
Racot — Warszawa — Olsztyn 
Witold Domański

Wojciech Mickunas na Dżemili zdobył WKKW (CCI) w Racocie pierwsze miejsce w serii międzynarodowej. 
Fot. St. Rozwadowski.

Niewątpliwie  śmiałym  pociągnięciem  polskich  władz  jeździeckich  było  zorganizowanie  w  ciągu
czterech  tygodni  trzech  międzynarodowych  imprez  jeździeckich  w  Polsce,  a  mianowicie  WKKW
w Racocie, CHI w Warszawie i CHIO w Olsztynie. 

Odwaga tego przedsięwzięcia polega nie tylko na związanych z tym trudnościach organizacyjnych, ale
przede  wszystkim  na  konieczności  podjęcia  ryzyka  przedstawienia  efektów  sportowych  opinii
publicznej, która — mówiąc delikatnie — zrażona była nieco do jeździectwa na skutek niepowodzeń
w Meksyku. Los okazał się jednak łaskawy i Polski Związek Jeździecki wyszedł obronną ręką z tych
trzech batalii.

Pierwszy w historii polskiego jeździectwa międzynarodowy WKKW (CCI) odbył się w Stadninie Koni
w Racocie.  Organizacja takiej  imprezy jest  niezwykle trudna,  gdyż w celu zapewnienia właściwych
warunków sportowych (próba terenowa) należy ją raczej zlokalizować na wsi, co w naszych warunkach
niezwykle komplikuje zapewnienie minimum wygód dla jeźdźców i obsługi zawodów, nie mówiąc już
o chętnych obserwowania tych konkursów. 
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Jadwiga Malycha (lat 14) na Czukotce, zwyciężczyni w serii juniorów podczas WKKW w Racocie. Fot. St. Rozwadowski.

Dlatego  też  należą  się  duże  słowa  uznania  dla  odpowiedzialnego  za  sprawy  organizacyjne  dyr.
Romualda Wołkowińskiego, który potrafił w pełni zadowolić uczestników imprezy.

Nad stroną  sportową czuwał  mjr  Jan  Mickunas.  Nie  miał  on  łatwego  zadania,  gdyż  przy budowie
przeszkód terenowych i wyborze trasy musiał wyważyć dwie kontrowersyjne sprawy: powagę imprezy
międzynarodowej i brak wygalopowania koni w początkowym okresie sezonu. Zdaniem uczestników
konkursu z pierwszego wymogu wywiązał się budując dość trudny steeple, gdzie odpadła większość
koni  niekończących  konkurencji,  a  z  drugiego  —  nie  stawiając  zbyt  dużych  wymagań  w  crossie,
wkomponowanym w dość krętą trasę, sprzyjającą koniom bardziej zwrotnym, zaś nie dającą możliwości
wykazania przewagi  koniom lepiej  galopującym.  Dość powiedzieć,  że kilka przeszkód łatwiej  było,
wobec ich usytuowania, pokonywać z kłusa, niż z pełnego galopu. W każdym razie, kto przebył trudny
steeple, ten nie miał specjalnych trudności na trasie próby terenowej.

Konkurs wygrał Wojciech Mickunas na Dżemili pokonując konkurentów rodzimych oraz zawodników
NRD, NRF i Litewskiej SRR. W ekipach niemieckich znajdowali się zawodnicy i konie mające za sobą
doświadczenia startu  olimpijskiego w Meksyku,  co  pozwala  wysnuć pewne wnioski  odnośnie  rangi
sukcesu młodego polskiego Jeźdźca. Dla jasności obrazu konkurencji trzeba powiedzieć, że startujący
w Racocie czterokrotny olimpijczyk z NRF Kurt Wagner (Helsinki, Sztokholm, Rzym i Meksyk) był na
swym Abdullahu indywidualnie 24 na ostatnich Igrzyskach, a zawodnicy NRD:

K. Fuhrmann (Saturn) — 25, Uwe Plank (Kranich), który w Racocie uległ poważnemu wypadkowi —
27, zaś U. Vite (Hubertus) na dalszym miejscu. Wobec udziału w olimpijskim WKKW 49 jeźdźców,
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przeciwnicy Polaków w Racocie reprezentowali więc średni poziom olimpijski. Niemieckie ekipy zajęły
na Igrzyskach — NRF piąte, a NRD siódme miejsce.

Zwycięzcy serii międzynarodowej WKKW (CCI) w Racocie w 1969 r.: I-W .Mickunas, na Dżemili (Polska), II-K. Fuhrman
(NRD) na Saturn, III- L. Nissen (NRF) na Pipaluk, IV- K. Mergeler (NRF) na Vaibel. Fot. St. Rozwadowski.

Jak  zwykle  w  konfrontacji  z  jeźdźcami  niemieckimi,  mającymi  duże  doświadczenie  i  umiejętność
przygotowania  oraz  pokazania  konia  na  czworoboku,  nasi  jeźdźcy w Racocie  odrabiali  utracone na
dresażu punkty w próbie terenowej.

W  pierwszej  dziesiątce  w  próbie  na  czworoboku  znalazły  się  tylko  dwa  polskie  konie:  Dżemila
i Bałagan.  Ta  pierwsza  miała  4  pkt  straty  do  prowadzących  w  konkurencji  koni  NRD  Rythmusa
i Kranicha. Z jeźdźców NRF było w pierwszej dziesiątce trzech, a najlepszy Litwin uplasował się na 15
pozycji.

Konie  niemieckie,  które  startowały w Racocie,  były również  wysoko  plasowane i  w Meksyku,  ale
podobnie jak w Polsce straciły dobre miejsce po próbie terenowej, spadając do trzeciej dziesiątki. Jest
więc dla nas wskazówką, że jeżeli  chcemy w tej  konkurencji  odnosić sukcesy,  to przede wszystkim
musimy zwrócić uwagę na próbę ujeżdżania. Wiadomo to zresztą było już po Olimpiadzie w Rzymie,
gdzie Babirecki na Volcie mógł zdobyć medal, gdyby lepiej wykonał program na czworoboku.

Stawka polskich koni, jaką mieliśmy możność oglądać w Racocie nasuwała wnioski, że nasze sekcje
i kluby nie  przykładają  dostatecznej  wagi  do  sprawy przygotowywania  koni  do  WKKW. Uwaga ta
dotyczy zarówno ilościowego, jak i wartościowego stanu przygotowań. Wystarczy tu przytoczyć dwie
liczby: koni NRD w serii międzynarodowej było 10, a polskich tylko 9. Oczywiście można ten fakt
tłumaczyć wczesną porą zawodów, co po długotrwałej zimie nie pozwoliło wszystkim zaprezentować się
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z najlepszej strony. Ale w takim układzie decyzja uznania przez PZJ tych konkursów jako mistrzostwa
Polski, wydaje się chyba zbyt pochopna, zarówno ze względu na planowanie treningu, jak i właściwe
rozkładanie sił  konia na cały sezon. Poza tym decyzja taka preferowała zawodników należących do
klubów mających kryte ujeżdżalnie.

Najwyżej — jak dotąd — z polskich koni skoczyła 9-letnia klacz pełnej krwi
angielskiej Via Vite, hodowli SK Kozienice, przeszła ona bezbłędnie pod

Wiesławem Dziadczykiem (na zdjęciu) wysokość 220 cm podczas konkursu
potęgi skoku w dn. 11.VI.1969. Fot. K. Dąbrowski.

Fakir pod R. Beerbohm (NRD) w  czasie
potęgi skoku strącił mur na wysokości

210 cm. Fot. K. Dąbrowski.

H. Klugman (NRF) na koniu Stanislaus przechodzi rów angielski podczas steepla w ramach WKKW (CCI) w Racocie.
Fot. St. Rozwadowski.
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Sergiej Hodywiew na koniu Arsenał. Fot. St. Rozwadowski.

Jeszcze  nie  zdążyliśmy ochłonąć  z  emocji  zawodów  racockich  a  już  w  Warszawie  rozpoczęły  się
dwudniowe konkursy w skokach przez przeszkody z udziałem ekip Francji, Węgier, Litewskiej SRR,
jednego zawodnika z NRF i poszerzonej czołówki polskiej.

Organizator  tych  konkursów  —  Warszawski  OZJ  —  chcąc  wyjść  naprzeciw  społecznemu
zapotrzebowaniu,  zdecydował  się  po  siedmiu  latach  chudych  przerwać  ciszę  w  zakresie
międzynarodowych  zawodów  konnych  i  dać  stolicy  porcję  mocnych  wrażeń.  Jeśli  się  pozna  od
podszewki  przeciwności,  jakie  muszą  pokonywać organizatorzy podobnej  imprezy w Warszawie,  to
trzeba przyznać, że OZJ podjął się trudnego zadania. Najtrudniej było organizatorom znaleźć obiekt, na
którym  możnaby  przeprowadzić  konkursy.  Dzięki  usilnej  pomocy  Stołecznego  Komitetu  Kultury
Fizycznej i Turystyki udało się zlokalizować imprezę na pięknym stadionie Warszawianki.

Rozpatrując warszawskie konkursy od strony sportowej, należy uznać za udany pomysł zorganizowania
konkurencji zespołowej o puchar miast, co stworzyło możliwości zapisów większej ilości ekip, niż było
reprezentowanych  na  konkursach  narodowości.  Polakom  dało  to  szerokie  pole  popisu  i  szanse
przeszkolenia  przynajmniej  kilkunastu  zawodników  w  pokonywaniu  konkursów  pucharowych.
Dopasowanie  poziomu  konkursów  do  możliwości  słabszych  zawodników,  a  także  uwzględnienie
niesprzyjających warunków atmosferycznych (ciągłe deszcze) spowodowało, że konkursy były łatwe
i większość z nich stała się łupem ekipy francuskiej,  bawiącej w stolicy naszego kraju po 30 letniej
przerwie po raz pierwszy.

Gwoździem wiosennego  sezonu  międzynarodowego  w  Polsce  były  oczywiście  CHIO  w Olsztynie.
Organizowanie już po raz szósty w tym mieście tak poważnych zawodów doprowadziło do znacznego
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usprawnienia imprezy, tak że zdecydowana większość uwag krytycznych jakie się ukazały na naszych
łamach po zeszłorocznych konkursach olsztyńskich, była tym razem nieaktualna. Jest to zdanie nie tylko
organizatorów i  polskich  obserwatorów imprezy,  ale  również  przedstawiciela  FEI  generała  Geraldo
Conforti, który sprawował tę funkcję na CHIO Olsztyn po raz drugi.

M. Kozicki na Bronzie — Warszawa 1969. Fot. St. Rozwadowski.

Gen.  Conforti,  dawny jeździec  klasy międzynarodowej,  który startował  przed  wojną  w Warszawie,
widział setki międzynarodowych mityngów, kilka Olimpiad i mistrzostw świata, ma wyrobione kryteria
o sportowej  wartości  konkursów. Dał nam więc kilka uwag na temat  aktualnej  sytuacji  jeździectwa
w świecie.

Zdaniem naszego  rozmówcy sport  konny przeszedł  ogromną  ewolucję  od  czasów przedwojennych.
Uprawiany niegdyś  dla  przyjemności,  wyrabiający  wielką  miłość  jeźdźca  do  konia,  przeobraził  się
obecnie w business, z którego większość czołowych jeźdźców świata czerpie ogromne dochody. Nie są
to wpływy z wygranych, choć i te stanowią dziś przy wielkiej ilości konkursów i konkursików niemałą
pozycję w ich budżetach. Przede wszystkim są to wpływy z handlu końmi sportowymi, uprawianego
najwięcej w Anglii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, NRF i innych krajach zachodnich. Koń, na którym
jeździec światowej sławy uzyskał wspaniałe wyniki, przechodzi za cenę kilkudziesięciu tysięcy do

larów w ręce synków lub córeczek potentatów finansowych, którzy nie szczędzą grosza, aby pozwolić
swoim dzieciom odnosić, tanim kosztem sportowe sukcesy na łatwych konkursach. Tak więc zaraz po
Olimpiadzie większość czołowych koni świata niknie z areny wielkiego wyczynu, a mistrzowie biorą się
do roboty, aby przygotować następne sławy, dla zdobycia medali i... dolarów.

Okres poolimpijski jest więc z zasady posuchą na dobre konie na międzynarodowych mityngach. Stąd
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ekipa francuska, która przyjechała do Polski, a przynajmniej obaj bracia Parot i J. Chabrol mogą być
zaliczeni  do aktualnej  czołówki  swego kraju.  Ponieważ w Polsce  i  innych krajach  socjalistycznych
podane wyżej fakty nie mają miejsca, gospodarka końmi sportowymi może być tu bardziej planowa
i sensowna.

P. Wawryniuk na Popradzie — Warszawa 1969. Fot. St. Rozwadowski.

Tymczasem w Olsztynie wśród koni, które reprezentowały Polskę w Pucharze Narodów znalazł się tylko
jeden koń z zeszłorocznej olsztyńskiej ekipy (og. Poprad), która podobnie jak w roku bieżącym wygrała
tę najpoważniejszą konkurencję. Cirrus przeszedł na ogiera do SK Kadyny. Drobnica pauzuje, na skutek
urazu psychicznego do skoków, czego się nabawiła w okresie olimpijskich przygotowań, a Tyras ze
względu na wiek nie jest już koniem tej klasy, co w roku ubiegłym, kiedy to wygrał konkurs potęgi
skoku, osiągając 2 m. Jeżeli do tego dodamy, że Ronceval, również podpora naszej ekipy, poszedł na
czołowego do macierzystej stadniny w Pruchnie, to widać, że w naszej szczupłej czołówce koni zaszły
poważne zmiany.

Konie, które uzupełniły braki przedstawiają równie cenny materiał i przy rozsądnym użytkowaniu mogą
dojść do poważnych wyników. Są to więc przede wszystkim Bronz i Deptak. W tym samym szeregu
należy wymienić Chwalbę, Dige-stę, Blekoła, Butana, Bara. Oczywiście nie tracimy z oczu tak cennych
koni jak Biszka, która nie szła w pucharowym konkursie tylko na skutek zranienia nogi i Via Vitae,
klacz, która zadziwiała świat jeździecki wspaniałym skokiem na 220 cm i wygraniem konkursu potęgi
skoku w doborowej stawce koni z których aż dziewięć skakało 2-metrową przeszkodę.
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R. Beerbohm (NRD) na koniu Freiher zajął pierwsze miejsce w konkursie zwycięzców w Olsztynie. Fot. St. Rozwadowski.

Generał Conforti zauważył tę zmianę koni w naszej ekipie stwierdzając, że w Polsce jest wiele koni, na
których  możnaby  się  pokusić  o  olimpijskie  medale.  Chodzi  tylko  o  planową  pracę  treningową
i zapewnienie  tym  koniom  dostatecznej  dawki  poważnych  konkursów  dla  nabycia  doświadczenia
w przechodzeniu różnego rodzaju przeszkód. Oczywiście ogromną rolę odgrywają tu i jeźdźcy. Uwagi
naszego rozmówcy odnośnie na przykład jeźdźców NRD stwierdzały, że ich ekipa nie odnosi sukcesów
na miarę możliwości ich wspaniałych koni.  Winą obciążył  tu przedstawiciel  FEI jeźdźców. Miał on
jednak wiele uwag krytycznych również pod adresem jeźdźców polskich, z których wielu jest raczej
akrobatami, niż jeźdźcami na koniu.

Tegoroczne  konkursy  w  Olsztynie  pokazały  nam  również  wielu  jeźdźców,  którzy  niegdyś  stojąc
w cieniu Kowalczyka, Kozickiego czy Wawryniuka, dziś wydzierają im prymat i dobrze reprezentują
nasze jeździectwo. Wśród nich na najwyższą notę zasłużył Henryk Hucz z LZS Rzeczna. Po przejściu
większej ilości mityngów międzynarodowych stanie się on chyba stałą podporą naszych barw. Jest to
poza tym jeździec pochodzący ze stadniny, gdzie jest niewyczerpane źródło dobrych koni sportowych.
Dwaj Stefanowie z Racotu — Stanisławiak i Kumorek — wyraźnie dociągają do czołówki. Mają jeszcze
bardzo  nierówne  wyniki,  nawet  na  tym  samym  mitygu,  ale  trzeba  to  złożyć  na  karb  braku
doświadczenia. Przypomniał się publiczności

Norbert  Wieja,  z  Moszny,  który rozpoczął  błyskotliwą karierę  jeszcze jako junior  (wicemistrzostwo
Europy) i miał potem kilka dobrych wyników na dobrych koniach, dziś stojący nieco w cieniu wobec
braku dobrego skoczka dla jego wagi.
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J. Chabrol (Francja) na koniu Nacarat podczas zawodów w Olsztynie. Fot. St. Rozwadowski.

Konkludując wywody na temat jeźdźców trzeba powiedzieć, że aktualnie w czołówce polskiej należy
wymienić  następujące  nazwiska:  Ciesielski,  Dziadczyk,  Grodzicki,  Hucz,  Kowalczyk,  Kozicki,
Stanisławiak,  Wawryniuk,  a  drugim  rzucie  Ferenstein,  Stefan  Kumorek,  Wieja  i  kilku  innych  nie
mających aktualnie odpowiednich koni. Zresztą niektórzy z wyżej wymienionych znajdują się na tej
liście  raczej  dzięki  posiadaniu  konia  wysokiej  klasy,  niż  własnym  umiejętnościom  jeździeckim.
Osobnym  zagadnieniem  jest  Jan  Kowalczyk.  Zwracamy  uwagę  na  niego  szczególnie  dlatego,  że
w ubiegłych latach przewyższał on o klasę swoich krajowych konkurentów i był bezwątpienia jednym
z czołowych jeźdźców Europy. I oto nagle, wobec braku koni na których odnosił sukcesy, obniżył swoje
loty. Sprawa ta była przedmiotem wielu uwag i dyskusji znawców jeździectwa w kuluarach mityngu.
Czy Kowalczyk jeszcze będzie błyszczał,  nawet  jeżeli  Drobnica nie  wróci  w szranki? Ma po temu
wszelkie dane. Coraz lepiej jeździ. Jego obecne parcoursy na Orbisie, Blekocie czy Brzeszczocie mają
mniej wspólnego z akrobacją, więcej zaś ze sztuką jeździecką. A to musi dać wyniki, bo jeździec jest
niewątpliwie utalentowany. Wydaje się jednak, że podobnie jak Drobnica, przechodzi on jeszcze pewien
poolimpijski kryzys psychiczny. Niech no tylko zaczną się sukcesy, a wtedy znów Kowalczyk wróci na
utraconą pozycję i chyba po przejściu meksykańskiego doświadczenia, będzie ją umiał utrzymać.

Wygrywając 7 z 12 konkursów w Olsztynie nasi jeźdźcy zajęli ponadto wiele innych czołowych pozycji.
Zestawiając wyniki za pierwsze sześć miejsc uwidoczni-

my wyraźną ich przewagę nad konkurenta mi:

1. Polska — 107 pkt
2. NRD — 65„
3. Francja — 49„
4. ZSRR — 30„
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5. Bagusat (NRF) — 16„
6. Węgry — 9„

Przewaga ta nie była nawet wynikiem zbyt dużej ilości koni gospodarzy, gdyż na 72 konie polskich na
mityngu było tylko 25.

XVIII  CHIO w Olsztynie  przejdą  do  historii  jako konkursy,  które  przekonały działaczy i  trenerów
jeździeckich, że można bazować wyniki tej dyscypliny sportu na szerszej grupie koni i jeźdźców. Nie
było już takiej sytuacji, że tylko pojawienie się Kowalczyka na Drobnicy czy Roncevalu, Kozickiego na
Bronzie  czy  Berrym,  Wawryniuka  na  Popradzie  czy  Farysie,  Grodzickiego  na  Biszce  lub  Chwili
elektryzowało widownię, która oczekiwała od nich sukcesu. Tym razem każdy zawodnik mógł sprawić
miłą niespodziankę. I to jest bardzo pocieszające. Mimo to czołówka nasza jest jeszcze zbyt szczupła.

Zawody  przejdą  ponadto  do  historii  wspaniałym  wynikiem  Via  Vitae  oraz  rzadko  spotykanym
zwycięstwem w Pucharze tylko 4 pkt karnymi. Pamiętać je także będą uczestnicy z uwagi na bardzo
dobrą organizację, co jest zasługą oddanego tej sprawie aktywu miasta Olsztyna.

Mjr Jan Mossakowski, szef naszej ekipy, odbiera
z rąk przewodniczącego Prez. W RN w Olsztynie
inż. Mariana Gotowca Puchar Narodów zdobyty

przez Polaków po raz trzeci po wojnie 
Fot. K. Dąbrowski.

Konkurs pucharowy zaszczyciła swą obecnością żona Premiera PRL
pani dr Krystyna Cyrankiewiczowa.

Na zdjęciu w momencie składania gratulacji naszemu doskonałemu
zawodnikowi Henrykowi Huczowi dosiadającemu wał. Deptak. 

Fot. K. Dąbrowski.

WYNIKI XVII CHIO W OLSZTYNIE 8-15 VI 1969 (w czasie transkrypcji mogły wkraść się błędy,
dlatego w razie wątpliwości prosimy o kontakt, red. PCBJ).

Konkurs  otwarcia  (dokładności):  1.  Skok  —  Z.  Ciesielski  (Polska).  2/3  Bartnik  —  K.  Ferenstein
(Polska) i Orkus — F. Kasten (NRD). 4. Simoun — M. Parot (Francja). 5. Fermor — D. Meinhardt
(NRD). 6. Wolfgang — B. Bagusat (NRF).

Konkurs zwykły o nagrodę MHZ:1. Biszka — S. Grodzicki (Polska), 2. Bronz — M. Kozicki (Polska).
3. Deptak — H. Hucz (Polska). 4. Krochotnyj — M. Matwiejew (ZSRR). 5. Freiherr — R. Beerbohm
(NRD). 6. Via Vitae — W. Dziadczyk (Polska).

Konkurs zwykły o nagrodę WKZZ: 1. Corladoo — H . Gllle (NDD . . 2. Chwalba — S. Grodzicki
(Polska).  3.  Wolfgang  — B.  Bagusat  (NRF).  4.  Soupçon  — J.  Chabrol  (Francja),  5.  Schemat  —
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S. Stanisławiak (Polska). 6. Scheda — S. Kumorek (Polska).

Konkurs specjalny o nagrodę Ministra Rolnictwa: 1. Simoun — M. Parot (Francja). 2. Guza — J. Kecs-
kemeti (Węgry). 3/4 ex aequo: Scheda — S. Kumorek (Polska) i Ferdi — F. Kasten (NRD).

Konkurs  dokładności  o  nagrodę  GKKFiT:  1.  Krochotnyj  —  W.  Matwiejew  (ZSRR).  2.  Orkus  —
F. Kasten  (NRD).  3.  Fakir  — R.  Beerbohm (NRD).  4/9 Nacarat  — J.  Chabrol  (Francja),  Jurgis  —
S. Kumorek (Polska),  Ronald  — M.  Parot  (Francja).  Brzeszczot  — J.  Kowalczyk (Polska),  Bar  —
P. Wawryniuk (Polska), Rastignac — H. Parot (Francja).

Konkurs potęgi skoku o nagrodę WRN w Olsztynie: 1. Via Vitae — W. Dziedczyk (Polska) 220 cm. —
o pkt. 2. Freiherr — R. Beerbohm (NRD) 220 cm 8 pkt. 3. Krochotnyj — W. Matwiejew (ZSRR) 220
cm 9 Dkt. 4/8 ex aequo: Nacarat — J. Chabrol (Francja), Digesta — H. Hucz (Polska). Rastignac —
H. Parot (Francja). Ronald — M. Parot (Francja), Fakir — R. Beerbohm (NRD).

Wstęga Bałtyku o nagrodę MON: 1 Bar i Poprad — P. Wawryniuk (Polska), 2. Corlando — Biango —
H. Gille  (NRD).  3.  Rocky i  Wolfgang — B.  Bagusat  (NRF).  4.  Souneon i  Nacarat  — J.  Chabrol
(Francja; 5. Nordestem 1 Orkus — F. Kasten (NRD1. 6. Simoun i Ronald — M. Parot (Francja)

Konkurs przeszkód z wyboru: 1. Butan — S. Stanisławiak (Polska). 2. Arsenał — S. Hodvriew (ZSRR).
3 Klawa — W. Byszewski (Polska). 4. Bronz — M. Kozicki (Polska). 5. Essen — W. Fiedot.ow (ZSRR).
6. Deptak — H. Hucz (Polska).

Puchar Narodów: 1. POLSKA 4 + u. n = 4 (Bronz — M. Kozicki 0 + 0. Dentak — H. Hucz 4 + 0.
Brzeszczot — J. Kowalczyk 8 + 4. Ponrad — P. o + o). 2. ZSRR 4 + 44=8 3. NRD 16 +12 = 2R. 4.
FRANCJA 20 + 20 =  40.  5.  WĘGRY 64 +  56 =  120.  Podwójne  czyste  przebiegi:  Krochotnyj  —
W. Matwiejew. Bronz. — M. Kozicki, Poprad — P. Wawryniuk, Freiherr — R. Beerbohm.

Konkurs  zwycięzców;  nagroda  PKO1:  1.  Freiherr  — R.  Beerbohm (NRD).  2.  Biango  — H.  Gille
(NRD).  3.  Rastignac  —  H.  Parot  (Francja).  4.  Essen  —  W.  Fiedotow  (ZSRR).  5/6.  Chwalba  —
S. Grodzicki (Polska) i Ronald — M. Parot (Francja).

Konkurs pożegnania seria A o nagrodę Przeglądu Sportowego: 1. Orkus — F. Kasten (NRD). 2. Orbis —
J. Kowalczyk (Polska). 3. Wolfgang — B. Pagusat (NRF). 4. Scheda — S. Kumorek (Polska). 5. Simoun
— M. Parot (Francja). 6. Skok — Z. Ciesielski (Polska).

Konkurs  pożegnania  seria  B o  nagrodę  Głosu  Olsztyńskiego:  1.  Blekot  — J.  Kowalczyk  (Polska).
2. Aral — N. Wiela (Polska). 3. Futor — N. Wieja. 4. Thais — J. Chabrol (Francja). 5. Joyeuse —
J. C. Bouffault (Francja). 6. Zeland — H. Szaszkiewicz (Polska).

Nagrody specjalne: PZJ dla najlepszego polskiego jeźdźca: Piotr Wawryniuk. Animex dla najlepszego
zagranicznego jeźdźca Rudi  Beerbohm (NRD). LZS dla  najlepszego jeźdźca LZS — Henryk Hucz.
PTWK dla hodowcy najlepszego konia polskiego — SK Liski za Poprad

WYNIKI MIĘDZYNARODOWEGO WKKW (CCI) W RACOCIE

Racot  22—25 maj  1969:  Seria  międzynarodowa:  1.  Dżemila  — W.  Mickunas  +  21;  2.  Saturn  —
K. Fuhrmann (NRD) + 12,7; 3. Pipaiuk — L. Nissen (NRF) + 12,6; 4. Vaibei — K. Mergler (NRF) +
10,6 5. Nalot — M. Szefer — 5,1; 6. Bałagan — S. Kumorek — 13,6; 7. Valentin — M. Wester Barkey
(NRF) — 27,2; 8. Montparnasse — P. Miibrat — 32,5; 9. Doradca — K. Slifiń-ski — 39,1; 10. Hubertus
— U. Vite — 44; 11. Nilas — W. Buczys (Litwa) 54,8; 12.  Picasso  — Bertold  (NRD)  — 57,4  13.
Freyer — J. Brohmann (NRD) — 66,8; 14. Kalif — S. Młynarczyk — 70; 15. Stanislaus — HI .
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Klugmann (NRF) — 82; 16. Martenstein — V. Tonn (NRD) — 85,8; 17. Cerber — K. Sońta — 90,3; 18.
Perlas  — J.  Butkus  (Litwa)  — 117,9;  19.  Tannenwald  — W. Vite  (NRD) — 123,5;  20.  Bursz  —
Z. Madejczyk — 151,6; 21. Inkaso — S. Kumorek — 184,6; 22. Belaguras — E. Ciwinskas (Litwa) —
345,4.

Seria koni N: 1. Signor — M. Małecki + 4,2; 2. Akr — L. Stankowski — 12,9; 3. Taniec — K. Slifiński
— 37,1; 4. Wanad — J. Wierzchowiecki — 65.

Seria koni P: 1. Goniometr — A. Orłoś + 44,4; 2. Kult — J. Kłym + 25; 3. Fagot — J. Pawlicki + 16,6;
4. Biwak — A. Orłoś 4- 12; 5. Hartwig — P. Miibrat + 4,7; 6. Giecz — W. Mickunas + 1,5; 7. Plutokrata
— A. Pilarski — 18; 8. Doping — J. Zagor — 22; 9. Babinicz — R. Hartmann — 33,3.
Seria juniorów: 1. Czukotka — J. Mały-cha — 7,8; 2. Balata — J. Skoczylas — 18,4; 3. Demon Shagya
— A. Kubiak — 25,1; 4. Słonka — M. Pawlicki — 47.9.

WYNIKI CHI WARSZAWA

Konkurs otwarcia (130 cm) 1. Ronald — M. Parot (Francja). 2. Digesta — H. Hucz (Polska), 3. Bar —
P. Wawryniuk (Polska) 4. Poprad — P. Wawryniuk, 5. Loustic — H. Parot (Francja), 6. Rastignac — H.
Parot. Startowało 33 konie.

Konkurs sztafet: Ułan — M. Skrzypczak i Lutnia — K. Sońta (Polska), 2. Zelant — H. Szaszkiewicz i
Remus — A. Falewicz (Polska), 3. Skok — Z. Ciesielski i Orbis — J. Kowalczyk (Polska), 4/5 ex
aequo: Bartnik — K. Ferenstein i Balsam — M. Szczypiorski (Polska) oraz Szmer — S. Kumorek i
Manna — S. Stanisławiak (Polska). 6. Ekspertas — A . Wojtkiewlczjus 1 F»ro-meteis — A. Nowickas
(Litwa). Startowało 16 sztafet.

Konkurs miast o puchar przewodniczącego St. Rady Narodowej. 1. Paryż 1 pkt 2. Warszawa 12,5. 3.
Łódź 20. 3. Poznań 28,25. 4. Olsztyn 29,5. 6. Budapeszt 54. 7. Wilno 62,75. Indywidualnie najlepszy S.
Stanisławiak na koniu Butan.

Konkurs specjalny (16 koni): 1. Biszka — 5. Grodzicki (Polska), 2. Simoun — M. Parot (Francja). 3/4
ex aequo: Zelant — H. Szaszkiewicz (Polska) i Loustic — H. Parot (Francja).
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