
Przegląd światowej czołówki skoczków u progu 
Igrzysk Olimpijskich w Moskwie
Władysław Byszewski

Aktualny mistrz świata i Europy Gerd Wiltfang (RFN) prezentuje w skoku nienaganną sylwetkę. Zwraca uwagę całkowita
swoboda pyska jaką zostawia swojemu Romanowi, który dzięki temu może pięknie baskilować (Wg St. Georg nr 2/1980)

Sezon  sportowy  w  1979  r.  zakończył  się  i  można  pokusić  się  o  zrobienie  zestawienia  wyników
najważniejszych  konkursów,  które  uszeregowałyby  zarówno  jeźdźców  indywidualnych,  jak  i  ekipy
poszczególnych państw. Porównanie jest możliwe wówczas, jeśli ekipy i zawodnicy konkurują z sobą
w tych samych warunkach, zarówno tyczących się czasu jak i miejsca. Trudność polega na porównaniu
ekip europejskich z ekipami amerykańskimi.  Są zawody, w których biorą udział ekipy i europejskie
i amerykańskie,  ale tych zawodów jest  stosunkowo niewiele.  Europa w 1979 r.  miała być areną,  na
której miały wystąpić obok ekip europejskich również ekipy USA i Kanady, niestety jednak ekipy te nie
dojechały. Omówię zatem osobno europejskie, a osobno pozostałe. Pod uwagę należy wziąć konkursy
przede wszystkim oficjalne, a wśród nich konkurs zespołowy — Puchar Narodów oraz Grand Prix.

Na początku tego roku został zakończony konkurs o Puchar Świata. Konkurs ten polega na zdobyciu
przez  poszczególnych  jeźdźców  jak  największej  ilości  punktów  w  z  góry  ustalonych  konkursach,
a następnie zostaje rozegrany finał.  Ostatecznie zwyciężył  jeździec austriacki Hugo Simon na koniu
Gladstone po rozgrywce z amazonką amerykańską Katie Monahan na koniu The Jones Boy, III miejsce
ex aequo zajęli: Amerykanin Norman Delio Joio na Allegro i Irlandczyk Eddie Macken na Carrolls of
Dundalk. Na dalszych miejscach Lionel Dunning, John Whitaker, obaj z Wielkiej Brytanii, a dalej znów
Amerykanin i dwóch Anglików.

Puchar przewodniczącego FEI zdobyła po raz 9-ty Anglia. Zespół ten zwyciężył w Genewie, Paryżu,
Hickstead, Ekeren, Calgary (Kanada) oraz w mistrzostwach Europy w Rotterdamie. Sześć zwycięstw,
dwa II i jedno III miejsce świadczy o wielkiej supremacji tego zespołu. Tacy wspaniali zawodnicy jak
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Harvey Smith, David Broome, Derek Ricketts, Malcolm Pyrah, Lionel Dunning i Caroline Bradley to
zawodowcy bez prawa startu w IO. W 7-osobowej kadrze olimpijskiej znaleźli się natomiast m. in.: 18-
letni syn H. Smitha — Robert, John Whitaker, Nick Skelton i Amazonka Liz Edgar, którzy prezentują
już spore umiejętności ale jaką szansę będą mieli w Moskwie — trudno dziś powiedzieć.

Zwycięstwa  w  Pucharze  Narodów  w  Akwizgranie  i  Dublinie
odnieśli  Irlandczycy.  Zespół  ten  zrobił  wielkie  postępy,  a  III
miejsce w ME także potwierdza jego poziom. Eddie Macken od lat
jest już w czołówce światowej, jest on jednak zawodowcem. Obok
niego najbardziej wyróżniającym się jeźdźcem

jest kpt. Con Power oraz Paul Darragh. Jeżdżą oni nienagannym
stylem i siedzą na koniach wielkiej klasy jak Carrolls Boomerang,
Rock Barton czy Carrolls Heather Honey. Jeśli przez ten rok zrobią
dalsze postępy, to mogą być kandydatami do miejsc medalowych.

Choć w ostatnim sezonie  zespół  RFN nie  zwyciężył  w żadnym
konkursie o Puchar Narodów, to jednak tego zespołu nie można
zlekceważyć. 

Należy pamiętać, że zawodnicy tego zespołu od lat w konkurencji
olimpijskiej  odnoszą  wiele  sukcesów.  Potrafią  się  zmobilizować
i wygrać  każdą  wojnę  nerwów.  W skład  tego  zespołu  wchodzą
dwaj  znakomici  jeźdźcy:  Gerd  Wiltfang,  aktualny mistrz  świata
i Europy, zwycięzca Derby w Hamburgu, oraz Paul Schockemohle,
wicemistrz  Europy,  uczestnik  mistrzostw świata  i  olimpiad  oraz
zwycięzca w Grand Prix w Akwizgranie.

Wyróżniającym się jeźdźcem irlandzkim
— obok renomowanego Eddie Mackena

— jest kpt. Con Power. Jego 9-let.
irlander Rock Barton radzi sobie dobrze

zarówno w konkursach szybkości jak
i potęgi skoku. Na zdjęciu w czasie

halowych CSI w Hertogenbosch (Hol.)
w marcu 1979 r., pokonuje bezbłędnie

mur wysokości 2.20 m. (Wg Reiter
Revue nr 4/1979)

Duże sukcesy w tym sezonie miał Peter Luther na fenomenalnym Livius. Dalej RFN dysponuje plejadą
znakomitych jeźdźców, jak Fritz Ligges, Hendrik Snoek, Norbert Koof i inni.

Czwartym zespołem europejskim jest niewątpliwie Holandia. Sezon ten był dla niej mniej szczęśliwy,
gdyż  byli  mistrzowie  Europy  zajęli  XI  miejsce  w  Akwizgranie  i  IX  w  Paryżu,  niemniej  potrafili
wywalczyć IV miejsce w mistrzostwach Europy.

Spośród nich najbardziej wyróżniający się jest Johan Heins — były mistrz Europy, który z młodym
Argonaut Z. może być wysoko plasowany nawet w IO. Obok niego bardzo dobrymi jeźdźcami są Henk
Nooren, Dick Wieken. Nie można lekceważyć rutynowanego zawodnika, b. wicemistrza Europy Antona
Ebbena.  Dysponują  oni  dużą  ilością  doskonałych  koni  skoczków,  z  których  większość  pochodzi
z młodej, ale doskonale prowadzonej stadniny Zangersheide Leona Melchiora.

Zespół  wielkich  niespodzianek  to  zespół  francuski,  do  którego  należy  zwycięstwo  w  ostatniej
montrealskiej  O-limpiadzie.  Ekipa  ta  bardzo wyrównała  poziom jeźdźców i  koni.  Bardzo poprawili
i ujednolicili  styl  jazdy,  a  konie,  na  których  siedzą  — to  francuskiej  hodowli,  bardzo  wyrównane,
skoczne  i  szybkie  przeważnie  selle  français.  W Rzymie  zespół  Francji  wygrał  konkurs  pucharowy
w imponującym stylu. W Lizbonie też w Pucharze zajęli I miejsce. Wyróżniają się w nim Gilles B. de
Balanda,  Erie  Leroyer,  Patrick  Caron,  Hervé  Godignon,  Hubert  Parot  i  jeździec  zawodowy Marcel
Rozier.

Dalej uszeregować trzeba ekipę Szwajcarii.  Nie ma ona tak. wyrównanych jeźdźców jak poprzednie
zespoły. Większe sukcesy odnosili jeźdźcy indywidualni, z których bezsprzecznie najlepszy jest Walter
Gabathuler, dosiadający fenomenalnego Harleya. Jeździec ten zwyciężył w Grand Prix w Lucernie.
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Dużym sukcesem A. Blickenstorfera było wygranie Grand Prix w Rzymie. Obok tych jeźdźców liczą się
również bracia Fuchs, a może pokazać jeszcze swój lwi pazur Paul Weier.

Mniej równe wyniki w tym ’sezonie miał zespół belgijski. Choć w ostatnich IO zdobył brązowy medal,
to w tej chwili nie ma pewnego zespołu. Najwięcej sukcesów w tym sezonie odniósł Henry E. Cuepper
na polskim koniu Le Champion (ex Historyk), m. in. wygrał Grand Prix w Antwerpii.

Dalej trudno ustalać kolejność, poziom pozostałych ekip jest zmienny i w Pucharach zajmowały one
różne miejsca, są to Hiszpania, Włochy, ZSRR, Szwecja, Austria a także Polska.

Wiele  tu  może  się  jeszcze  zmienić,  wiele  związków  jeździeckich  przygotowuje  zarówno  młodych
jeźdźców, jak i młode konie i może dojść do dużych niespodzianek.

W obozie krajów socjalistycznych duży postęp zrobili  jeźdźcy ZSRR. Poprawnie jeździ  i  ma dobre
wyniki Paganowski na Fazanie. Doskonale pokazał się w mistrzostwach Europy Nikolai Korolkow na
Espadron zajmując wysokie 14 miejsce.

Niespodziewanie nieźle wypadł Wieczesław Czukanow na Gepatit; ta mało znana para w ME zajęła 23
miejsce.

Może ekipa ta ma ukryte rezerwy, w tym sezonie wyraźnie jednak brakowało im jeźdźców i koni.

Duży  postęp  zrobiła  ekipa  NRD,  a  zaskoczeniem  było  jej  zwycięstwo  po  bardzo  dobrej  jeździe
w Pucharze Narodów w Bratysławie.

Zespół polski omawiałem już wiele razy, nie będę się więc powtarzał. Uważam, że posiadamy obecnie
konie klasy olimpijskiej takie jak: Norton, Kobryń, Artemor, Szampan czy Dino, które stać na dobre
wyniki w najcięższych parcoursach. Praca szkoleniowa prowadzona jest drugi rok, a to powinno dać
efekty.

Bardzo trudno omawiać ekipy, których nie widziałem w tym roku. W Calgary spotkało się siedem ekip,
zdecydowane zwycięstwo odniosła ekipa Wielkiej Brytanii przed ekipą w. USA i RFN. Na IV miejscu
uplasował się zespół Irlandii, na V — Kanada i z dużym odstępem na VI miejscu Japonia.

W CSIO w Waszyngtonie zwyciężyła ekipa USA przed Kanadą, Szwajcarią i Anglią. W Nowym Jorku
zaś znów wygrała ekipa USA przed Anglią, Kanadą i Szwajcarią.

Natomiast w Toronto zwyciężyła ekipa Kanady, przed USA, Anglią i Szwajcarią.

Przytoczę poniżej wyniki Pan American Games w San Juan — Puerto Rico, które mogą odzwierciedlić
obecny stan jeździectwa na drugiej półkuli. Zespołowe zdecydowane zwycięstwo odniosła ekipa USA
z 39,5 pkt.  Drugie  miejsce zajęła  Kanada z  66 pkt.  i  trzecie  Meksyk z 100,25 pkt.  Dalsze  miejsca
zajęły:'Wenezuela,  Peru,  Kolumbia i  Brazylia.  Indywidualnie  zwyciężył  Michael  Matz,  USA, na Jet
Run,  przed  Gerardo  Tazzer,  Meksyk,  na  Butch  Cassidy  i  Ian  Miller,  Kanada,  na  Brother  Sam.
W pierwszej dziesiątce uplasowało się 2 Amerykanów: M. Matz i Melanie Smith, 2 Kanadyjczyków,
2 Meksykanów.

W tej sytuacji trudno o proroctwa, niemniej można pewne logiczne prognozy stawiać. Zeszłoroczne MŚ
potwierdzają, że zespoły USA i Kanady są silne i zawsze z nimi liczyć się należy.

Czy Wielka Brytania bez zawodowców potrafi utrzymać prymat — też przyszłość pokaże. Myślę, że
nasi jeźdźcy, jak Marian Kozicki w Monachium, zmobilizują się i na Igrzyskach Olimpijskich zdołają
wejść do ścisłego finału.
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Jak uplasują się jeźdźcy w konkurencji indywidualnej, to bardzo trudno przewidzieć. Kilku jeźdźców
z mniej znanych ekip wybiło się w indywidualnej konkurencji  Pan American.  W konkursie Pucharu
Świata na dzień 1 października 79 r. w konkurencji europejskiej prowadził Hugo Simon, a dalej David
Broome, Harvey Smith, Gerd Wiltfang, Eddie Macken i Paul Schockemöhle.

W konkurencji amerykańskiej czołowa szóstka to: Michael Matz, Melanie Smith, Bernie Traurig, Ian
Millar, Dennis Murphy i Rodey Jenkins.

Spośród jeźdźców krajów socjalistycznych najwyżej uplasowany jest Jan Kowalczyk na 63 miejscu. Na
101 Jiri Pechacek (CSRS), na 122 — Volker Tonn (NRD) na 124 — Bernd Peters i Günter Till, obaj
NRD,  a  na  128 — Wiesław Hartman.  Dalekie  miejsca  jeźdźców krajów socjalistycznych  wynikają
z bardzo małej ilości startów w konkursach, które liczą, się do Pucharu Świata.
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