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Celem niniejszych rozważań jest wskazanie czynników, jakie mają wpływ na czas wykazywany przez
konie w gonitwach.

Pewnikiem jest, że czasy lub rekordy wyścigów są miarodajne tylko dla danego toru, i to wówczas, gdy
osiągnięte zostały w jednakowych warunkach klimatycznych i przy jednakowym stanie bieżni.

Najlepsze na ogół czasy uzyskują konie na takich torach, które są prawie idealnie zniwelowane, jak
większość torów amerykańskich,  bez wzniesień i  spadków. Nie wymaga udowodnienia,  że na torze
równym czasy w przeważającej ilości będą lepsze niż na torze falistym.

Pod  górę  konie  galopują  na  ogół  w  wolniejszym  tempie,  proporcjonalnie  do  swych  zdolności
galopowania  po  równym lub  do  stopnia  zmęczenia,  natomiast  dobry galop  wyścigowy z  góry  jest
związany najprawdopodobniej z pewnymi cechami eksterieru konia, jak np. silne stawy skokowe. Na
przykład falisty tor w Epsom wygląda tak: konie w Derby startują z terenu niskiego i ruszają od razu pod
górę po torze długości około 800 m, wychodzą na szczyt góry i jakiś czas galopują po torze równym, po
czym następuje stosunkowo ostry spadek przy tzw. Tattenham Corner; po zejściu ze spadku zaczyna się
długa linia prosta (800 m) do celownika, z czego ostatnie 400 m — pod górę i tu jest rzetelna próba
dobrego  serca  i  mocnej  konstytucji.  W świetle  tego  jasne  się  staje,  dlaczego  konie  wygrywające
w Warszawie w czasie 2'30" przegrywałyby Derby w Epsom rozegrane w 2'39" lub więcej.
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Przytaczam przykład, jaki wpływ na czas wyścigu mają  różne tory: próbujący wszechstronnie organizm
konia,  jak  tor  w  Epsom,  i  płaski  jak  talerz  tor  amerykański  —  dobry  sprawdzian  jednostronnej
szybkości.

Ogier  Pardao,  hodowli  angielskiej,  ustanawia  rekord  na  szczególnie  łatwym  amerykańskim  torze,
o nawierzchni zupełnie płaskiej, przebywając dystans 2 400 m w 2'24 2/5".

W Derby angielskim w Epsom, rozegranym w czasie 2'36,4", jest trzeci, a w St. Leger — czwarty;
ponieważ Pardao ma wysoce wadliwe stawy skokowe, to spadki na tych torach mogły być przeszkodą
w osiągnięciu lepszych czasów przez tego niewątpliwie klasowego ogiera. Nie można więc porównywać
czasów osiągniętych na torach trawiastych z czasami na torach ziemnych, piaszczystych, sztucznych.

Prawidłowo zakreślone  łuki  zakrętów i  niezbyt  długie  linie  proste  sprzyjają  rozgrywaniu  wyścigów
w dobrym czasie. Tory służewiecki czy budapeszteński lub tor w Birmingham są pod tym względem
idealne. Nie mają one zdradzieckich łuków, a takimi są zwłaszcza zakręty zbyt ostre lub nie według
cyrkla zakreślane,  które powodują bądź konieczność chwilowego zwolnienia tempa w obawie utraty
równowagi, bądź też wyrzucają konia na większe koło i tym samym zmuszają go do galopowania przez
pewien czas po trasie dłuższej niż ta, po której mierzony jest dystans dla danego toru (zazwyczaj 1 m od
bariery wewnętrznej). Te czynniki wpływają na uzyskany czas.

Im bardziej koń w wyścigu musi walczyć z siłą odśrodkową czy pokonywać ostre lub nieprawidłowe
zakręty, tym czas wyścigu jest wolniejszy.

Warto  zaznaczyć,  że  na  nowo  budowanych  współczesnych  torach  zakręty  robi  się  z  wirażami  —
pochyleniami w kierunku wewnętrznej strony toru, aby zmniejszyć działanie siły odśrodkowej.

W praktyce okazuje się, że dobre czasy uzyskiwane są bardzo często na torach o niezbyt długich liniach
prostych.  Tłumaczyć  to  sobie  należy  w  następujący  sposób.  Aby  gonitwę  wygrać,  poza  innymi
zasadniczymi  warunkami,  trzeba  mieć  korzystną  pozycję  w  decydującym momencie  wyścigu.  Poza
gonitwami prowadzonymi z miejsca do miejsca,  jeźdźcy muszą starać się o wyjście na krótką linię
prostą  nie  zamknięci,  nie  zablokowani,  gdyż  na  takiej  krótkiej  prostej  można  nie  zdążyć  w  porę
przemknąć  się  przez  grupę  koni,  nieraz  zwartą,  nawet  jeśli  się  ma  lepszego  konia  i  znaleźć  się
w „pudełku”. Innymi słowy — jeźdźcy spieszą się z zajęciem dobrego miejsca przed wyjściem na krótką
prostą, a to wpływa na przeciętną szybkość wyścigu. Jeśli wyścig kończy się długą 800-metrową prostą,
jak np. w Epsom, to można się nie spieszyć z wyjściem na taką prostą i nie wywalczać sobie koniecznie
szybkością dobrej pozycji wyjściowej.

Jest pewnikiem, że stan i rodzaj bieżni wybitnie wpływa na czas wyścigu. Tor bywa twardy, lekki, lekko
elastyczny,  elastyczny,  miękki,  dość  ciężki,  ciężki.  Trudno porównywać wartość  koni  na  podstawie
czasu — na różnych torach, nie wiedząc, jaki jest stan bieżni.

Przykład: w 1927 r. niemieckie Derby w Hamburgu wygrał Mah Jong w czasie 3'03"; w 1928 r. derby
w Warszawie  rozgrywały  konie  klasy  „grupowej”;  zdobył  je  Karat  2'41",  bijąc  Zbira,  konia  klasy
płotowej.  Czas  o 22 sekundy gorszy wykazał  koń wysokiej  klasy wyścigowej  — lepszy od Karata
o kilka klas. O różnicy czasów decydował bardzo ciężki, po prostu głęboki tor w Hamburgu, na którym
konie zapadały się (Derby rozgrywane były w czasie deszczu) niemal do połowy nadpęcia.

Rozgrywaniu gonitw w szybkim czasie nie sprzyja tor bardzo twardy i bardzo ciężki. Aby wyścig mógł
być rozegrany w dobrym czasie, tor musi być w pewnym stopniu elastyczny. Ścięgna, więzadła, stawy,
niektóre mięśnie (zwłaszcza łopatkowe) są narażone na znaczny nacisk, jeśli pod nogami galopującego
konia jest bardzo twardo. Wyrażenie „ten koń lubi bardzo miękki tor” lub „lubi twardy tor” nie jest
ścisłe.  Raczej  trzeba  powiedzieć:  „ten  koń  lepiej  od  innych  pokonywa  trudności  związane
z galopowaniem po torze głębokim” lub też „ten koń mniej odczuwa wpływ twardego toru na ścięgna,
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stawy”. Faktem jest, że niektóre konie potrafią ujawnić swą wartość na rozmiękłym torze. W pewnych
wypadkach decyduje formacja kopyt.

Wykazywanie przewagi na twardym, skalistym torze świadczy zawsze o zdrowej, mocnej konstytucji,
o sile ścięgien, więzadeł, o dobrej i bez słabych punktów muskulaturze, o twardych kopytach.

Także wiatr ma wpływ na czas wyścigu. Im dłużej konie muszą galopować pod wiatr, tym wyścig jest
wolniejszy, i na odwrót — im galopują dłużej z wiatrem, tym wyścig jest szybszy.

Są dni i okresy, kiedy warunki klimatyczne jakby szczególnie sprzyjały „wybijaniu” dobrych czasów.
W czasie mitingu 1965 r. w Warszawie trzykrotnie padły rekordy szybkości.

Ogromny wpływ na czas wyścigu ma sposób jego rozgrywania. Na dystansach krótkich — 1 000 do
1 400 m, może już w mniejszym stopniu na dystansie 1 600 m, przeważnie nie ma czasu na czekanie;
dużą szybkość rozwijać trzeba z chwilą startu. W gonitwach na dystansach dłuższych często bywa już
inaczej. Jeśli w gonitwie zgromadzą się konie raczej szybkie niż wytrzymałe, a linia prosta jest długa,
jeźdźcy rezerwują konie na krótką rozgrywkę końcową, wskutek czego ogólny czas wyścigu bywa słaby.
Natomiast jeśli w gonitwie zbierze się kilka koni mocnych, wytrzymałych, w ich interesie jest tempo
szybkie z  miejsca.  Gonitwa na dystansie  dłuższym nie jest  rzetelną próbą konia,  jeśli  rozgrywa się
w tempie powolnym.

Niejednokrotnie stwierdzano, że jeżeli wyścig prowadzony jest równym tempem, to rozegrany zostaje
w czasie  lepszym  niż  wyścig  tzw.  szarpany,  kiedy  na  części  dystansu  tempo  jest  bardzo  wolne
i przechodzi nagle w bardzo szybkie.

Są konie, które wykazują dobry czas, jeśli idą same, nie niepokojone. Zaatakowany w jakiejkolwiek
fazie  gonitwy,  koń  taki  potrafi  „położyć  uszy”  i  dać  się  minąć  koniom  nie  lepszym,  lecz  tylko
obdarzonym krótkim rzutem na przestrzeni 150—200 m.

Znaczne nawet różnice w wykazywanych czasach mogą być następstwem różnych okoliczności. Jeśli
np.  koń  biega  stale  „na  lewo”  (wewnętrzna  bariera  po  lewej  stronie  konia),  jak  np.  na  Służewcu,
i przejdzie  na tor,  na którym biega się  w prawo,  jak np.  w Sopocie,  to  zanim nie oswoi się  z  tym
kierunkiem,  będzie  miał  z  początku gorszy czas,  choćby był  w dobrej  formie,  gdyż bierze  zakręty
z pewnym zwolnieniem lub po większym łuku.

Że złożenie się wyścigu ma duży wpływ na ustanowienie rekordu, dowodzi fakt, że rekordy bywają
ustanawiane nie przez najlepsze w roczniku konie, lecz przez zbieg różnych okoliczności zmuszających
do rozgrywania gonitwy w szybkim tempie. Na przykład Dotti, który nie był czołowym koniem w roku
1954, ustanowił aż dwa rekordy na dystansach 1 800 i 2 000 m — a był to rok, w którym biegał De
Corte, Essex, Paradoks. Rekord Polski na dystansie 1 600 m ustanowił w 1965 r. Haracz, który był
koniem szybkim, lecz bynajmniej nie najlepszym w swoim roczniku.

Osiąganie rekordów — ściśle biorąc — nie jest zasadniczym celem wyścigów, aczkolwiek może łączyć
się z dążeniem do sprawdzenia maksymalnego wszechstronnego wysiłku konia — co niewątpliwie jest
celem selekcji.

Jednakże rekord szybkości  może być jednym z czynników pomocnych przy określaniu klasy konia,
sprawdzaniu jego formy i gotowości. Znaczenie rekordu dla tych i innych celów może być różne. Przede
wszystkim  zaznaczyć  trzeba,  że  bardzo  dobry  czas  wykazany  w  gonitwie  często  nie  jest  zasługą
zwycięzcy, ale składa się nań wysiłek kilku koni. Zazwyczaj pierwsze szybkie „ćwiartki” (pięćsetmet-
rówki)  wykazują  konie,  które  z  osiągniętym  ostatecznym  wynikiem  czy  rekordem  nie  mają  nic
wspólnego. Przyszły zwycięzca, oględnie i spokojnie prowadzony, nie wysila się, idzie z tyłu, a siły jego
są rezerwowane. Na przykład: gonitwa na dystansie 3 000 m. Pierwsze dwie ćwiartki prowadzi leader
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spokojnym, niezłym tempem 33"—33", po czym zmienia go inny koń, przyspiesza i przebywa dwie
ćwiartki w 32"— 32". Przyszły zwycięzca jeszcze się nie spieszy, tylko poprawia pozycję. Na czoło
wychodzi świeży koń i forsuje tempo do 31". Zaszanowany koń wychodzi teraz na czoło, przebywa
ostatnią ćwiartkę spokojnie w 33" i wygrywa wyścig w dobrym czasie 3'14", a konie, którym mierzono
ćwiartki 32 czy 31", nie egzystują na finiszu. Na rekord złożył się wysiłek co najmniej trzech koni,
a zaliczony zostaje ostatecznie zwycięzcy, który w całej gonitwie specjalnie się nie wysilał. Gdyby ten
zwycięzca poprowadził gonitwę z miejsca i wygrał ją w wymienionym czasie, biorąc na siebie wysiłek
prowadzenia na całym dystansie, to rekord osiągnięty w ten sposób mówi więcej o klasie konia i jest coś
wart.  Rozpatrzmy,  w jakich warunkach wartość takiego rekordu mogłaby nabrać jeszcze większego
znaczenia. We wspomnianym przykładzie tempo średnie na ćwiartce wynosiło 32,3". Gdyby koń, który
wygrał, potrafił przebyć ostatnią ćwiartkę w czasie krótszym niż średnia z całego dystansu, np. w czasie
31 1/2", to można stwierdzić, że potrafił zdobyć się na szybką „końcówkę” w surowym dystansowym
wyścigu, co już na pewno jest znamieniem klasy.

W świetle tego ostatniego rozważania przypomnijmy sobie gonitwę o nagr. Kozienice w 1964 r. Wygrał
ją Taurów, bijąc ni mniej, ni więcej, tylko Geronę i Demonę. Taurów wygrał „z miejsca do miejsca”
i ustanowił rekord polski na dystansie 2 600 m — 2'43". Ale to nie wszystko: tempo średnie na dystansie
2 500 m (5X500 m; nie brane pod uwagę pierwsze 100 m przebyte w 7") wynosiło 32", zaś ostatnią
ćwiartkę przebył Taurów w 30", czyli o 2 sek. prędzej niż szybkość średnia na prawie całym dystansie.
Ten dowód klasy Taurowa został szybko sprawdzony: w kilka tygodni później Taurów wziął nagrodę
Moskwy w Berlinie, bijąc Murmańska.

Rekord i sposób rozgrywek pokryły się tu zupełnie z klasą. Znaczenie rekordu dla określenia klasy czy
możliwości konia wzrasta, jeśli ustanawia on dwa rekordy na różnych dystansach.

Pozostaje rozważyć, czy -rekord ujawnia maksimum wysiłku konia. Jeżeli koń, nawet prowadząc cały
czas i wygrywając choćby w rekordowym czasie, jest wstrzymywany przed kończącymi za nim daleko
rywalami,  to  nie  wiadomo,  do jakiego wysiłku jest  on zdolny.  Przytaczaliśmy też przykład rekordu
wykazanego w mniejszym lub większym stopniu dzięki wysiłkom innych koni, i ustanowieniu rekordu
przez konia zaszanowanego w gonitwie przez umiejętną taktykę. To też nie oznacza wysiłku, do jakiego
koń jest zdolny.

Są jednak gonitwy, w których koń zmuszony jest do walki nie z jednym, ale może z dwoma, a nawet
trzema przeciwnikami. Jeśli koń wytrzyma zwycięsko te walki i wygra w rekordowym czasie, to można
mówić nie tylko o jego klasie, ale o stopniu maksymalnego wysiłku, do jakiego jest zdolny; będzie to
bardzo ważny wskaźnik, który musi być uwzględniony w selekcji i klasyfikacji konia jako przyszłego
reproduktora.

Na  zakończenie  jeszcze  kilka  uwag  ogólnych  w  związku  z  czasem  wykazywanym  przez  konie
w gonitwach.

Jest  zjawiskiem znanym,  że  jeżeli  w  którymkolwiek  odcinku  gonitwy  klasowy koń  przejdzie  koło
gorszego  konia,  swoim klasowym tempem choćby tylko  400 czy 500  m,  to  mu czasem formalnie
„odejmuje  nogi”.  Koń  naprawdę  klasowy zdemoralizuje  rywali  jednym zabójczym bardzo  szybkim
rzutem na kilkuset metrach i skończy wyścig z przewagą w słabym nawet czasie.

Koń klasowy nie  musi  wygrywać w rekordowym czasie,  chociaż  oczywiście  może.  Koń naprawdę
klasowy zwycięża  w  różnych  okolicznościach:  z  miejsca  do  miejsca,  na  finiszu— w  szybkim lub
wolnym wyścigu,  po lekkim czy ciężkim torze,  pod dużą  wagą,  walcząc.  Nagrodę zdobywa się  za
wygranie wyścigu, a nie za postawienie rekordu. Rekord sam przez się nie jest celem w próbach na
wyścigach. Rekord zależny jest od tylu okoliczności, wpływa nań tyle czynników, że operować nim
trzeba oględnie, umiejętnie, wnikliwie i traktować jako miernik pomocniczy.
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Rekordy polskie

Dystans (m) Czas (m,s) Rok Wiek Koń Pochodzenie

1200 1'11'' 1938 2 Skarb Bafur — Fortuna II

3200 3'22''1/2 1938 4 Jon Villars — Jokohama

Rekordowe czasy osiągnięte przez konie hodowli polskiej na torze służewieckim w latach 1948—1965

1000 1'00'' 1952 2 Dziewanna Oduagis — Blume

1000 1'00'' 1958 2 Boresza Turysta — Bifforta

1200 1'12'' 1954 3 Lubicz Oduagis — Love Song

1300 1'21''1/2 1948 4 Turysta Belini — Scuola Bolognese

1400 1'24''1/2 1965 4 Syrena Merry Minstrel — Sorbona

1600 1'37'' 1965 3 Haracz Caruso — Hekla

1800 1'49'' 1954 4 Dotti
Salut — Ottilia

2200 2'17'' 1954 4 Dotti

2400 2'30'' 1951 3 Arras Rapace — Argiliere

2400 2'30'' 1957 3 Peary Sickingen — Polar Ice

2600 2'43'' 1965 3 Taurów Maranon — Tarnawa

3000 3'10'' 1951 3 Łepek Łeb w łeb — Lauma

3000 3'10'' 1951 3 Pink Pearl Pilade — Rosa Nera

3200 3'23''1/2 1961 płn Surmacz Salut — Surprise

3600 3'55''1/2 1953 4 Wizjer Sonnenorden — Via Doria

4800 5'20'' 1955 5 Durban Łeb w łeb — Czorba

Rekordowe czasy osiągnięte przez konie zagraniczne na torze służewieckim

1400 1'00'' 1949 2 Turf Historie — Turkish Lady

1600 1'00'' 1965 3 Tawerna Element — Talia

2200 1'00'' 1965 5 Gajer Raufbold — Gera

2600 1'00'' 1953 3 Charkow Chrustał — Gundin

Dla porównania przytaczam kilka rekordów światowych.

Imponujące są przede wszystkim dwa: Kelso, kilkakrotny champion świata, przeszedł 2 400 m w czasie
2'23",8 w Laurel Park, bijąc o ułamki sekundy amerykański rekord ogiera Pardao, a znakomity Swaps
ustanowił rekord na dyst. 2 600 m — 2'39",2.

Może niemniej imponujące jest przebycie przez konie amerykańskie dystansu 2 000 m w czasie nieco
poniżej 2 minut; jest to tempo dobrego dwulatka na dystansie 1 000 m i niezwykłe połączenie szybkości
z wytrzymałością.

Zdołaliśmy zebrać dane dotyczące jeszcze kilku rekordów amerykańskich:
1 000 m — 58''1/5 1 100 m — 1'03''4/5 1 200 m — 1'09''4/5

1 400 m — 1'22''4/5 1 600 m — 1'34'' 3 200 m — 3'19''1/5
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