
Nowy rekord Polski w skoku na wysokość wynosi 207 cm
Zespół red. czas. Koń Polski

Zdjęcia Majka Serafin

Dotychczasowy rekord Polski (205 cm) wyrównali trzej Jeźdźcy: Wojciech Dąbrowski z LKJ Racot na og. Szaser...

Uroczystości  jubileuszowe  z  okazji  100-lecia  Państwowego  Stada  Ogierów w Gnieźnie  (o  których
piszemy na  str.  20 — przyp  red.)  uświetniła  próba  pobicia  oficjalnego rekordu Polski  w skoku na
wysokość.  Dotychczasowy  rekord  został  ustanowiony  przez  Wiesława  Dziadczyka  (reprezentował
wtedy klub w Kozienicach) w 1969 r. w Radomiu. Zawodnik ten pokonał wtedy na klaczy pełnej krwi
angielskiej Via Vitae wysokość 205 cm.

W Gnieźnie do tego emocjonującego konkursu stanęło 11 zawodników z 8 klubów: Roman Bartkowiak,
Stanisław Helak  i  Robert  Sydow z  Abarii  Iwno,  Bohdan Sas-Jaworski  z  LKJ Kozienice,  Krzysztof
Ferenstein z LKJ Liski, Eugeniusz Śląski z Dąbroczanki Pępowo, Jacek Przewoźny i Leszek Warzecha
z LZS Posadowo, Tadeusz Szymoniak z Cwału Poznań, Wojciech Dąbrowski z LKS Racot i Artur Bober
ze Stragony Strzegom. 

Do konkursu przygotowano specjalną przeszkodę wg przepisów otrzymanych z FEI. Decyzją komisji
sędziowskiej  próbę  rozpoczęto  na  wysokości  150 cm,  podnosząc  w pierwszej  rozgrywce  o  20  cm,
a w drugiej o 10 cm.
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Pierwsze  dwie  wysokości  okazały  się  dość  łatwe  dla  wszystkich  uczestników.  Na  180  cm odpadli
Szymoniak na wał. Burgund i Przewoźny na kl. Oracja. Wysokości 190 cm nie pokonali Śląski na kl.
Brenda i Warzecha na kl. Flota, natomiast Sas-Jaworski startujący na doskonałym Cavaliero opuścił tę
wysokość.  Później przy wysokości 200 cm na skutek upadku i  odnowienia się kontuzji  wycofał się
z konkursu nie wykorzystując limitu 3 skoków.

Do  dalszej  próby  na  wysokości  205  cm,  tj.  do  wyrównania  aktualnego  rekordu  Polski,  stanęło
6 zawodników:  Wojciech  Dąbrowski  na  wielkopolskim  ogierze  Szaser  (Karkas  —  Szari),  faworyt
publiczności Krzysztof Ferenstein na wielkopolskiej klaczy Costa (Kondeusz — Costarica), Artur Bober
na pełnej krwi Czubczyku (Erotyk — Cieczma) ordz trzej jeźdźcy z Iwna, wszyscy na koniach pełnej
krwi: Stanisław Helak na wałachu Dalmierz (Dipol — Draża), Robert Sydow na wał. Ordynek (Effort —
Oliwka) i Roman Bartkowiak na wał. Odblask (Negresco — Ofensywa). 

Pierwszy wyrównał  rekord Polski Wojciech Dąbrowski.  Następnie obert  Sydow, Roman Bartkowiak
i bez muśnięcia przeszkody Krzysztof Ferenstein. Po dwóch próbach na wysokości 205 cm odpadają na
skutek kontuzji koni Stanisław Helak i Artur Bober.

Emocje sięgają szczytu,  gdy komisja sędziowska bardzo dokładnie mierzy wysokość przeszkody do
następnego skoku, który zgodnie z regulaminem musi wynieść minimum 207 cm, by stać się nowym
oficjalnym rekordem. Na przepełnionych trybunach hipodromu w Gnieźnie zapanowała absolutna cisza,
kiedy mało znany w świecie jeździeckim Robert Sydow na równie mało znanym Ordynku jako pierwszy
zaatakował rekord Polski. 

Nieduży Ordynek (160 cm) rozpoczął z wyjątkowym spokojem, dobrze podprowadzony odbija się i po
wspaniałym locie i lekkim stuknięciu przeszkody ląduje bez zrzutki za nią. Głośny okrzyk z trybun i
gromkie brawa są nagrodą dla tej pary, która tym skokiem ustaliła nowy rekord Polski. Pozostali trzej
zawodnicy próbują również pokonać tę wysokość, lecz szczęście im nie sprzyja. Po drugiej nieudanej
próbie wycofuje się Roman Bartkowiak, a po trzy nieudane próby mają Krzysztof Ferenstein i Wojciech
Dąbrowski.  Robert  Sydow  Jest  dostatecznie  usatysfakcjonowany swoim wynikiem i  nie  podejmuje
dalszej próby. Konkurs zostaje zakończony na wysokości 207 cm.

Ponieważ wszystkie  formalności  zostały spełnione,  rekord  Polski  może być  i  jest  uznany i  wynosi
obecnie 207 cm. Konkurencja 'ta  ma szanse stać się tradycyjną konkursów hipicznych w Gnieźnie,
choćby ze względu na tegoroczny wynik i fakt, że w 1984 r. również była tu rozgrywana (wtedy bez
powodzenia).

Robert Sydow jest jeszcze juniorem. Od samego początku trenuje w klubie Abaria w Iwnie i jest tego
klubu nadzieją.  7-letni  wałach  Ordynek jest  koniem hodowli  Stadniny Koni  Iwno — podobnie  jak
wszystkie startujące w tym klubie konie. Jego rodowód pozwalał przypuszczać, że pomimo niedużego
wzrostu będzie z niego dobry koń sportowy. Ojciec Ordynka, EJfort, był również ojcem doskonałego
Imposta. Z linii matki pochodził znany i bardzo dobry Ostrożeń, a ojciec matki, Mintmaster hodowli
angielskiej, jest synem doskonałego stiplera Colonist II, który jest ojcem wielu bardzo dobrych koni
stiplowych.

Prócz  wspomnianego  konkursu  odbyły  się  jeszcze  dwa:  klasy  C,  w  którym  zwyciężył  Jarosław
Szymoniak  z  Gniezna  przed  dwoma  jeźdźcami  z  Berlina  Zachodniego,  małżeństwem  Gerhardem
i Maren  Schroeterami,  oraz  klasy  N,  w  którym  zwyciężył  Leszek  Warzecha  przed  Gerhardem
Schroeterem i  Andrzejem Dąbrowskim.  Zwycięzców  nagrodzono  cennymi  pucharami,  a  Robertowi
Sydowowi wręczono wspaniałe nagrody ufundowane przez firmę „Butman" z Gniezna.

Tak więc od 8 września 1985 r. nowy rekord Polski w skoku na wysokość wynosi 207 cm i należy do
Roberta Sydowa i Ordynka.
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Nowi rekordziści Polski w skoku na wysokość: Robert Sydow, junior z klubu Abaria w Iwnie, i 7-letni wałach pełnej krwi
Ordynek (EJfort — Oliwka po Mintmaster) hod. SK Iwno

...Roman Bartkowiak z LKJ Abaria Iwno na wał. Odblask... ... i Krzysztof Ferenstein z LKJ Liski na klaczy Cosią
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