium wojny stwierdziwszy ten  stan,  przystąpiło  bezzwłocznie  do
radykalnej sanacji, asygnując duże sumy do budżetu na zakup kom.

Z  kwestią  zaopatrzenia  w  konie  grupy  reprezentacyjnej,  wiąże  się  sprawa  uposażenia  wszystkich
oficerów' broni  jezdnych i  oficerów wogóle,  którzy w razie  potrzeby wystąpić mają konno, tudzież
w końcu takich, którzy zajmują się poważnie sportem konnym W tym względzie należy poczynić jak
najdalej idące Ułatwienia w nabywaniu koni przez oficerów, bądź to z „Zapasów koni , bądź to przez
zakupy komisji remontowych, czy też zakupy z wolnej ręki. (Przepisy służbowe już sprawę tą częściowo
ujęły)

Jeźdźcom reprezentacyjnym, którzy odnieśli zagranicą większe sukcesy, należy konie, których dosiadali,
po pewnym czasie oddać zupełnie w formie nagrody i t p. Słyszeliśmy o przygotowaniu tego rodzaju
projektu już od kilku lat lecz realizacja jego dotąd nie nastąpiła

W związku z poruszanymi kwestjami, dalszą konsekwencją będzie reforma dotychczasowego systemu
zakupów,  w kierunku  ułatwienia  poszczególnym oddziałom konnym,  względnie  oficerom,  zakupów
z wolnej ręki, a przedewszystkiem przekonania miarodajnych czynników o celowości i korzyściach tego
rodzaju akcji i uzyskanie odpowiednich kredytów w ogólnym budżecie Państwa.

Powracając  do  omówienia  całokształtu  tej  olbrzymiej  w  rozmiarach  imprezy  jaką  były  konkursy
międzynarodowe, nie podobna nie wspomnieć o publiczności stołecznej, która spędzając długie godziny
bez względu na pogodę (przy zawsze wykupionym komplecie) na posterunkach obserwacyjnych śledząc
z  zainteresowaniem  przebieg  parcoursów,  dowiodła  dużego  wyrobienia  sportowego,  bez  cienia
ukrytego"  choćby  szowinizmu  traktując  przytem  wszystkich  jeźdźców  bez  różnicy  narodowości.
Zdenerwowanie ogarnęło tylko wówczas wszystkich na chwilę, ,gdy chodziło o obronę flagi państwowej
na maszcie w konkursie o „puhar narodów . Wspominamy o tern dlatego tylko, aby urzytomnić sobie, iż
pod tym względem stanęliśmy wyżej od publiczności zagranicznej a dorównaliśmy Ameryce.

Jeżeli jeden z korespondentów prasowych pisał o „snobizmie" publiczności warszawskiej, przypuszczać
należy, że albo sam źle orjentuje się w fizjognomji mas, albo napisał, byleby cośkolwiek skrytykował.

Prasie  polskiej  z  małymi  wyjątkami,  należy się  uznanie za ułatwienie akcji  przygotowawczej  przez
odpowiednią  propagandę i  celową reklamę.  Nie  o reklamę „handlową" tu  chodziło,  gdyż businessu
komitet,  który słusznie  przewidywał  odpowiednie  zainteresowanie  się  publiczności  konkursami,  nie
potrzebował  uprawiać.  Blag  więc  żadnych,  jak  fałszywie  informował  swój  dziennik,  społeczeństwo
i zagranicę korespondent tego samego pisma, dla reklamy się nie chwytano, lecz pracowano na zasadzie
silnej organizacji i konkretnych podstaw.
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Aby tego rodzaju i inne wynurzenia obserwacyj przygodnie i nie ściśle dokonanych, a przynoszących
wielką krzywdę naszemu sportowi konnemu i państwu, nie miały mieisca, należy spowodować, aby
pisma  którym  zależy  na  współpracy  w  propagandzie  ogólnopaństwowej  jak  najrychlej  wyznaczyły
poważnych korespondentów, z którymi komitet rozporządzając dużym doświadczeniem z tegorocznych
konkursów nawiąże ściślejszy kontakt i wspólnie przygotuje grunt dla następnych konkursów.

Należy przytem szczególny położyć nacisk na propagandę w prasie zagranicznej. W roku bieżącym nie
była ona w sposób wydatny przeprowadzona. Dzienniki zagraniczne nieliczne zresztą, ograniczyły się
do podania wyników tylko niektórych konkursów, co dowodzi iż nie były należycie informowane.

Reasumując całokształt rozważań niniejszego artykułu sprawozdawczego, streszczamy w zakończeniu
nasze postulaty dotyczące organizacji  przyszytych konkursów międzynarodowych w Polsce i  sportu
konnego wogóle w następujących wnioskach

1) Wystąpienie z  inicjatywą założenia ,  międzynarodowego związku jeździeckiego" i  jak najszerszy
rozwój założonego już w Warszawie „Związku jeździeckiego'.

2)  Ustalenie  terminu  i  wszystkich  szczegółów przyszłych  konkursów międzynarodowych  w Polsce
i jak najrychlejsze podanie do wiadomości zagranicy.

3)  Przeprowadzenie  celowej  owocnej  propagandy  celem  uzyskania  liczniejszego  udziału  jeźdźców
zagranicznych.

4) Przystąpienie do usunięcia dostrzeżonych braków technicznych organizacji na zasadzie doświadczeń
uzyskanych w roku bieżącym. Rewizja przepisów ogólnych.

5)  Uskutecznienie  poprawek  w  budowie  trybun,  zwłaszcza  w  kierunku  nadania  trybunom  krytym
spektryczności,  ochrony  dotychczasowych  trybun  otwartych  przed  opadami  atmosferycznemiż
ewentualne ich rozszerzenie w celu zwiększenia ilości miejsc, uzupełnienia urządzeń toru i.t.p.

6) Nawiązania wczesnego kontaktu z prasą krajową.

7)  Poczynienie  przygotowań w celu podziału  konkursów seryj  krajowych na klasy według naszego
projektu  powyżej  podanego.  Standaryzacja  konkursów  w  całym  kraju.  Zaopatrzenie  pułków
w odpowiednich doświadczonych instruktorów.

8) Zakupienie jakrajrychlej odpowiedniej ilości koni dla grupy reprezentacyjnej. Dokonanie wyboru tej
grupy i ustalenie okresu próbnego w Grudziądzu

9) Zreformowanie systemu nabywania koni przez oficerów pod kątem widzenia jak najdalej idących
ułatwień Przeprowadzenie projektu udzielania „specjalnych „pożyczek końskich”.

10) Przystąpienie do opracowania względnie wydania ustawy o wysłudze lat kom. Zrewidowanie
dotychczasowego systemu zakupów.

Z powyższego ogólnego zestawienia programu w dziedzinie sportu konnego wynika olbrzymi zakres
prac na najbliższy okres czasu.

Organizacja  konkursów  międzynarodowych  dowiodła  że  ludzi  chętnych,  umiejących  organizować
i pracować,  nie  zbraknie.  Stopień  wyrobienia  w  sporcie  konnym  jest  najlepszym  sprawdzianem
gotowości bojowej jeźdźca i konia i pod tym też kątem jedynie widzenia pracujmy dalej.
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