
Wyścigi koni pełnej krwi o znaczeniu światowym 
Stanisław Schuch

Opisane niżej dwie gonitwy o dużym znaczeniu selekcyjnym stanowią główną podstawę do oceny klasy
najlepszych  koni  wyścigowych  pełnej  krwi.  Zwycięstwo  w  tych  gonitwach  przeważnie  decyduje
o przyznaniu tytułu championa Europy lub championa świata na dany rok.

Prix de L‘Arc de Triomphe 1969

Jest to gonitwa międzynarodowa otwarta dla koni trzyletnich i starszych na dyst. 2 400 m, rozgrywana
na torze w Longchamp pod Paryżem. Nagroda pieniężna jest olbrzymia, największa na świecie — 1 184
000 franków franc. (89 600 L).

Tegoroczna gonitwa miała przebieg zupełnie nieoczekiwany; równie nieoczekiwany był jej wynik, różny
w  znaczeniu  selekcyjnym  od  zeszłorocznego.  Reporterzy  pisma  Figaro  przytoczyli  w  swych
komentarzach takie zdanie: „Rok poświęcony Napoleonowi zakończył się nowym Waterloo kawalerii
francuskiej...  pełnej  krwi...  To  Trafalgar  naszych  trzylatków”.  Do  tych  klęskowych  historycznych
refleksji  powód  dały  przede  wszystkim dwa fakty charakteryzujące  tegoroczny wyścig  monstre:  1)
zwycięstwo odniósł  koń hodowli  irlandzkiej,  drugim był  koń hodowli  angielskiej,  2)  pierwsze  trzy
miejsca zajęły konie pięcioletnie, koń czteroletni był czwarty, a trzylatki francuskie pobite zostały na
głowę, co przez fachowych dziennikarzy uważane było za niepokojące.

W tej gigantycznej gonitwie uczestniczyły 24 konie: 3 konie siedmio- i sześcioletnie, 3 pięcioletnie,
5 czteroletnich oraz 13 trzyletnich.  Warto się przyjrzeć,  co weszło w skład tak licznego pola.  I tak:
pierwsze trzy konie z francuskiego Derby 1969 (Goodly,  Beaugency i  Djakao),  pierwsze trzy konie
z angielskiego Derby 1969 (Blakeney, Shoemaker i Prince Regent), pierwsze dwa konie z Grand Prix
1969 (Chaparral  1  Djakao),  pierwsze  dwa  konie  z  irlandzkiego  Derby (Prince  Regent  i  Ribofillo),
pierwsze dwie klacze z Prix de Diane 1969 (Crepellana i Saraca), zwycięzca z Ascot Gold Cup i Prix du
Cadran 1969 (Levmoss), zwycięzca w Derby Italiano 1969 (Bonconte dl Montefeltro), czołowy koń
wyścigowy angielski  — klacz  Park Top,  która  zdobyła  w 1969 r.  nagrodę „klasy światowej”  King
George VI and Queen Elisabeth St. i wiele innych.
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Zdecydowanymi faworytami były Park Top i Prince Regent. Ta wielka próba selekcyjna miała przebieg
zakłócony różnymi incydentami, a że w tak licznym polu nieuniknione są zderzenia, zajechania, bariery
z  idących  rzędem koni,  toteż  tegoroczna rozgrywka Prix  de  l’Arc de  Triomphe nie  była  normalna,
a zwycięzca nieoczekiwany, choć koń bardzo dobry.

Włoski Bonconte dl Montefeltro z miejsca narzucił bardzo ostre tempo 1 utrzymał prowadzenie aż do
wyjścia na końcową prostą, gdzie na czoło wyszły: Chaparral, Levmoss, Grandier, Candy Cane i faworyt
Prince Regent, walczący o przejście z ciasnej grupy koni. Teraz szybkim „rushem” po bandzie wyszedł
na  pierwsze  miejsce  stayer  Levmoss  i  prąc  ostro  naprzód  uzyskał  przewagę  trzech  długości  nad
najbliższymi idącymi za nim końmi i niezagrożony zmierza do celownika. Grandier uzyskuje na chwilę
drugie  miejsce  za  zwycięskim Levmossem.  Ale  na  100  metrów przed  celownikiem sytuacja  uległa
zmianie. Dżokej Piggott na świetnej klaczy Park Top przez dłuższy czas nie znajdował wolnych przejść
1  będąc  „zamurowany”  (podobnie  jak  dżokej  Lewis  na  Prince  Regent)  musiał  szukać  luki  to  przy
bandzie, to ku środkowi toru. Gdy wreszcie wymanewrował sobie wolne przejście, właśnie dopiero na
końcowych 100 metrach,  Park Top po prostu pofrunęła naprzód jak jaskółka,  mijając błyskawicznie
znajdujące się przed nią konie. Ale to wspaniale finale było spóźnione; Levmoss nie dał się już złapać
i kapitalna klacz była druga, kończąc wyścig u biodra Levmossa. Grandier zajął trzecie miejsce. Candy
Cane — czwarte, a Prince Regent — piąte. Był to trzylatek, który „zaszedł najdalej” 1 można sądzić, że
jest najlepszym trzylatkiem w Europie. Czas wyścigu — rekordowy: 2 min. 29 sek. Złożyło się na to
ostre  początkowo tempo i  szybki  finisz Levmossa.  Sądząc  z  przebiegu gonitwy,  wyścig był  nie  do
przegrania przez Park Top. Poza przeszkodami spowodowanymi przez znaczną liczbę biegnących koni,
inna przyczyna porażki wyraża się w słowach świetnego dżokeja Piggotta,  który otwarcie  przyznał:
„I came too late” — spóźniłem się. O parę długości za Prince Regentem szóste, siódme i ósme miejsce
zajęły Remand,  Belbury i  Blakeney.  W grupie „nie  niebezpiecznych” wymieniają reporterzy m.  in.:
Goodly,  Bonconte di  Montefeltro,  Ribofilio,  Beaugency,  Shoemaker  — wszystko konie dużej  klasy,
a także japońskiego Speed Symboly oraz radzieckiego Zbora.

Przechodząc do zwycięzcy — wypłata za Levmossa w totalizatorze wyniosło 520/1, tzn. że publiczność
nie liczyła się zupełnie z jego zwycięstwem, rozumując teoretycznie prawidłowo: stayer, który wygrywa
wyścigi  na  dystansie  4000  m,  choć  jest  w  tej  chwili  najlepszym  stayerem  w  Europie,  nie  może
dysponować taką szybkością, aby sprostać koniom klasy Prince Regent, Goodly czy Crepellana. Ale
tutaj rekordowe tempo wyścigu (o 2 sek. lepsze od czasu Soltikoffa w 1962 r.) zastąpiło dystans.

Ciekawy  jest  rodowód  Levmossa  pod  tym  względem,  że  jego  ojciec  Le  Levanstell  był  tylko
„milowcem” (do 1600 m), a tego z kolei ojciec Le Lavandou był nawet typowym flyerem (do 1300 m).
Ale matka Levmossa jest po Ballymoss, ogierze wszelkich możliwości, który w swoim czasie też wygrał
Prix  de  l’Arc  de  Triomphe,  a  babka  —  Feevagh  wygrała  Yorkshire  Oaks.  Zwycięzcy  dosiadał
W. Williamson, a drugiego konia L. Piggott. W 1968 r. w wyścigu tym mijali celownik w tym samym
porządku  Williamson  na  Vaguely  Noble,  a  Piggott  na  Sir  Ivor.  Levmoss  wygrał  w  swej  karierze
8 wyścigów i 132 900 Ł. Dodać trzeba, że Levmoss pobił Park Top także w Oxfordshire Stakes.

Obecnie Levmoss wraca do stadniny macierzystej Brownstown w Irlandii, a stanówka nim kosztować
będzie 3000 gwinei.

Washington D. C. International 1969

Jest to gonitwa międzynarodowa, zorganizowana w 1952 r. na torze Laurel Park przez J. D. Schapiro.
Warunki tego wyścigu są oryginalne i chyba wyjątkowe, a celem jest porównywanie najlepszych koni
pełnej  krwi.  Dyrektor  Schapiro  śledzi  przebieg  wyścigów  na  całym  świecie  (USA,  Ameryka
Południowa, Australia,  Anglia,  Francja,  Japonia,  ZSRR itd.)  i  jesienią „zaprasza” do udziału w tym
wyścigu te konie, które według niego, na podstawie kariery w danym roku, wykazały najwyższą klasę w
danym kraju. Wszelkie koszty związane z transportem i utrzymaniem zaproszonych koni pokrywane są
przez dyrekcję toru w Laurel Park, a prócz tego suma nagród wynosi 150 000 dolarów i podzielona jest
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następująco: I — 100 000, II — 25 000, III — 10 000, IV — V — VI — po 5 000. Dystans 2 400 m na
torze trawiastym.

W 1969 r. w gonitwie wzięło udział 7 koni — pole uszczuplone zostało przez dwa francuskie konie —
derbistę Goodly i bardzo dobrego Carmarthena, których nie dało się załadować do samolotu na lotnisku
w Orly i zostały wycofane.

Wyścig wygrał koń urodzony w Anglii — 4 1. og. Karabas, o rodowodzie francusko-angielskim, bijąc
o 1 i 1/4 dł. 5 1. og. Hawaii — hodowli południowoafrykańskiej, 4 1. og. Czar Alexander — hodowli
irlandzkiej,  3  1.  og.  Hitchcock  — hodowli  niemieckiej  (NRF).  Ostatnie  trzy  miejsca  zajęły  konie
hodowli  brazylijskiej,  wenezuelskiej  i  japońskiej.  Drugi  i  trzeci  koń  należały  do  stajni
północnoamerykańskich,  lecz  USA nie  miały  w  tej  wielkiej  gonitwie  konia  hodowli  własnej.  Czas
gonitwy 2 min 27 sek., rekord należy do Kelso — 2 min.  23‘/s sek. Zwycięzcę dosiadał champion
angielski L. Piggott, który w 1968 r. zdobył ten wyścig na ogierze Sir Ivor stosując identyczną taktykę :
galopowanie przy bandzie po małym kole i wspaniały finisz na prostej po wydostaniu się na środek toru.

Washington D.C. International rozegrany został do 1969 r. 18 razy: hodowle poszczególnych krajów
reprezentowne były przez  zwycięskie  konie:  USA — 8 razy,  Francja  — 5 razy,  Anglia  — 2 razy,
Irlandia, Australia, Wenezuela — po razie.

Kariera tegorocznego zwycięzcy — og. Karabas jest bardzo ciekawa. Zaczynał bardzo skromnie. Jako
dwulatek  biegał  raz — bez  rezultatu.  Jako trzylatek biegał  8  razy:  wygrał  2  wyścigi,  w tym jeden
z nagrodą powyżej 1000 £, był raz drugi i raz trzeci — już w towarzystwie koni Derby-klasy w Ascot:
wygrał Connaught, a drugi był Ribero. Tu już był postęp i przebłysk klasy. W wieku lat czterech dojrzał
i ujawnił już wysoką klasę, biegając 9 razy wygrał 8 wyścigów i raz był drugi. Następnie wygrał wyścig
mniejszej wartości, lecz też z nagrodą powyżej 1000 £. Niespodziewanie przegrał Zetland Gold Cup
(o pół długości) i po tej porażce zostaje już niepobity w sześciu gonitwach do końca roku i do końca
kariery wyścigowej 1969 r. Po wygraniu trzech skromnych gonitw w Anglii biega we Francji i triumfuje
w  gonitwach,  w  których  ujawnia  się  prawdziwie  wielka  klasa  Karabasa.  Wygrywa  La  Coupe  de
Mainsons Laffitte (2000 m), nagroda 105 000 franków. Wkrótce spotyka się z końmi jeszcze lepszej
klasy w Prix  du  Conseil  Municipal  z  nagrodą  263 000 franków,  wygrywa bez  zastrzeżeń.  Po tym
zwycięstwie  dyrektor  toru  w  Laurel  Park  zaprasza  Karabasa  do  wzięcia  udziału  w  Washington
International. Zwycięża, zdobywa dla właściciela 100 000 dolarów i wykazuje klasę kwalifikującą go do
zdobycia tytułu championa świata. Jego wyczyny w wieku lat czterech świadczą nie tylko o wielkiej
klasie, ale i o niezwykłej dzielności i świetnej konstytucji.

Karabas jest synem wybornego ogiera Worden II (po Wild Risk), który — ciekawe — wygrał tenże
Washington International w 1954 r. Matka jest po Tantieme (po znanym nam Deux pour Cent), bardzo
zasłużonym  francuskim  reproduktorze  czołowym,  który  też  dał  ogiera  Match  III,  a  ten  zdobył
Washington International w 1962 r. Babka po Fair Frial,  prababka po Hyperion. Trudno „wymyślić”
rodowód lepiej pasujący do triumfatora w Laurel Park w 1969 r.

Pierwszy wyścig  Karabasa  — bez  miejsca,  w wyścigu  dla  dwulatków;  ostatni  — tytuł  championa
świata. Trener był cierpliwy, wiedział, jakiej klasy koniem dysponuje.
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