
Eryk Brabec
XXII Igrzyska Olimpijskie Moskwa 1980 - konkurencja skoków przez przeszkody 

Jeźdźcy specjalizujący się w konkurencji skoków przez przeszkody w okresie powojennym nie mieli
szczęścia do olimpiad. Najpierw jeździectwo polskie odbudowywało się po zniszczeniach wojennych,
kiedy to nasi konkurenci startowali i zdobywali medale na różnych olimpiadach. Nie powiodły się starty
na IO w Meksyku — 1968 i Monachium — 1972. Starty te pokazały jednak, że mamy ciągle jeszcze za
mało wyróżniających się koni, mimo że kilka z nich zaprezentowało się w Monachium z jak najlepszej
strony, sławiąc hodowlę polską, ale to jeszcze nie wystarczało do zajęcia medalowego miejsca.

Do Montrealu w 1976 r. z uwagi na ogromne koszty i brak wyrównanego zespołu z góry założono, że
przygotowywać  się  będą  jeźdźcy w  konkurencji  WKKW i  indywidualnie  Jan  Kowalczyk,  któremu
udostępniono najlepsze konie. Badania krwi koni na piroplazmozę ostatecznie przekreśliły start ekipy
WKKW i Jana Kowalczyka indywidualnie w skokach.

W przygotowaniach do Igrzysk Olimpijskich Moskwa 1980 zrobiono ten sam błąd co poprzednimi laty,
zaczęto przygotowywać się zbyt  późno. W 1978 r.  zorganizowano zgrupowanie w PSO Łąck, które
prowadzili trenerzy Marian Kowalczyk i inż. Krzysztof Koziarowski pod kierownictwem trenera mgr.
inż. Władysława Byszewskiego. Zgrupowanie przeplatane startami w zawodach w kraju i za granicą
trwało zaledwie 2 miesiące. W 1979 r. kontynuowano w PSO Łąck zgrupowanie, które poprowadził mgr
Byszewski z inż. Koziarowskim. Niestety, z uwagi na zajęcia służbowe w ZHiOZ w Warszawie, mgr
Byszewski nie mógł się całkowicie poświęcić treningom. Zgrupowanie to, trwające (zgodnie z planem)
trzy miesiące, przeplatane było różnymi startami w zawodach.

Jesienią  1979  r.  mgr  Byszewski  zrezygnował  z  dalszego  prowadzenia  przygotowań  olimpijskich
skoczków, w związku z czym Zarząd PZJ powierzył tę funkcję trenerowi Marianowi Kowalczykowi.

Postanowiono rozpocząć ostatnią fazę przygotowań do Igrzysk na zgrupowaniu prowadzonym non stop,
ale gdzie? Jeździectwo nie dysponuje bowiem jeszcze ośrodkiem, który by zaspokajał wszystkie jego
potrzeby.

Na  szczęście  z  pomocą  w  zrealizowaniu  programu  przygotowań  olimpijskich  przyszedł  Zarząd
Lubuskiego  Klubu  Sportowego  Lumel  w  Drzonkowie  k.  Zielonej  Góry,  gdzie  mieści  się  Ośrodek
Pięcioboju Nowoczesnego i Jeździectwa. Tam to, dzięki pomocy wiceprezesa Zbigniewa Majewskiego
zorganizowano zgrupowanie przedolimpijskie skoczków. Trenerem głównym był Marian Kowalczyk,
któremu pomagał inż. Krzysztof Koziarowski. Opiekę weterynaryjną nad końmi sprawował lek. wet.
Janusz  Okoński.  Każda  wolna  chwila  od  jazdy  wykorzystywana  była  na  sporty  uzupełniające,
z możliwością pływania w basenie krytym położonym na terenie Ośrodka.

Do Drzonkowa przyjechało 8 zawodników z 30 końmi i 8 luzakami. Dla jeźdźców kadry zostało już
poprzednio  wypożyczonych  szereg  koni  spod  innych  zawodników  z  różnych  klubów,  a  trener
Kowalczyk  otrzymał  wolną  rękę  w  dopasowywaniu  koni  do  zawodników  i  dokonywaniu  tzw.
przesiadek.

Zarząd  PZJ  wspólnie  z  Działem Szkolenia  postawił  sobie  za  cel  jak  najlepsze  w  miarę  możności
przygotowanie ekipy skoczków do IO w Moskwie, przyjmując zasadę „najlepszy jeździec na najlepszym
koniu”.

Po  różnego  rodzaju  sprawdzianach  trenerzy  przedłożyli  Zarządowi  PZJ  (wraz  z  uzasadnieniem)
ostateczny  skład  ekipy  skoczków  na  Igrzyska  Olimpijskie  Moskwa  1980,  a  władze  sportowe
przedłożony skład zatwierdziły.
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W dniu 19 lipca br. 8 koni pod opieką trenera inż. K. Koziarowskiego, lekarza Wet. J. Okońskiego oraz
4 luzaków wyjechało 11-konnym samochodem Mercedes, własność PSO Bogusławice,  z Drzonkowa
przez Warszawę do Janowa Podlaskiego, gdzie spędziły noc w stajniach Stadniny. W godzinach rannych
20  lipca  transport  przekroczył  granicę,  a  następnie  po  16-tu  godzinach  jazdy  non  stop  dotarł  do
Olimpijskiego Centrum Jeździeckiego w Parku Bicewskim w Moskwie.

Pięciu zawodników z trenerem Marianem Kowalczykiem odleciało z Warszawy 19 lipca. Poszczególni
jeźdźcy mieli  do  dyspozycji  w Moskwie  następujące  konie:  Janusz  Bobik  (lat  25)  z  LKS Dragon,
Nowielice  — wał.  Szampana (lat  8),  wł.  SK Nowielice  i  wał.  Rozmaryna (1.  8),  wł.  SK Moszna;
Wiesław Hartman (1. 30) z LKS Nadwiślanin, Kwidzyn — wał. Nortona (1. 11), wł. PSO Kwidzyn; Jan
Kowalczyk  (1.  39)  z  SJ  CWKS Legia,  Warszawa — wał.  Artemora  (1.  11),  wł.  SJ  CWKS Legia,
Warszawa i kl. Prymulę (1. 8), wł. SK Iwno; Marian Kozicki (1. 39) z SJ CWKS Legia, Warszawa —
og. Kobrynia (1.  10),  wł.  SK Liski i  og.  Dino (1.  9),  wł.  SJ CWKS Legia,  Warszawa,  a zawodnik
rezerwowy Bohdan Sas-Jaworski (1. 25) z LKJ Kozienice — wał. Bremena (1. 10), wł. SK Kozienice.

Szef  ekipy,  mgr  Marcin  Szczypiorski,  oraz  trenerzy  wraz  z  zawodnikami  zamieszkali  w  Wiosce
Olimpijskiej, zaś lekarz wet. i luzacy w hotelu na terenie Centrum Jeździeckiego w Bicewie, tuż obok
stajni boksowych dla koni.

Trzeba przyznać, że stajnie były bardzo dobre, natomiast warunki stworzone opiekunom koni — wręcz
fantastyczne,  z  jakimi  nie  spotkałem się  na  dotychczasowych  olimpiadach,  które  miałem możność
oglądać.

Do udziału w konkurencji skoków pełne ekipy zgłosiły: Bułgaria, Meksyk, Polska, Rumunia, Węgry
i ZSRR, a jeźdźców indywidualnych Finlandia i Gwatemala.

Międzynarodowa Federacja Jeździecka powierzyła mi funkcję przewodniczącego komisji sędziowskiej
z prawem zaproponowania obsady sędziowskiej. Nie tylko w konkurencji skoków przewodniczący mieli
trudności ze skompletowaniem komisji sędziowskich, gdyż wielu uprzednio wyznaczonych sędziów pod
naciskiem  swoich  federacji  narodowych  zaczęło  rezygnować  z  powierzonych  im  funkcji.
W konsekwencji  FEI  zwróciła  się  do  wielu  sędziów  z  prośbą  o  przyjęcie  funkcji  sędziowskich
motywując tym, że w danym wypadku nie reprezentują oni swoich federacji, lecz FEI.

Do komisji sędziowskiej w konkurencji skoków, której przewodniczyłem, weszli: Antoine Dumont de
Chassart  (Belgia)  i  Władimir  Lewin  (ZSRR).  Delegatem  technicznym  był  płk.  Giovanni  Marcone
(Włochy), gospodarzem toru znany zawodnik radziecki Wiaczesław Kartawski, a sędzią na rowie — mjr
Zdenek Teply-Widner (CSRS), który pełnił jednocześnie funkcje członka komisji sędziowskiej WKKW.

Pod nieobecność Prezydenta FEI ks. Filipa, Federację reprezentował płk. Gustaf Nyblaeus (Szwecja),
który był jednocześnie przewodniczącym komisji odwoławczej razem z sekretarzem generalnym FEI
płk. Fritzem O. Widmerem (Szwajcaria), oraz członkami biura FEI dr. Erykiem Rundlem (Australia)
i prof. Igorem Bobylewem (ZSRR).

Zgodnie z  regulaminem IO FEI na 4 dni przed konkursem zespołowym w dniu 25 lipca odbył  się
konkurs wstępny, treningowy, na obiekcie nie olimpijskim. Konkurs ten jest rozgrywany na zasadzie
konkursu dokładności, bez rozgrywki. Wysokość przeszkód do 140 cm, szerokość do 180 cm.

Wystartowało tylko 26 koni,  gdyż zawodnicy Bułgarii  i  Węgier tłumaczyli  się tym, że nie wiedząc
o mającym się  odbyć  konkursie  już  przeprowadzili  treningi.  Był  to  ciekawy przegląd  zawodników
i koni, ich możliwości i umiejętności. Dobrze zaprezentował się zawodnik Gwatemali, Oswaldo Mendez
Herbruger,  który na  dwóch koniach (Alibaba  i  Pampa)  miał  czyste  przebiegi,  zawodnicy Meksyku,
a zwłaszcza Joaquin Perez de las Heras na jednym z najlepszych koni świata Alymony, gospodarze oraz
zawodnicy polscy, chociaż na 7 startujących koni polskich tylko trzy przeszły na „O”.
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Jan Kowalczyk na Artemorze, angloarabie z SK Janów
Podlaski, wywalczył na IO w Moskwie w indywidualnym

konkursie skoków pierwszy złoty medal olimpijski
w historii naszego jeździectwa (CAF — fot. St. Momont)

Srebrny medal zdobył przedstawiciel gospodarzy Nikołaj
Korolkow na doskonałym Espadronie (CAF — fot. St.

Momont)

Zawodnik z Gwatemali Oswaldo H. Mendez na koniu
Pampa przegrał w dodatkowej rozgrywce brązowy medal o
0,27 sek. i ostatecznie zajął 11 miejsce (CAF — fot. Kłos)

Wiesław Hartman na Nortonie, słabszym przejazdem
w konkursie B stracił szansę na medal i zajął ostatecznie VI

miejsce, zdobywając 1 pkt w nieoficjalnej klasyfikacji
Igrzysk (CAF — fot. St. Momont)

Organizatorzy  Igrzysk  mają  ten  przywilej,  że  gospodarzem  toru  jest  ich  rodak  i  on  przedkłada
delegatowi technicznemu i komisji sędziowskiej zaproponowany przez siebie plan parkuru w oparciu
o regulamin IO FEI.

Stosownie do programu Igrzysk w dniu 29 lipca na stadionie Centrum Jeździeckiego w Bicewie odbył
się konkurs zespołowy w skokach, rozgrywany na zasadach Pucharu Narodów.

Na trawiastej  nawierzchni  stadionu na dystansie  750 m (tempo 400 m/min.,  norma czasu 113 sek.)
ustawionych było 13 przeszkód, w tym szereg podwójny i potrójny. Przeszkody nr nr: 1 — okser biały
130 i 140 na 160 cm, 2 — stacjonata naturalna 145 cm, 3 — okser biało-czerwony 140 i 150 na 170 cm,
4 — stacjonata biało-zielona 160 cm, 5 A — mur biało-czerwony 150 cm, (760 cm pomiędzy), 5 B —
okser biało-niebieski 140 i 146 na 170 cm (1070 cm pomiędzy), 5 C — okser biało-niebieski 146 i 150
na 170 cm, 6 — stacjonata biało-niebieska 155 cm, 7 — okser biały z podbudówką z muru 145 i 150 na
190 cm, 8 — rów z wodą 470 cm, 9 A — okser biało-czerwony z żywopłotem 143 i 150 na 180 cm (770
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cm pomiędzy), 9 B — stacjonata 155 cm, 10 — stacjonata 150 cm nad 300 cm rowem z wodą, 11 —
okser żółto-czerwony 143 i 150 na 180 cm, 12 — mur z czerwonej cegły 160 cm, 13 — triples-barres
biało-niebieski wypełniony żywopłotami (90x120x150 na 210 cm).

Po odbytym w dniu 28 lipca losowaniu kolejność zespołów do startu w Pucharze przedstawiała się
następująco:  1  — Bułgaria,  2  — Rumunia  (w tym jedyna  amazonka  Olimpiady w skokach  Dania
Popescu, znana ze swych startów w Polsce), 3 — Węgry, 4 — ZSRR, 5 — Polska, 6 — Meksyk.

Marian Kozicki, startując z konieczności na Bremenie, zajął VIII miejsce (CAI — fot. St. Momont)

Jak zwykle przed najważniejszą batalią, jaką jest start w Pucharze, zespół Polski ma losowego pecha.
W Meksyku — Drobnica, w Monachium — Chandżar, a w Moskwie na dwa dni przed startem zszedł
z treningu kulejąc na prawą przednią — Kobryń, nasz koń nr 1, który dzięki troskliwej opiece i świetnej
na nim jeździe Mariana Kozickiego był podstawą, na której budowano nadzieje.

Kierownictwo ekipy polskiej zostało postawione przed faktem dokonanym. Przyczyny kulawizny nie
można  było  stwierdzić  ani  usunąć.  Zdecydowano  więc,  że  Marian  Kozicki  dosiądzie  wał.  Bremen.
Polscy  zawodnicy  pojechali  w  następującej  kolejności:  1.  Wiesław  Hartman  na  Nortonie,  2.  Jan
Kowalczyk — na Artemorze, 3. Marian Kozicki na Bremenie i 4. Janusz Bobik na Szampanie.

Wszystkie zespoły miały po czterech zawodników.

Dnia 29 lipca punktualnie o godzinie 9-tej stanął na starcie pierwszy jeździec zespołu Bułgarii. Przebieg
ten  zrobił  bardzo  nieprzyjemne  wrażenie  na  publiczności,  a  komisji  sędziowskiej  —  jeszcze  nie

4/11



rozkręconej — moc kłopotu przy obliczaniu błędów na szeregach, wyłamań itp. Łącznie 45 p.k., z tego
aż 16 za przekroczenie normy czasu. Ale, jak się później okazało, nie był to najgorszy przebieg, gdyż
jeden  z  zawodników  rumuńskich  nazbierał  aż  53,75  p.k.  Ponadto  było  szereg  przebiegów  wręcz
brzydkich, nie pasujących do rangi zawodów z upadkami, wyłamaniami, łamaniem drągów; przebiegów
tych nie będą omawiał.

Chciałbym zatrzymać się na przebiegach zespołów, które zdobyły medale.

I miejsce i złoty medal zdobył zespół radziecki w składzie: Nikołaj Korolkow — Espadron (8+4),
Wiktor Paganowski — Topkij (8+0,25), Wiktor Asmajew — Rejs (4+7,25) i Wiaczesław Czukanow —
Gepatit (4+0); łącznie 16+4,25= =20,25 p.k.

II miejsce i srebrny medal zespół Polski w składzie:  Wiesław Hartman — Norton (12+12), Jan
Kowalczyk  —  Artemor  (4+8),  Marian  Kozicki  —  Bremen  (33,5+4)  i  Janusz  Bobik  —  Szampan
(16+24); łącznie 32+24=56.

III miejsce i brązowy medal zdobył zespół Meksyku w składzie: Alberto Valdes Lacarra — Lady
Mirka (8+12,25), Gerardo Tazżer Valencia — Caribe (23,25+8,5), Jesus Gomez Portugal — Masacre
(27,25+8) i Joaquin Perez de las Heras — Alymony (8+4); łącznie 39,25+20,5=59,75.

O ekipie  ZSRR w tym roku nie  wiedzieliśmy nic;  nigdzie  nie  startowała.  Ale  to  co  zobaczyliśmy
przeszło wszelkie oczekiwania. Ekipa została doskonale dobrana i przygotowana. Jeżeli były błędy to
raczej w szeregach. Wszystkie konie szły w dużym tempie, a np. Rejs pod Asmajewem w pierwszym
nawrocie  dosłownie  w  tempie  stiplowym.  Zawodnicy  radzieccy  pokazali  dobry  styl  jazdy,  pewne
prowadzenie  konia,  tworzyli  doskonale  zgrany  zespół,  który  wierzył  w  bezapelacyjne  zwycięstwo.
Z takim wynikiem — 20,25 — można śmiało walczyć z najlepszymi.

Dużym zaskoczeniem były dla  mnie obydwa przebiegi  ekipy polskiej.  Zawodnicy pojechali  poniżej
swoich możliwości. Znowu wystąpił brak odporności psychicznej. Nie posądzam zawodników o brak
woli zwycięstwa; na pewno chcieli dać z siebie wszystko, aby jak najprecyzyjniej przeprowadzić swoje
konie, ale błędy robili zawodnicy, a nie konie. Są pewne konie, zwłaszcza zaawansowane w krew, które
muszą być zupełnie inaczej jeżdżone, jak to się mówi w języku jeździeckim rozliczane do przodu, a nie
do tyłu, muszą mieć możność pójścia na przód. Rozliczanie do tyłu w ostatniej fazie najazdu, tuż przed
odskokiem, powoduje automatycznie zrzutkę lub nie pokrycie rowu z wodą. Dobrze, że konie nie mogą
mówić, nie chciałbym być bowiem świadkiem tego co powiedziałyby swoim jeźdźcom.

W I  nawrocie  Norton robi  zrzutki  na przeszkodach 3,  4  i  12,  zaś  w II  — na 7,  11 i  12.  Artemor
w I nawrocie zostaje „wpakowany” do rowu z wodą, zaś w II ma zrzutki na 7 i 9 A.

Bremen  w I  nawrocie  ma  zrzutkę  na  przeszkodzie  4,  bardzo  dobrze  daje  sobie  radę  z  potrójnym
szeregiem i coś niedobrego wstępuje w tego konia na podwójnym szeregu (nr 9A i 9B). Ma zrzutkę na
9A i  zatrzymanie  na  9B.  Najechany  drugi  raz  robi  identyczne  błędy.  Zawodnik  wie,  że  trzecie
zatrzymanie to wyłączenie. Tu Kozicki wykazał ambicję i duże doświadczenie. Najechał z całą energią,
aby być po drugiej stronie przeszkody nawet kosztem dwóch zrzutek. Do końca parkuru jedzie już na
czysto,  ale  zarabia łącznie  z  przekroczeniem czasu 33,5 p.k.  W drugim nawrocie  zawodnik  tak  się
zmobilizował i tak pilnował konia, że ukończył parkur z jedną zrzutką na przeszkodzie 5A. Dla mnie
jest on bohaterem dnia i jemu przede wszystkim można zawdzięczać srebrny medal.

Jako ostatni w zespole startuje Szampan. W I nawrocie robi zrzutki na przeszkodach 5B i 5C, 6 oraz 11,
i z wynikiem 16 pkt. jest liczony w zespole, zaś w II robi zrzutki na przeszkodach 3, 4, 5A oraz C, 6
i 9A;  zarabia  24  p.k.  i  nie  jest  liczony  w  zespole.  Te  przebiegi  Szampana  są  dla  mnie  zupełnie
niezrozumiałe. Koń ten mimo dużych możliwości i dobrego ujeżdżenia był źle jechany, rozciągnięty, nie
zebrany, nie podstawiony. Miał wprawdzie najkrótszy czas przebiegu w I nawrocie (92,4 sek.), ale czas
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tu nie decyduje, a jedynie precyzyjna jazda w normie czasu.

Łączny wynik ekipy polskiej — 56 p.k. — jest zbyt duży. Moim zdaniem jest to co najmniej o 30 p.k. za
dużo w stosunku do ekipy ZSRR.

Nikłym pocieszeniem jest słaba postawa zespołu Meksyku. Widziałem ten zespół w br. w Akwizgranie
i bardzo mi się podobał. Przegrał on do zespołu polskiego różnicą 3,75 p.k. W Moskwie sytuacja się
powtórzyła. Alymony dosiadany przez Pereza w Akwizgranie przeszedł obydwa nawroty na „O”, zaś
w Moskwie w I nawrocie robi błędy na 9A i 11, zaś w II ponownie na 9A. Jeździec ten jechał jako
ostatni zawodnik Igrzysk. Losy poszczególnych ekip były już przesądzone poza losem ekip polskiej
i meksykańskiej. Jeżeli Alymony przejdzie na „O” to srebro mają Meksykanie, a zespół Polski będzie się
musiał  zadowolić  brązem.  Ale  w  sporcie  sytuacja  zmienia  się  co  chwilę.  Świetnie  prowadzony
i skaczący Alymony robi zrzutkę i sprawa na przeszkodzie 9A już się wyjaśniła, Meksykanie z 59,75
p.k. zajęli III miejsce.

Pozostałe ekipy zajęły miejsca: IV Węgry — 124 p.k., V Rumunia — 150,5 i VI Bułgaria — 159,5 p.k.

Wkrótce  po  zakończeniu  nastąpiła  bardzo  przyjemna  ceremonia.  Dekoracji  zwycięskich  zespołów
medalami olimpijskimi dokonał członek MKOL gen. Władimir Stojcew (Bułgaria) w asyście sekretarza
generalnego FEI płk. Fritza O. Widmera (Szwajcaria). Zawodnicy stali na przygotowanym w tym celu
podium, a luzacy ubrani w narodowe dresy trzymali w tym czasie swoich podopiecznych.

Chwila  pełna  godności  i  wzruszenia.  Następnie  odbyła  się  runda honorowa zespołów w kolejności
zajętych miejsc.

Zaraz po zakończeniu ceremonii odbyła się konferencja prasowa.

Miły jest przysługujący jeździectwu przywilej, że w dniu zamknięcia Igrzysk występami swoimi kończy
ono dwutygodniowe zmagania sportowców z całego świata.

Po raz pierwszy podczas IO w Moskwie, dzięki staraniom FEI ustalono, że Puchar Narodów odbywał
się  na  stadionie  centrum jeździeckiego,  zaś  na  Wielkim  Stadionie,  w  dniu  zamknięcia  Igrzysk  —
konkurs indywidualny.

Na parę  dni  przed  mającym się  odbyć  konkursem nastąpiła  lustracja  samego obiektu  i  przyległych
terenów. Gospodarze dali do dyspozycji 80 boksów w doskonale skonstruowanych stajniach letnich,
specjalnie w tym celu wybudowanych, i duży plac rozprężalnię o nawierzchni trawiastej. Odległość ok.
250 m dzielącą stajnie od stadionu wyłożono na płytach betonowych dywanem gumowym, zaś tuż przed
wjazdem na płycie betonowej położono warstwę piasku na powierzchni 30x20 m, z jedną przeszkodą
celem umożliwienia zawodnikowi oddania skoku przed wjazdem na płytę stadionu.

Podłoże stadionu było doskonałe, gdyż Stadion im. Lenina ma już 20 lat, teren jest świetnie zdrenowany,
płyta doskonale uleżała, a trawa wyśmienicie zawiązana.

Stosownie do regulaminu IO FEI każda narodowość może wystawić maksymalnie trzech zawodników.
Dlatego odbyło się oddzielne losowanie najpierw zawodników indywidualnych z Finlandii i Gwatemali,
a  później  poszczególnych  narodowości.  Regulamin  przewiduje,  że  w  konkursie  A startują  wszyscy
zawodnicy, a do konkursu B dopuszczonych jest 25-ciu najlepszych, przy czym startują oni w odwrotnej
kolejności zdobytych punktów, najgorszy jedzie jako pierwszy itd.

W dniu 3 sierpnia w konkursie indywidualnym na Wielkim Stadionie mogło stanąć 20-tu zawodników,
z czego po trzech z każdej narodowości mającej ekipę i dwóch indywidualnych. Ostatecznie stanęło do
konkursu A jedynie 16-tu zawodników: Bułgaria — 3, Finlandia — 1, Gwatemala — 1, Meksyk —
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3, Polska — 3, Węgry — 2, ZSRR — 3, Rumunia się wycofała.

Obecni na Igrzyskach członkowie biura FEI wraz z delegatem technicznym w skokach płk. Marcone
postanowili,  aby  konkurs  indywidualny  był,  jeżeli  chodzi  o  wymiary,  rozegrany  ściśle  wg
obowiązujących w tym zakresie przepisów, natomiast jedyne „ułatwienie” miało nastąpić w tym, aby
dystanse pomiędzy przeszkodami były w miarę możności optymalne z dogodnymi najazdami. Wiemy
doskonale  z  doświadczenia,  że  często  złośliwi  gospodarze  toru,  którzy jeszcze  nie  mają  wspólnego
języka z delegatem technicznym, potrafią z łatwego konkursu zrobić konkurs nie do przejechania.

Gospodarz toru Kartawski przedłożył projekt konkursów A i B. Konkurs B nie przypadł delegatowi
technicznemu i członkom jury do gustu, ponieważ był on prawie powieleniem konkursu A. Takie same
szeregi  na  tych  samych  miejscach  i  odległościach.  Natomiast  regulamin  przewiduje,  że  konkurs
B powinien być zupełnie inaczej zbudowany niż A. Przypuszczam, że poczynione zmiany nastręczyły
pewnych kłopotów niektórym zawodnikom.

Przez całą noc gospodarz toru wraz ze swymi dobrze współpracującymi kolegami przygotował konkurs
A, tak aby punktualnie o godz. 8 można było rozpocząć jego rozgrywanie. Od 5 rano działał już na
stadionie płk Marcone, który dopilnował wszelkich szczegółów i dokładnego przemierzenia trasy. Jak
się  okazało nieocenione usługi  w tym względzie przyniósł  przyrząd do pomiaru trasy przywieziony
przez polskich wukakawistów.

Parkur  był  ładnie  zbudowany.  Materiał  przeszkód  dobry,  urozmaicony,  przeszkody  gustownie
obudowane kwiatami. Współpraca gospodarza toru z delegatem technicznym układała się wyśmienicie.
Ci dwaj panowie tworzyli udany duet, czego dowodem było skonstruowanie doskonałych parku-rów.

Kokurs A: dyst. 750 m w tempie 400 m/min., norma czasu 113 sek., ustawionych 13 przeszkód w tym
jeden szereg podwójny i jeden potrójny. Przeszkody nr nr: 1 — stacjonata 145 cm, 2 — okser 140 i 145
na 170 cm, 3 — sta-cjonata 160 cm, 4 — osker 140 i 145 na 180 cm, 5 — stacjonata — 150 cm, 6A —
okser z żywopłotami 145 i 150 na 170 cm (760 cm odległości pomiędzy), 6B — okser z żywopłotami
145 i 150 na 180 cm, 7 — rów z wodą 460 cm, 8 — stacjonata z palisad 150 cm, 9 — okser z murem
145 i 150 na 180 cm, 10 — mur z czerwonej cegły 160 cm, 11A — okser 145 i 150 na 170 cm (760 cm
odległości pomiędzy), 11B — mur 150 cm (730 cm odległości pomiędzy), 11C — triples-barres 90—
125—155 na 180 cm, 12 — stacjonata 150 cm, 13 — okser 145 i 150 na 180 cm.

Ponieważ sędzia radziecki Lewin zachorował, do współpracy w jury zaproponowano Jurija Skoblilowa.
Na rowie funkcję pełnił  mjr  Teply.  Dużym utrudnieniem był  fakt,  iż  z  pomieszczenia oddanego do
dyspozycji  jury prawie  połowy przeszkód  nie  było  widać,  gdyż  zostały  one  zasłonięte  przez  inne.
Dlatego  poprosiłem do pełnienia  funkcji  sędziów pomocniczych  na  parkurze  płk.  Ericha  Heinricha
(NRD) i Thilo Koeppela (Kolubmia), którzy uprzednio sędziowali w konkurencji ujeżdżenia.

Punktualnie  o godz.  8-ej  na starcie  zameldował się  zawodnik bułgarski  Boris  Pawłów na Monblan.
Ukończył  on z  16 p.k.,  czyli  jak z  tego widać idealne najazdy mimo poważnych przeszkód zrobiły
swoje.

Zawodnicy startowali w 5-minutowych odstępach. Jako drugi na starcie staje zawodnik ZSRR Nikołaj
Korolkow na doskonałym Espadron.  Kończy z 4 p.k.,  które „zarobił”  na rowie z wodą.  Jako piąty
startuje Wiesław Hartman na Nortonie. Koń ten idzie dużo lepiej niż w Pucharze, przede wszystkim jest
jechany do przodu, pozostawiono mu więcej swobody i inicjatywy. Robi najkrótszy przebieg dnia —
87,25  sek.  Podobnie  jak  Korolkow  kończy  z  4  p.k.,  które  miał  na  rowie.  Dziesiątym,  kolejnym
zawodnikiem jest Marian Kozicki na Bremenie. Ma zrzutki na 2, 3 i 11C, razem 12 p.k., ale kończy
parkur w dobrym stylu. Jako piętnasty, a zarazem przedostatni startuje Jan Kowalczyk na Artemorze.
Dawno  nie  widziałem  naszego  popularnie  zwanego  Jasia  tak  skupionego,  co  udzieliło  się  też
i Artemorowi.  Kowalczyk  jechał  rozważnie  pamiętając,  że  po  skoczeniu  kolejnej  przeszkody zaraz
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wyrośnie następna, musi być ona precyzyjnie najechana i czysto skoczona. Na trybunach niesamowite
napięcie, a każda czysto skoczona przeszkoda jest nagradzana oklaskami. Artemor na czysto uporał się
z 12-ma przeszkodami, pozostaje 13-ta i celownik. Trudno powiedzieć co było powodem, czy wiara
zawodnika w konia, że ta ostatnia to nie problem i już napięcie lekko się rozluźniło, czy też w grę
wszedł przysłowiowy pech, gdyż przeszkoda miała nr 13. Drąg został lekko muśnięty i wyskoczył ze
swoich podpór — „łyżek”; mimo całej sympatii dla tej pary musiałem powiedzieć: 13-ta 4 p.k.

Oprócz już wymienionych trzech „czwórkowiczów”, 4-tym był zawodnik radziecki Wiktor Paganowski
na Topkij. Podobnie jak Korolkow i Hartman miał błąd na rowie.

Ciekawe były przejazdy znanych jeźdźców: Fina Christop-hera Wegeliusa na Monday Mornig, który
miał błędy na przeszkodach 5, 7, 11B i 13 — razem 16 p.k., Meksykanina Joaquina Pereza de las Heras
na Alymony, który miał błędy na 8 i 13, razem 8 p.k. oraz zawodnika z Gwatemali Oswaldo Mendeza
Herburgera na Pampa, który zarobił punkty na 4 i 7, razem 8 p.k.

Do konkursu B zaliczeni zostali wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli konkurs A, poza zawodnikiem z
Bułgarii Di-mitarem Ghenowem na Makbet, który mając 5 zrzutek i trzy razy odmowę skoku na 9A
został wyłączony, oraz bardzo sympatycznym zawodnikiem z Meksyku Jesusem Gomezem Portugal na
Masacre, który po błędach na 2 i 4 połączonych z upadkiem, a następnie na 6A i upadku zrezygnował
z kontynuowania przebiegu.

Według odwrotnej kolejności zajętych miejsc do konkursu B dopuszczonych zostało 14-tu zawodników.

Konkurs B: dyst. 630 m w tempie 400 m/min., norma czasu 95 sek., ustawionych 10 przeszkód w tym
jeden szereg podwójny i jeden potrójny. Przeszkody nr nr: 1 — stacjona-ta 145 cm, 2 — okser 145 i 150
na 180 cm, 3 — stacjonata 160 cm, 4A — okser 140 i 150 na 170 cm (770 cm odległości pomiędzy), 4B
— stacjonata 150 cm (760 cm odległości pomiędzy), 4C — okser 145 i 155 na 180 cm, 5 — mur
z czerwonej cegły 170 cm, 6 — okser 150 i 155 na 190 cm, 7 — rów z wodą 460 cm, 8 A — stacjonata
150 cm (1100 cm odległości pomiędzy), 8B — stacjonata 155 cm, 9 — okser 150 i 155 na 180 cm, 10
— triples-barres 100—135—170 na 200.

W wypadku  jednakowej  ilości  punktów u  2  lub  większej  liczby zawodników następuje  rozgrywka
o jedno z trzech pierwszych miejsc. Przewidziano rozgrywkę na przeszkodach z konk. B nr nr: 1, 2, 6, 5,
4A i B oraz 10, dystans 400 m.

Zawodnicy mieli możność zapoznania się z trasą przebiegu parkuru B, który miał się rozpocząć o godz.
11,30.

Nie będę omawiał wszystkich zawodników, ale paru trzeba poświęcić trochę czasu i uwagi.

Siódmy kolejny idzie Bremen. Robi błędy na 2, 3 i 5 i ma przekroczony czas, razem 12,5, czyli łącznie
24,5 p.k. Jako dziewiąty stratuje Pampa i ma błąd na rowie z wodą (nr 7) to jest 4, łącznie 12 p.k. Jako
dziesiąty startuje Alymony i ma zrzutkę na przeszkodzie 3, tj. 4 p.k.; łącznie też 12 p.k. jako jedenasty
startuje Norton. Jakaś nerwowość opanowała zawodnika.  Należy do czterech zawodników z jednym
błędem, a więc jest potencjalnym medalistą, a w najgorszym wypadku może być czwarty, ale w sporcie
jest jeszcze wiele innych możliwości. Norton robi 12 p.k. na przeszkodach 4A, 5 i 7; daje to razem 16
p.k. Kolejnym dwunastym koniem jest Topkij, ma wyłamanie na 8B i zrzutkę na 11 oraz punkty karne za
przekroczony czas, łącznie 15,5 p.k. tj. o 0,5 p.k. lepszy od Nortona.

Trzynasty w kolejności  startuje  Artemor.  Jest  doskonale  prowadzony przez  Kowalczyka,  w dobrym
tempie odpowiadającym koniowi.  Ze wszystkimi kombinacjami,  wysokościami i  szerokościami  dają
sobie doskonale radę, jest po prostu Artemor „przenoszony” przez swojego jeźdźca, ale mimo tego nie
ustrzegli się błędu na przeszkodzie nr 7, czyli na rowie z wodą, mimo prawidłowego najazdu i odskoku.
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Zarabiają 4 p.k., łącznie 8 p.k., co gwarantuje tej parze srebrny medal.

Jako ostatni w tym konkursie startuje potencjalny pretendent do „złota” Korolkow na Espadronie. Jedzie
szalenie  skupiony,  wolno  najeżdża  na  poszczególne  przeszkody  chce  przejechać  na  „O”.  Ale  aby
dotrzymać towarzystwa naszemu Jasiowi robi ewidentny błąd na rowie,  a w dodatku o 1,5 p.k.  ma
przekroczony czas. Zarabia łącznie 9,5 p.k. Ten przejazd wyjaśnił sprawę medali złotego i srebrnego.
Zawodnik Polski Jan Kowalczyk stanie  ostatniego dnia Igrzysk na najwyższym podium na wielkim
stadionie, podziwiany przez 100-tysięczną widownię.

Natomiast  nie  wyjaśniona  jest  sprawa,  kto  zdobędzie  medal  brązowy,  do  którego  pretendują  dwaj
zawodnicy,  którzy mają po 12 p.k.;  są to:  zawodnik Gwatemali  na Pampa i  zawodnik Meksyku na
Alymony. Ponieważ obydwaj wchodzą do rozgrywki z punktami karnymi nie następuje podwyższanie
i rozszerzanie przeszkód. Jako pierwszy startuje Pampa, ma błąd na 4A w czasie 43,59 sek. Następnie
startuje Alymony, który ma błąd na 6, a więc również 4 p.k., ale lepszy czas 43,23 sek. W ten sposób
wyjaśniła się sprawa „brązu”.

Po  ogłoszeniu  wyników  przez  trzech  spikerów  w  językach:  rosyjskim,  francuskim  i  angielskim,
pokazaniu na tablicach nazwisk zwycięzców, następuje ceremonia wręczenia medali.

Jako  członek  biura  FEI  prowadzący  te  zawody  dostąpiłem  wielkiego  zaszczytu  asystowania
ustępującemu Prezydentowi MKOL Lordowi Kilaninowi w ceremonii wręczenia medali.

Lord Kilanin miło wspomniał swój pobyt w Warszawie na obchodach 60-lecia PKOL w br. Poza tym
zaznaczył, że ta ceremonia jest jego ostatnią oficjalną funkcją, jako ustępującego prezydenta MKOL
i jest mu przyjemnie, że złoty medal będzie wręczał zawodnikowi polskiemu.

Nie muszę tu chyba zaznaczać jaka to była podniosła i ogarniająca dumą chwila, kiedy na najwyższym
podium stanął zawodnik Polski Jan Kowalczyk w mundurze chorążego Wojska Polskiego.

Wciągnięcie  flag  państwowych  na  maszty:  polskiej,  radzieckiej  i  meksykańskiej,  z  tym jednak,  że
Polska na najwyższym maszcie, przy akompaniamencie hymnu polskiego odegranego przez orkiestrę
wojskową.

Publiczność powstała z miejsc, a licznie zebrana Polonia z flagami narodowymi odśpiewała Mazurka
Dąbrowskiego.

Jeszcze runda honorowa trzech medalistów prowadzona przez złotego medalistę chorążego WP Jana
Kowalczyka  na  niedużym  angloarabie  Artemorze,  hodowli  Stadniny  Koni  w  Janowie  Podlaskim.
W „nagrodę”  zwycięskie  konie  jak  i  zawodnicy  przeszli  badania  antydopingowe,  które  miały  na
szczęście wyniki negatywne.

Zaraz po zakończeniu ceremonii i badań, nastąpiła konferencja prasowa bardzo licznie obsadzona przez
dziennikarzy różnych agencji. Jak to już jest w zwyczaju, większość pytań kierowana jest pod adresem
zwycięzcy. Jan Kowalczyk odpowiadał bardzo rzeczowo, a przy tym skromnie i  z godnością, co na
pewno sprawiało przyjemność obecnym na konferencji dziennikarzom polskim.

Pełne wyniki konkursu indywidualnego w skokach XXII Igrzyska Olimpijskich Moskwa 1980 podane
zostały w numerze 3/80 Konia Polskiego (Kronika, str. 46) dlatego nie będę ich tu powtarzał.

Gdyby  porównać  wyniki  osiągnięte  przez  zawodników  radzieckich  i  polskich,  którzy  startowali
w konkursie indywidualnym to ta kalkulacja przedstawiałaby się następująco:
— Polska: Jan Kowalczyk 8 p.k., Wiesław Hartman 16, Marian Kozicki 24,5; razem 48,5;
— ZSRR: Nikołaj Korolkow 9,5, Wiktor Paganowski 15,5, Wiaczesław Czukanow 24,75; razem
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49,75.

Podsumowanie  to  wypadło  korzystniej  dla  zawodników  polskich,  którzy  wzięli  rewanż  za  Puchar
Narodów.

Należą się tu słowa uznania i podziękowania dla zebranej na stadionach publiczności polskiej, która tak
gorąco i wytrwale dopingowała naszych zawodników. 
Należą się podziękowania zawodnikom, trenerom, lekarzom, luzakom i wszystkim tym co pomogli w
przygotowaniach  olimpijskich  i  przyczynili  się  do  osiągniętych  sukcesów.  Należą  się  również
podziękowania  właścicielom koni,  klubom i zawodnikom,  którzy oddali  swoje  konie  do  dyspozycji
przygotowań olimpijskich, mimo że zrobione to zostało z pewnym żalem i zadrą w sercu.

Po tych sukcesach nie powinniśmy spocząć na laurach, które może w innej sytuacji nie przyszłyby tak
łatwo, ale osiągnięte zaszczytne rezultaty się liczą i powinny być jeszcze większym dopingiem nie tylko
dla Polskiego Związku Jeździeckiego, który jest tylko organizacją kierowniczą, ale przede wszystkim
dla  hodowców,  klubów  macierzystych,  trenerów  i  zawodników,  nie  mówiąc  o  resortach  Rolnictwa
i Sportu, bez których nie byłoby jeździectwa.

Wzruszająca chwila. Chorąży Jan Kowalczyk na najwyższym podium; za nim Nikoałj Korolkow (ZSRR) — medal srebrny,
a przed nim Joaquin P. de las Heras (Meksyk) — medal brązowy. Obok stoją lod lewej prezydent MKOL lord Kilanin i sędzia

główny Eryk Brabec (CAF — fot. St. Momont)

Dla osiągnięcia jeszcze lepszych wyników nie wstydźmy się sięgnięcia po pomoc z zewnątrz, póki są
jeszcze chętni nam pomóc nasi rodacy przebywający za granicami naszego kraju, a którzy gotowi są
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przekazać swe wieloletnie doświadczenia zawodnikom i trenerom.

Summary

The preparations of Polish show jumping riders for the 1980 Moscow Olympics began in 1978 with a  period in
a training centre under the management of trainer Władysław Byszewski. This training period which also involved
participation in competitions abroad, lasted until the Moscow Olympics, but in the autumn of 1979, the job of trainer
was taken over by Marian Kowalczyk.

On July 19, eight horses accompanied by a vet and four grooms departed for Moscow by road, while the trainer and
riders travelled by air on the following day.

In conformity with the programme of the Games, a team competition was organized at the Equestrian Centre at
Bitsevo  on  July  29.  Unfortunately,  the  Polish  team  could  not  present  itself  at  the  start  in  its  original  best
composition, as our number one horse, Kobryń, went lame in training two days before the event. It was therefore
decided that Marian Kozicki would ride Bremen, the horse originally assigned to the reserve competitor Bohdan
Sas-Jaworski.  All  that  considerably upset  the Polish team and was probably responsible for the fact  our riders
performed  below  their  possibilities.  Wiesław  Hartman  on  Norton  knocked  down  three  fences  in  each  round,
collecting 12 plus 12 penalty points, Jan Kowalczyk on Artemor a total of three, collecting 4 plus 8 penalty points,
Marian Kozicki on Bremen, had trouble in the first round with a double consisting of an oxeand a post-and-rail,
collecting 33.5 p.p., but in the second round Bremen jumped like a stag, knocking down only one fence (4 p.p.), and
in this way salvaged for Poland the second place. Our fourth rider, Janusz Bobik on Szampan, collected 16 plus 24
penalty points.

The gold medal in the team event went to the Soviets with the result of 20.25 p.p. The Soviet team had been very
thoroughly prepared for this competition and their competitors rose their mounts with self-assurance and speed. The
Polish team won the silver medal with the result of 56 p.p., while Mexico was placed third with 59. 79 p.p., having
also performed less well than formerly, e.g. at Aachen.

Show jumpers of the other teams put up performances of a very obviously inferior standard; many went round the
course in a manner quite unsuitable to match the status of an Olympic event, involving falls, refusals, the smashing
through fences and the like.

Hungary was placed fourth (124 p.p.), Romania fifth (150.5 p.p.) and Bulgaria sixth (159.9 p.p.).

The individual jumping competition took place on August 3 at the Grand Olympic Stadium, Luzhniki. The course
manager Kartavsky put forward two competition variants, A and B. The variant B was turned down because it
almost  amounted  to  an extension  of  the  variant  A.  Consequently,  major  changes  had  to  be  made.  As  regards
competition A, it was completed by four riders with four penalty points each, namely two Soviet riders Korolkov on
Espadron and Pagano-vsky on Topkey, Wiesław Hartman on Norton, who collected a penalty over the water ditch,
and Jan Kowalczyk on Artemor who knocked down the last, 13th fence.

In the competition B, riders competed in inverse order to their results in the competition A. Joaquin P. de las Heras
(Mexico) on Alymony and Oswaldo H. Mendez (Guatemala) on Pampa, each had one penalty and considering that
in the competition A both had 8 p.p., their total was now 12 each. This time Norton performed less well, knocking
down three fences, just as Topkey — 15.5 p.p., each. Artemor was the last but one to go over the course, made
a fault over the ditch and earned J. Kowalczyk a total of 8 p.p. and a likely silver medal. The last to go round was
Espadron, Korolkov piloted him with great caution and at very slow pace, made a fault over the ditch and exceeded
the time limit — 5.5 p.p., in all 9.5 p.p. for Korolkov and the silver medal.

The gold medal went to the pair Kowalczyk—Artemor. The fate of the bronze medal was decided in a jump-off
from which Joaquin P. de las Heras on Alymony emerged victorious.

The medals were presented by the President of the IOC Lord Kilanin who was accompanied by the author of the
present article as the chief judge in this competition.

As regards the breed of the horses ridden by Polish show jumping competitors, they were: Bremen and Norton, both
TBs; Szampan — Wielkopolska breed, and Artemor — Małopolska breed.
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