
Magiczny punkt 2,47 m. 
Konkurs skoku na wysokość i konkurs potęgi skoku.
Max E. Ammann

Wyżej  -  dalej:  te  slogany  zawsze  potrafią  wzbudzić  ludzkie
zainteresowanie sportem, między innymi jeździeckim. 

Lecz nie nieustannie. 

Przez ponad pół wieku zainteresowanie rekordami w skokach było
marginalne,  chociaż konkurs potęgi  skoku jako rodzaj  skoku na
wysokość  jest  wciąż  częścią  standardowego  programu  wielu
zawodów.

Skoki na odległość i skoki na wysokość są tak stare jak sam sport.

Rzeczywiście,  w  programie  w  Dublinie  w  1864  r.  były  dwie
konkurencje,  gdzie  konie  po  raz  pierwszy  były  testowane  pod
kątem ich osiągów w skokach Także w 1900 r., kiedy w związku ze
Światową  Wystawą  odbywał  się  doroczny Paris  Concours,  jako
zawody międzynarodowe. 

Skok  na  wysokość  i  skok  na  odległość  stanowiły  dwie  trzecie
programu. 

Pozostała trzecia część to był normalny konkurs w skokach przez
przeszkody, ponad tuzin przeszkód, które od tamtej pory stały się
podstawą  międzynarodowego  sportu  skokowego  w różnych
formach: jeden lub dwa nawroty, jedna lub dwie rozgrywki, Tabela
punktacji A lub C. Kapitan Larraguibel (Chile) na Huaso,

osiągający 2,47 m w 1949 r. w Vina del Mar.

Skok  na  odległość  zniknął  z  programu  zawodów  po  pierwszej  wojnie  światowej,  a  maksymalna
szerokość  7,50  m była  przeskoczona dwukrotnie  w 1912 r.  przez  konie  dosiadane  przez  Henry de
Royer’a.

Ponad 20 lat później, w 1935 r., młody porucznik de Castries pobił ten rekord uzyskując 7,60 m. Młody
Argentyńczyk, Patrao, osiągnął rekordowe 7,70 m w rok po drugiej wojnie światowej. Z uwagi na nią,
w latach 1948-1951 głównie Hiszpanie dążyli do ustanowienia rekordu świata w skoku na odległość.

12 września 1948 r. kom. Nogueras-Marquez jako pierwszy uzyskał 8 m — a w 1954 r. kpt. Lopez del
Hierro  osiągnął  nawet  8,30  m.  Byłby  to  koniec  skoku  na  odległość,  gdyby  André  Ferreira,
Południowoafrykańczyk, nie uzyskał 8,40 m w Johannesburgu w 1976 r.

Skok na wysokość jest nieco bardziej popularny i przetrwał dłużej niż skok na odległość, chociaż prawie
nie jest stosowany w zawodach. Został zastąpiony przez konkurs potęgi skoku, który został wymyślony
w Biarritz w pierwszych latach tego stulecia. 

Wtedy był to konkurs z trzema przeszkodami: Mur 1,75 m, przeszkoda pionowa 1,75 m i rów z wodą
5,50 m. W następnych latach, a zwłaszcza po drugiej wojnie światowej mur, który jest wzniesiony dla
czterech rozgrywek, stał się Pièce de Résistance konkursu potęgi skoku.
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Przed pierwszą wojną światową skok na wysokość był atrakcją wielu zawodów. 

W londyńskiej  Olympii  konkurs  skoku na  wysokość  odbywał  się  nawet  co  wieczór,  a  w finałowy
wieczór walczono o Mistrzostwo Skoku na Wysokość. Ten złoty wiek skoku na wysokość, który trwał
przez około dziesięć do piętnastu lat, wywindował rekordy na wysokości, które nawet dzisiaj uważa się
za fantastyczne.

W Europie rekordowy skok na 2,08 m zapisano w 1902 r dla Meloppo pod kpt. Caprilli. 

W 1904 r.  fenomenalny Conspirateur,  koń pełnej  krwi australijskiej  hodowli skoczył  2,23 m w San
Sebastian, a w 1906 r., pod tym samym jeźdźcem, Georges’em Crousse, 2,35 m w Paris Grand Palais. 

Nowy rekord ustanowiony na 2,36 m przez Montjoie i Biscra w Vittel w 1912 r. wydawał się prawie jak
muśnięcie kosmetyczne w porównaniu ze skokami Conspirateur’a.

Przy wszystkich tych imponujących europejskich wysokościach: w Ameryce Północnej skakali jeszcze
wyżej:  pierwszym  był  legendarny  Heatherbloom,  osiągając  2,40  m  na  zawodach  jeździeckich
w Richmond, Wirginia, w 1902 r., a nawet 2,49 m i 2,51 m kilka miesięcy później podczas publicznego
pokazu na własnej  farmie.  Dziesięć lat  później  Confidence,  koń Kanadyjczyka,  osiągnął  2,45 m na
zawodach jeździeckich w Ottawie. 

Ten rekord został zarejestrowany, a koń udowodnił swoją zdolność do skoków na wielkie wysokości
również w trakcie kilku występów w Europie, na przykład w Olympii. 

Zrozumiałe  jest,  że  FEI  (Międzynarodowa  Federacja  Jeździecka)  od  swojego  założenia  w  1921  r.
opierała się na francuskich rekordach i zatwierdzała rekordy europejskie jako rekordy światowe. 

W pierwszych dziesięcioleciach swojego istnienia FEI była pod silnym wpływem Francuzów, a scena
amerykańska była daleko - nie tylko z powodu odległości - ale także dlatego, że amerykańskie interesy
były reprezentowane w FEI przez kawalerię Stanów Zjednoczonych, która miała jedynie marginalne
powiązania z imprezami krajowymi.

Po pierwszej  wojnie  światowej  skok na wysokość  odgrywał  jedynie  poślednią  rolę.  Osiągnięcia  de
Castries, ustanowienie nowego rekordu na wysokości 2,38 m w 1933 r. oraz Gutierrez’a na wysokości
2,44 w 1938 r. były pamiętnymi wydarzeniami, ale chociaż obaj jeźdźcy byli stałymi członkami swoich
drużyn  w  Pucharze  Narodów,  ich  rekordy  miały  niewiele  wspólnego  z  rzeczywistymi  wyczynami
sportowymi. 

To samo dotyczy wciąż obowiązującego rekordu świata wynoszącego 2,47 m, ustanowionego w Vina
del Mar (Chile) 5 lutego 1949 r. Por. Alberto Larraguibel, jeździec, który dosiadał konia Huaso, który
ustanowił rekord świata, był członkiem chilijskiej drużyny skoków i jako taki został Mistrzem Skoków
w Igrzyskach Panamerykańskich w 1951 r.

Ponieważ ten rekord świata ma już teraz 35 lat i ponieważ jego pobicie w najbliższej przyszłości jest
nieprawdopodobne,  może  warto  pokrótce  opisać  konia  i  jeźdźca,  a  także  okoliczności,  które
doprowadziły do rekordu.

Jednak musi być całkiem jasne: ten rekord świata mógłby być dzisiaj pobity. W ciągu ostatnich 30 lat
niejeden z koni, przy odpowiednim treningu, miał potencjał do uzyskania 2,50 m. 

Ale kto chce trenować dobrego skoczka na wysokość,  konia zarabiającego pieniądze w konkursach
potęgi skoku przez 6 miesięcy,  dla gry va banque o skok 2,50 m ryzykując albo brak ostatecznego
sukcesu, albo zniszczenie dobrego konia? 
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Alberto Larraguibel na Huaso.

W ostatnich  20  latach  była  tylko  jedna  poważna  próba,  której
dokonał  Michael  Parot,  brat  najlepszego  francuskiego  jeźdźca
Huberta,  który osiągnął  2,41 m na  koniu Tancarville  w Poitiers
w 1973  r.  Alberto  Larraguibel,  urodzony  w  1919  r.  wstąpił  do
kawalerii chilijskiej w 1938 r. 

Z  koniem  pełnej  krwi  o  imieniu  Faithful  wyhodowanym
w południowym  Chile,  który  był  nieudacznikiem  w  wyścigach
konnych,  poprawił  południowoamerykański  rekord  skoku  na
wysokość na 2,37 m w 1948 r. 

Rok później, po miesiącach ekstensywnego, specjalnego treningu,
koń, teraz nazywany Huaso, skoczył nawet 2,47 m.

Huaso  odniósł  sukces  w  piątym  skoku  zawodów,  przy  trzeciej
próbie na tej wysokości. (Poprzednie wysokości: 1,86 m i 2,14 m).

Kapitan Gutierrez (Włochy) na Osoppo,
ustanawiający nowy rekord świata w skoku

na wysokość w 1978 r. w Rzymie.
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Heatherbloom, amerykański koń, przed wysoką przeszkodą, którą pokonał w 1902 r.

KONKURS POTĘGI SKOKU - MUR

Poniżej znajduje się lista wszystkich znanych wysokości 2,26 m (7-5) i wyższych, pokonanych przez mur w regularnych zawodach
Konkursu Potęgi Skoków. Nie uwzględnia się wysokości osiąganych w zawodach rozgrywanych zgodnie z zasadami skoku wzwyż.

otwarte halowe

stopy/cale metry stopy/cale metry

1975 Lipiec CSA Le Touquet FRA Eric Wauters BEL Pomme d'Api 7-6 1/2 2.30m

1978 Listopad CSIO Toronto CAN Barney Ward USA Lucky Hit 7 – 5 / 2.260m

1980 Grudzień CSI London GBR Patrick Caron FRA Gai Sarda 7-5 1/4 2.266m

1981 Lipiec CSIO Paris FRA Willi Melliger SUI David 7-6 1/2 2.30m

1981 Październik CSIO Washington USA Filipo Moyersoen ITA Adam 7 – 6 / 2.286m

1982 Październik CSIO Washington USA Barney Ward USA Glandor Akai 7-6 3/4 2.305m

1982 Listopad CSIO New York USA Walter Gabathuler SUI Beethoven 7 – 6 / 2.286m

Rodney Jenkins USA Arbitrage 7 – 6 / 2.286m

Michel Robert FRA Janus de Ver 7 – 6 / 2.286m

1983 Marzec CSI Dortmund FRG Walter Gabathuler SUI Beethoven 7-5 1/2 2.27m

1983 Maj CSIO Roma ITA Emilio Puricelli ITA Pentagon 7-6 1/2 2.30m

1983 Czerwiec CSIO Paris FRA Nelson Pessoa BRA Miss Moet 7-7 3/4 2.33m

1983 Październik CSIO Washington USA Anthony d’Ambrosio USA Sweetn'Love 7-7 1/2 2.325m
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Holenderski jeździec Van der Voort skoczył 8.10 w Hadze, w 1949 roku.

Płk. Larraguibel zakończył karierę wojskową jako komendant Państwowej Stadniny Koni, a później
jako dyrektor służby zajmującej się zakupem i treningiem koni dla wojska.

W ciągu ostatnich kilku lat prawie nie było zawodów w skokach na wysokość. 

Ostatnie  poważne zawody odbyły się  w Olympii  w 1978 r.,  kiedy Nick Skelton poprawił  brytyjski
rekord na 2,32 m (7-7 5/16).

MAGICZNY PUNKT W SKOKU NA WYSOKOŚĆ 2,47 m

*

SKOK NA ODLEGŁOŚĆ 8,40 m

Ale w ostatnich dziesięciu latach kontrowersyjny konkurs potęgi skoku osiągnął nowy złoty wiek. Na
początku lat siedemdziesiątych wyglądało na to, że konkurs potęgi skoku zniknie ze sceny jeździeckiej.  

Wtedy,  prawie  z  dnia  na  dzień,  wyznaczono  kilka  koni  o  potężnej  mocy  skoku  w  celu  nowego
odrodzenia: przede wszystkim Pomme d’Api pod Eric’iem Wauters’em, który skoczył 2,30 m w Le
Touquet w 1975 r., potem fenomenalna klacz Miss Moet (dawniej Abbeyville) pod Nelsonem Pessoa,
następnie Graf pod Harveyem Smith’em, Porche ze Stanny’m van Paesschen’em itd. 

Przełom decyzyjny nastąpił być może w 1979 r. podczas Pucharu Świata - CSI w Hertogenbosch, gdzie
trzy konie osiągnęły 2,20 m. 

Także w Ameryce Północnej osiągano nowe rekordy wysokości: w 1978 r. Barney Ward skoczył 2,26 m
na koniu Lucky Hit.
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Major Nogueras Marquez (Hiszpania) na Balamo, pokonujący po raz pierwszy 8 metrów w skoku na odległość w 1948 r.

Kolejne  punkty  kulminacyjne  osiągnięto  w  1981  r.  i  1982  r.
podczas północnoamerykańskiego Fall Circuit, kiedy konie Grand
Prix, Adam (Moyerson) i Beethoven (Gabathuler) uzyskały 2,28 m.

Konkurs potęgi skoku, zarówno kwestionowany (przez jeźdźców
i dziennikarzy, jak i kochany (przez publiczność), dożył nowej ery
popularności. 

Narodziły  się  doroczne  zawody.  Te  doroczne  zawody,
sponsorowane przez francuską firmę Cognac Hennessy, obejmują
z grubsza  10  konkursów  potęgi  skoku  w  Europie,  przy  czym
ostatni został Morison zakwestionowany podczas Pucharu Świata -
CSI w Bordeaux w grudniu.

Puchar  Hennessy  został  zapoczątkowany  raczej  bez  rozgłosu
w 1982 r., ale zyskał sławę w 1983 r., kiedy Nelson Pessoa i Eddie
Macken stanęli  do twardej  walki  o  całkowite  zwycięstwo aż do
ostatniej konkurencji. 

Ostatecznie puchar w Bordeaux wygrał Irlandczyk.

Heatherbloom pokonujący 8 stóp 2 cale
w 1902 r.

Nieco niefortunny jest fakt, że w Pucharze Hennessy nie honoruje się zespołów jeździec / koń, a jedynie
samych jeźdźców. W przypadku potęgi skoku jest to konkurencja głównie dla koni, a znacznie bardziej
niż w Grand Prix zwycięzcą potęgi skoku jest jeździec z koniem, który już zyskał sławę jako skoczek na
wysokość.

W tym sensie Macken/Carrolls Royal Lion i Pessoa/Miss Moet zdominowali Puchar Hennessy 1983.
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Największe  wysokości,  kiedykolwiek  przeskoczone  w  konkurencji  potęga  skoku  przez  mur,  są
następujące:  2,33  m przez  Miss  Moet  w  Paryżu  -  Longchamps  oraz  2,325  m przez  Sweet  n’Low
w Waszyngtonie - obie w 1983 r., jedna pod gołym niebem, a druga w hali. Nieco wyżej, a mianowicie
2,335 m, skoczył Lyrical Lou pod Dennisem Murphy i Rocky Racoon pod Debbie Shaffner w Cincinnati
dwa lata temu. Ale ich wysokości zostały osiągnięte według zasad skoku na wysokość, to znaczy trzy
próby na każdej wysokości i bez wcześniejszej przeszkody rozciągającej, co może zniweczyć szanse
jeszcze przed spróbowaniem muru.

Christian de Castries (FRA)skaczący 7,60 m w Spa w 1935 r., na koniu Tenace.
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