
Mistrzostwa Europy w WKKW w 
1965 r. odbyły się w Moskwie w dniach 
8—12 września. Wzięły w nich udział 
pełne ekipy z Anglii, Irlandii, NRF, 
Bułgarii, Czechosłowacji, Polski i ZSRR 
oraz jeźdźcy indywidualni z Anglii (1) 
i ZSRR (9). Na starcie zabrakło złotych 
medalistów z Olimpiady w Tokio — 
jeźdźców włoskich oraz ekip z Francji, 
Szwajcarii i Szwecji, u których notuje 
się spadek poziomu w tej konkurencji.

Na podstawie przebiegu mistrzostw, 
nie sugerując się uzyskanymi tam wy
nikami, można by następująco uszere
gować (mój pogląd potwierdzali fa
chowcy z innych krajów) poszczególne 
ekipy.

POLSKA

Z wielką satysfakcją umieszczam 
ekipę polską na pierwszym miejscu, 
gdyż tylko prosty, a nieszczęśliwy przy
padek nie pozwolił jej na zajęcie I 
miejsca również w klasyfikacji zespo
łowej. Można z całą stanowczością 
stwierdzić, że mieliśmy w Moskwie ze
spół jeźdźców wyróżniający się z ze
branych tam specjalistów WKKW.

Po prawie dwumiesięcznym zgrupo
waniu w Kwidzyniu wyłoniono najlep
szą reprezentację, na jaką nas było 
stać: Andrzej Orłoś — Dysproz (LKS 
Nadwiślanin Kwidzyń), Zbigniew Cie
sielski — Skok (WKS Legia Warsza
wa), Jan Kowalczyk — Elba (WKS Le
gia Warszawa), Marian Babirecki — 
Volt (LZS Moszna).

Taktykę jazdy naszego zespołu na
stawiono na wynik zespołowy, nie wie
rząc w możliwości wysokiego indywi

dualnego miejsca w tak doborowym 
towarzystwie. Dlatego też na pierwszy 
ogień poszedł Dysproz pod Orłosiem, 
których zadaniem było wybadanie cros
su. Ciesielski na Skoku miał również 
starać się skończyć cross, nie forsując 
zbytnio tempa. Gdyby te dwa konie 
ukończyły przebieg, najszybsza Elba 
pod Kowalczykiem miała iść na pełen 
gaz, a czwarty z kolei Volt pod Babi- 
reckim, zależnie od sytuacji — albo ra
tować zespół i jechać na ukończenie, 
albo stawiając wszystko na jedną kar
tę, starać się uzyskać jak najwięcej 
punktów bonifikacyjnych.

Program próby ujeżdżania wykonany 
przez Orłosia został przez sędziów oce
niony bardzo surowo na 85,5 pkt kar
nych, co dało mu dopiero 22 miejsce. 
Według oceny fachowców z NRD i NRF 
oceniono go co najmniej o 10 pkt za 
surowo.

Programy wykonane przez Skoka 
(82,95 — 20 miejsce) i Elbę (76,5 — 11 



miejsce) uważaliśmy za najlepsze w ich 
zawodniczej karierze; punktacja była 
słuszna, ale klasyfikacja w porówna
niu do innych koni była stanowczo za 
niska. Natomiast zawód sprawił nam 
Volt, który będąc starym rutyniarzem 
i dobrze wiedząc, jakiego rodzaju wy
siłek czeka go na crossie, już od chwili 
przyjazdu do Moskwy wykazywał ozna
ki wielkiego zdenerwowania. Na czwo
robok wszedł bardzo efektownie, wzbu
dzając głośne zachwyty wśród publicz
ności, ale denerwował się niesamowi
cie, usztywniał i stawiał wielkie opory 
w prowadzeniu. Cały program szedł 
jakby obrażony, odcinki stępa wyko
nywał „inochodem”, stęp marszowy 
szedł ciągiem. Jednak niektóre frag-

Po raz pierwszy polskie ko
nie pojechały na zawody za 
granicę samochodem (wła
sność PTWK)

menty czworoboku były najwyższej 
klasy, na pewno najlepsze w Moskwie. 
To zapewne zdecydowało o stosunko
wo wysokiej ocenie przez sędziów 
(77,5 — 14 miejsce). Po pierwszym dniu 
mieliśmy zespołowo dopiero 5 miejsce, 
mimo to byliśmy ogromnie zadowoleni, 
gdyż różnice pomiędzy poszczególnymi 
zespołami były nieznaczne.

Będący w dużej kondycji fizycznej 
Dysproz rozpoczyna próbę terenową 
z wielką energią. Na start steeple Chase 
wychodzi prąc mocno do przodu. Daje 
ogromne skoki na potężnych przeszko
dach, lądując bardzo niepewnie na nie
równym, wyboistym terenie pastwisko
wym. Specjalnie ostrożnie prowadzo
ny przez jeźdźca robi niezły czas 5'24". 
(norma 6'). Cross rozpoczyna nerwowo, 
stwarzając trudności w naprowadzaniu 
na przeszkody, skacze jednak pewnie. 
Na przeszkodzie nr 14 (wąwóz, na któ
rego dnie w zygzak ustawiona stacjo- 
nata) próbuje wyłamać w lewo, a po
wstrzymany zsuwa się do rowu, wpa
dając pod stacjonatę i gubiąc jeźdźca. 
Wprowadzony ponownie wyłamuje, na
prowadzony po raz trzeci, ponownie 
ześlizguje się do rowu.

Skok pod Ciesielskim rozpoczyna 
steeple chase w tempie aż za ostrym, 
ale skacze pięknie, galopuje doskonale, 
uzyskując czas 5'09", gdy na pełne nad- 
róbki wystarczyło 5'13". Cały cross ga
lopuje również doskonale, dając pełne, 
wzbudzające zachwyt skoki. Ciesielski 
prowadzi go z wielką energią i odwa
gą, ryzykując potężne skoki nawet na 
takich przeszkodach, na których więk
sza część koni wskakiwała jak na ban
kiet. Pod koniec crossu jest trochę 
zmęczony, ale i tak robi czwarty czas 
dnia, bez punktów karnych, co wysuwa 
go na 6 miejsce po dwóch próbach 
mistrzostw.

Kowalczyk jedzie Elbę w steeple’u 
jak po płaskim torze. Klacz skacze fe
nomenalnie i nagradzana wielkimi bra
wami licznie zebranej publiczności 

kończy w rekordowym czasie 4'59". 
Czy te 14 sekund nadrobionych na dar
mo były potrzebne? Czy mogły zaważyć 
na przebiegu crossu? Nie wiadomo, bo 
klacz była w fenomenalnej formie i ró
wnie brawurowo szła cross. W każ
dym razie Kowalczyk nie wyczuł tem
pa. Cross był tak ciężki, że bardzo oba
wialiśmy się, czy debiutująca w CCIO 
Elba da sobie z nim radę. Wszystkie 
najtrudniejsze przeszkody doskonale 
przebyła w fenomenalnym tempie. Pod
chodząc do skoku przez 19 przeszkodę 
(potężny oxer nad rowem z wodą stoją
cy w zagłębieniu terenowym) potknę
ła się na jakiejś kretowinie, a regu
lowana przez jeźdźca, wyrwała się 
i skoczyła w drągi. Widocznie ból był 
tak silny, że już do przeszkody podejść 
nie chciała, choć wyrywała się do niej 
z daleka, startując swoim zwyczajem 
„lansadami”. Niemcy określili Elbę, że 
był to najpiękniejszy koń zawodów. 
W ten sposób zostały przekreślone na
dzieje na wynik zespołowy.

Volt pod Babireckim w dalszym cią
gu zachowuje się bardzo nerwowo. Od
cinki drogami i ścieżkami idzie bardzo 
energicznie, skacząc przez wszystkie 
kałuże i doły, których na tych odcin
kach była niezliczona ilość. Przed star
tem do steeple chase i crossu nie daje 
się utrzymać. Babirecki jedzie steeple 
wprost matematycznie, uzyskując 5'13",

Marian Babirecki na Volcie 
na czworoboku

to jest wszystkie możliwe punkty boni- 
fikacyjne i ani o sekundę za wcześnie. 
Cross Babireckiego — to był pokaz jaz
dy terenowej najwyższej klasy. Idealne 
rozłożenie sił konia, najskrupulatniej
sze wykorzystanie terenu, wykorzysta
nie każdego cennego ułamka sekundy, 
bez żadnego ryzykanctwa. Zgranie 
jeźdźca z koniem było idealne. Volt 
nie jest koniem szybkim — tu na czoło 
wyszła doskonała technika jazdy przy 
iużej rutynie konia. Wynik — trzeci 
czas dnia i objęcie prowadzenia w kla
syfikacji indywidualnej.

Trzeciego dnia Skok i Volt wyszły na 
przegląd zupełnie niesztywne, swobod
nie i energicznie kłusowały przed ko
misją. Nastrój całej naszej ekipy był 
bardzo nerwowy. Obawialiśmy się, że 
niezbyt „czysty” Volt, rozciągnięty do 
tego w terenie, będzie robił błędy za
dem. Oba konie na rozprężalni nie bar

dzo dawały się wziąć do ręki skacząc 
przeszkody tak, jak by stały one w te
renie. Dopiero zastosowanie gimnas
tycznych skoków skracających dało ja
kieś pożądane rezultaty.

Pierwszy z naszych koni na parcours 
wyszedł Skok. Zrobił doskonałe wraże
nie, spokojnie i równym tempem pro
wadzony przez Ciesielskiego, skakał 
z respektem i bardzo pewnie. Nie skró
cony po rowie z wodą, skoczył z daleka 
ostatnią przeszkodę („pijany oxer” z de
sek), robiąc błąd zadem. Pomimo to zo
stał nagrodzony wielkimi brawami. 
Konkurs się tak ułożył, że błąd Skoka 
kosztował go utratę III miejsca. Przy 
stracie 10 punktów został ostatecznie 
sklasyfikowany na V miejscu, co i tak 
jest ogromnym sukcesem.

Ponieważ największy rywal Babirec- 
kiego — Bakłyszkin (ZSRR) zrobił na 
swoim Rulonie czysty parcours, z o- 
gromnym więc napięciem czekano na 
Start Volta. Z chwilą jego wyjścia na 
parcours na trybunach zapanowała nie
samowita cisza, napięcie wzrosło do 
zenitu. Babirecki jechał bardzo wolno, 
ogromnie skupiony, całą inicjatywę 
przejmując na siebie. Nadrobił czas 
skrótami, dosłownie „w zębach” prze
nosząc Volta przez przeszkody. Ogło
szono bezbłędny wynik. Największy in
dywidualny sukces polskiego jeździec
twa stał się faktem dokonanym. Moż

na z czystym sumieniem stwierdzić, że 
mistrzem Europy w WKKW został naj
lepszy jeździec moskiewskich zawodów.

IRLANDIA

Mjr E. A. Boylan — Durlas Eile (zwy
cięzca z Badminton 1965), A. Cameron — 
Black Salomon (piąty na olimpiadzie 
w Tokio), amaz. V. Freeman-Jackson — 
Sam Weller (po wielkich sukcesach 
w Anglii, Irlandii i NRF), amaz. P. 
Moreton •— Loughlin.

Ekipa irlandzka dosiadała kapital
nych koni, świetnie galopujących, z du
żą potęgą skoku, odważnych i wytrzy
małych. Niestety, nigdzie nie podawano 
pochodzenia koni, ale sądząc na oko, 
były to huntery lub bardzo masywne 
folbluty. Cała wartość koni irlandzkich



pokazała się w terenie, choć olimpij
czyk A. Cameron crossu nie ukończył. 
Wielką klasę zademonstrowały obie 
amazonki; szczególnym uznaniem cie
szyła się młodziutka V. Freeman-Jack- 
son.

WIELKA BRYTANIA

nawet trzy czystej krwi araby, ale za
wodów nie ukończyły. Wszystkie konie 
zwracały na siebie uwagę doskonałym 
przygotowaniem kondycyjnym i wybit
nie zdrowym wyglądem.

Jeźdźcy radzieccy, zupełnie jednako
wo posadzeni w siodle, imponowali ru
tyną, odwagą i zaciętością. Wszyscy 
zawodnicy ogromnie zdyscyplinowani 
i widać, że bardzo starannie przygoto
wani. Mistrzostwa wygrali zespołowo, 
mając wiele szczęścia i własny teren za 
sobą, ale była to słabsza ekipa niż ta, 
która wygrała w Anglii.

Fachowa prasa zachodnioeuropejska 
na długo przed mistrzostwami Europy 
podawała, że Anglicy bardzo starannie 
przygotowują się do zawodów, aby za 
wszelką cenę zrewanżować się za po
rażkę w Tokio i odzyskać utraconą czo
łową pozycję w świecie. Po długim 
zgrupowaniu wyłoniono następującą re
prezentację: R. J. H. Meade — Barbery 
(ósmy w Tokio), mjr D. S. Allhusen — 
Lochinvar, sierż. R. S. Jones — Mr Ber
nard (dziewiąty w Tokio), amaz. C. P. 
Sheppard — Fenjirao.

Konie angielskie, wysokonożne, ale 
harmonijne, ramiaste, szlachetne folb- 
luty lub bardzo w krew zaawansowane 
huntery, doskonale galopowały, ska
kały odważnie i z wielką potęgą, choć 
czasami niezbyt zgrabnie i stylowo. 
Ekipa ukończyła mistrzostwa w pełnym 
składzie, ale najwyżej (IV miejsce) zo
stała sklasyfikowana amazonka Mac 
Donell, występująca indywidualnie 
i stosunkowo najsłabiej jeżdżąca. Drugi 
z ujeżdżania w Tokio sierż. Jones na 
bardzo kozieńcowatym wał. Mr Bernard 
pokazał najwyższą klasę ujeżdżania ko
nia, zajmując zdecydowanie pierwsze 
miejsce.

NIEMIECKA REPUBLIKA 
FERERALNA

Prasa niemiecka, opisując przygoto
wania swoich jeźdźców do mistrzostw 
Europy w WKKW oraz komentując 
wyłoniony skład, stwierdzała, że ekipa 
niemiecka jest dużo silniejsza niż na 
Olimpiadzie w Tokio i że od dawna 
Niemcy nie miały tak dobrej ekipy 
w WKKW. Po mistrzostwach w Lun- 
miihlen (startowało w różnych seriach 
250 koni) wyłoniono następujący skład: 
F. Ligges — Donkosak (indywidualnie 
i zespołowo brązowy medal w Tokio), 
L. Góssing — Rebell, J. Mehrdorf — 
Iltschi, H. Karsten — Condora (zespo
łowo brązowy medal w Tokio).

Konie niemieckie nie były wyrówna
ne. Donkosak i Rebell, bardzo szla
chetne hanowery w nowoczesnym ty
pie, doskonale galopowały w terenie 
i sprawiały dobre wrażenie na czworo
boku.

Jeźdźcy typowo maneżowo siedzący, 
prowadzili konie na czworoboku może 
nawet zbyt aktywnie, ale za to bardzo 
dokładnie. Sensacją na miarę światową 
było wyeliminowanie Liggesa na Don- 
kosaku.

ZWIĄZEK RADZIECKI

L. Bakłyszkin — Rulon (VII w Rzy
mie), V. Gorelkin — Opyt, S. Mursali- 
mow — Dżygit (XXVI w Tokio), A. 
Evdokimow — Podarek oraz dziewię
ciu jeźdźców indywidualnych, wśród 
nich olimpijczycy Konkow i Gazyu- 
mow.

Konie ekipy radzieckiej — to prze
ważnie masywne folbluty lub bardzo 
szlachetne konie półkrwi. Startowały

CZECHOSŁOWACJA

V. Matoyuchek — Norman, O. Reis
ner — Olaf (2 x Wielka Pardubicka), 
E. Rezner — Borets, F. Zaborodski — 
Perun. Ekipa była zebrana ad hoc, skła
dając się w większości z jeźdźców i ko
ni stadninowych. Konie masywne, pół
krwi w typie furioso, przedświt i gid- 
ran, niewyrównane i chyba niezbyt do
brze galopujące. Jeźdźcy sprawiali je
dnolite wrażenie, ale mieli zbyt mało 
obycia międzynarodowego w poważ
nych zawodach.

BUŁGARIA

G. Rashkow — Reflex (V na Olim
piadzie w Sztokholmie), N. Georgiew — 
Tirage, D. Kelhailow — Galop. V. Mą
tew — Belgun.

Konie ekipy drobne, bardzo szla
chetne, nerwowe, w typie folbluta lub 
półkrwi bardzo zaawansowanej w krew. 
Galopowały z wielką werwą, ale ich 
możliwości skokowe były bardzo ogra
niczone. Program ujeżdżania wykonały 
„biegająco”, były na czworoboku ner
wowe, nie postawione na tempo.

Jeźdźcy jeździli stylem podobnym do 
radzieckiego, ale mieli stanowczo zbyt 
mało rutyny.

Mistrzostwa Europy w WKKW były 
sędziowane w większości przez sędziów 
radzieckich: głównym sędzią był gen. 
płk G. P. Romanow. Technicznym dele
gatem FEI był pan A. Rook (Anglia), 
a przewodniczącym jury d'appel pan H. 
de Menten de Horne (Belgia).

PRZEGLĄD PLACU BOJU

Próba ujeżdżania. Czworobok usta
wiono na placu konkursowym znajdu
jącym się w środku toru wyścigowego. 
Sędziowali: przewodniczący — G. Mar
got (Francja) oraz F. Mangili (Włochy) 
i G. T. Rogalew (ZSRR).

Sądząc ze składu komisji sędziow
skiej byliśmy przekonani, że będą oni 
faworyzowali bardziej naturalny kie
runek ujeżdżania, reprezentowany przez 
jeździectwo francuskie, włoskie, ame
rykańskie i wschodnioeuropejskie, w 
odróżnieniu od bardziej klasycznego 
kierunku, reprezentowanego przez 
Niemców, Szwajcarów, Szwedów i An
glików. Tymczasem bardzo trudno by
ło nam wyrobić sobie właściwy obraz 
tego, co się działo na czworoboku, gdyż 
oceny sędziów były czasami wręcz za
skakujące.

Próba terenowa. Trasa odcinka A 
(7 200 m) przecinała dwie ruchliwe szo
sy, na których milicja wstrzymywała 
ruch, prowadziła piękną lesistą okoli
cą, przez brzozowe zagajniki, typowe 
dla podmoskiewskich terenów.

Odcinek B (steeple chase — 3 600 m) 
znajdował się nad rzeczką Kliazma na 
terenie pastwiskowym. Przeszkody 
steeple’owe potężne, o wysokich częś
ciach stałych, o stosunkowo wąskim 
froncie. Wielką trudność sprawiał te
ren, bardzo nierówny — typowo past
wiskowy.

Trasa odcinka C (11 040 m) wiodła 
wśród uprawnych pól.

Odcinek D (cross 7 200 m) prowadził 
wzdłuż podmokłych brzegów rzeki, 
miejscami przechodząc przez porośnię
te krzewami lub lasem wzniesienia. Na 
trasie było 29 przeszkód, umiejętnie 
wkomponowanych w różnorodny teren. 
Przeszkody dość pomysłowe. Wymiary 
dotrzymane, z tendencją do powiększa
nia przewidzianych wymiarów. Fa
chowcy określali, że cross był na pew
no trudniejszy niż na olimpiadzie 
w Tokio, że przeszkody nie były tak po
tężne, jak w Rzymie, ale często trud
niejsze technicznie do skoczenia, a te
ren na pewno trudniejszy, niż był 
w Pratoni del Vivaro.

Odcinek E (1 320 m) ofladrowany na 
polnej drodze.

Próbę terenową zaczęło 39 koni, 
a ukończyło 22, czyli około 44"/o uczest
ników nie ukończyło tej szalenie cięż
kiej próby.

Próba w skokach. Parcours został 
ustawiony na torze konkursowym, tam 
gdzie poprzednio odbywała się próba 
ujeżdżania. 11 przeszkód, 12 skoków, 
wys. ok. 120 cm, szer. ok. 400 cm. Tem
po 440 m/min., trasa jednak była liczo
na „z okładem”, gdyż niewielu zawod
ników przekraczało czas, pomimo że 
wszyscy, poza jeźdźcami radzieckimi, 
bardzo ostrożnie przebywali parcours.

* X- ***************



How it Was at the CCIO in Moscow

Summary
This article is chiefly connected with 

the Polish team. Owing to two unfortu
nate accidents in the endurance test, 
our team did not finish the competition 
complete. The author, eng. Jerzy Gra
bowski, director of the State Stallion 
Depot at Kwidzyn, a volunteer trainer, 
former member of the national team 
and in Moscow the team leader, states, 
that not only in his opinion but also 
in the opinion of many foreign experts 
the Polish team was the best. Only in 
dressage was the Polish team weaker 
than the best European teams such as 
the Germans. Russians, British and so 
on.

One can find in this article short 
opinions on all competing teams, as 
well as a short review of the „battle
field”. The author expresses surprise 
that the system of judging dressage 
should have been so inconsistent at 
such an event.

WYNIKI OSTATECZNE MISTRZOSTW EUROPY W WKKW /CCIO/ 
W MOSKWIE

Klasy
fikacja Jeździec Koń Kraj Ujeżdżanie Teren Skoki Razem

1 M. Babirecki Volt Polska -77,55 + 106,0 0 + 28,45
2 L. Bakłyszkin Rulon ZSRR 73.05 + 100,4 0 + 27,35
3 H. Karsten Condora NRF 67,05 +94,0 10 + 16,95
4 M. Mac Donell Kilmacthomas Anglia -76,95 +97,6 -10 + 10,65
5 Z. Ciesielski Skok Polska -82,95 + 102,8 10 +9,85
6 P. Moreton Loughlin Irlandia 63,00 +71,6 1 +7,60
7 A. Avdokimow Podarek ZSRR 82,05 + 97,2 -10 + 5,15
8 D. S. Allhusen Lochinvar Anglia 92,55 + 106,4 -10 + 3,85
9 V. Freeman Jackson Sam Weller Irlandia 85,05 + 110,4 -30 -4,65

10 E. A. Boylan Durlas Eile Irlandia 74,55 +78,8 - 10 -5,75
11 L. Gössing Rebell NRF 78,00 + 90,8 -20 7,20
12 R. H. Meade Barberry Anglia 64,50 +65,2 -10 -9,30
13 S. Mursalimow Dżigit ZSRR -76,95 +64,4 0 12,55
14 C. Sheppard Fenjirao Anglia - 64,50 + 66,0 -21 -19,50
15 R. S. Jones Mr Bernard Anglia -54,45 +40,4 -10 -24,05
16 G. Gazyumow Gran ZSRR 78,00 +41,6 0 -36,40
17 V. Nagorny Bereg ZSRR -85,95 + 68,0 -20 -37,95
18 V. Suvorow Hirurg ZSRR -93,45 +73,6 -20 -39,85
19 V. Gorelkin Opyt ZSRR -71,55 + 34,4 -10 47,15
20 V. Konkow Elastichny ZSRR -88,50 + 50,4 -30 68,10
21 V. Lushanin Hango ZSRR -79,05 -10,0 0 -89,05
22 J. Mehrdorf Iltschi NRF 90,45 56,8 0 -147,25

Dalszych 16 zawodników konkurencji nie ukończyło, 
w tym 1 z Irlandii, 1 z NRF, 2 z Polski, 4 z ZSRR 

4 z Czechosłowacji i 4 z Bułgarii.

WYNIKI ZESPOŁOWE
I. ZSRR + 19,95

II. Irlandia -2,80
III. Anglia -24,95
IV. NRF -197,50

Polska tylko dwu jeźdźców ukończyło konkurencję 
zdobywając+ 38,3 pkt

Czechosłowacja żaden jeździec konkurencji nie ukończył
Bułgaria ,, »> > >> *•


