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WSTĘP.

Praca moja jest przeznaczona dla amatorów, którzy nie mieli do
tąd nic wspólnego z wyścigami i koniem wyścigowym, a pragną szyb
ko się zorientować w tej dziedzinie, zdobyć szereg podstawowych 
wiadomości, ujętych w zwięzłą formę podręcznika.

Nie obciążam więc tej książki teoretyka naukową, nadając jej po
pularny charakter wskazówek ściśle praktycznych.

Rzecz prosta, że omawiane przeze mnie warunki oraz przebieg pra
cy nad koniem przeszkodowym stanowią wzór idealny, ku któremu 
należy dążyć, lecz który nie da się osiągnąć w stu procentach; jeżeli 
jednak moi czytelnicy wykonają zawarte tu wskazówki bodaj „na 
50 procent” — będę uważał, że praca moja cel osiągnęła.

Pisząc o koniu wyścigowym biorę pod uwagę wyłącznie konia dżen
telmeńskiego, czyli uwzględniam tylko jeden typ konia i jazdy, ina
czej bowiem przekroczyłbym ramy niniejszej pracy.

1



WYBÓR KONIA.

1. Wiek i pleć.

Konia przeznaczonego do wyścigów płotowych i przeszkodowych 
wybierać najlepiej spośród 3 — 5-letnich ogierów i klaczy pełnej 
krwi angielskiej, które już uczestniczyły w gonitwach płaskich. Młod
szych lepiej unikać, gdyż nigdy nie wiadomo, co dwulatek wykaże 
w przyszłości, czy będzie „trzymał dystans”, czy potrafi nosić du
ży ciężar, czy się dostatecznie wzmocni i rozwinie.

Koń 3 — 5-letni, jeśli jest zdrowy i dobrze rozwinięty, jeśli ma 
już za sobą egzamin dzielności w gonitwach płaskich, będzie znacz
nie pewniejszym materiałem i da swojemu nabywcy większe widoki 
powodzenia. Natomiast koń liczący ponad 5 lat, choćby nawet za
chował do tego wieku zupełnie zdrowe nogi, często jest już zbyt wy
korzystany, wyczerpany i zniszczony nerwowo. Przede wszystkim 
jednak, biegając stale przez czas dłuższy po gładkim jak stół torze, 
tak się już włożył w płaską „akcję” galopu, że trudniej mu przycho
dzi nabycie koniecznej dla skoczka giętkości.

Płeć jest obojętna. Zazwyczaj dobrego ogiera łatwiej kupić, gdyż 
dobre klacze są w wysokiej cenie, jako materiał poszukiwany przez 
hodowców, młody zaś, zdrowy ogier, który wykazał dużą zdolność 
galopowania w gonitwach płaskich, a ma jakąś nieznaczną wadę ho
dowlaną, może być do nabycia stosunkowo tanio. Prócz tego ogier 
jest równiejszy w zaprawńe, klacze bowiem w okresach „palenia się” 
wychodzą bardzo łatwo z formy. Wreszcie system nerwowy ogierów 
odznacza się większą solidnością.

2. Budowa.

Koń pełnej krwi powinien być kościsty, a dla naszego celu im bar
dziej przypomina typem konia półkrwi, tym lepiej.



Mocne podbarcze, krótkie nadpęcie, potężna łopatka, wysoki kłąb, 
bezwzględnie prosta, prawidłowa postawa przednich kończyn dają 
rękojmię, że koń będzie dobrym skoczkiem. Można mu darować sła
by długi krzyż, nawet łęgowatość, wadliwą postawę tylnych nóg, sza- 
blastość stawów skokowych, długą pęcinę i wąską pierś, jeśli ten 
ostatni błąd wynagradza dostateczna głębokość.

Nie ma konia bez wad, a bardzo często koń z pewnymi usterkami 
pokroju przewyższa pod względem wartości „ideały remontowe”. 
Prawdziwe znawstwo polega właśnie na tym, aby umieć wybaczyć 
koniowi nieraz nawet poważne błędy dla wynagradzających je z nad
wyżką innych, wybitnie dodatnich cech budowy.

„Nie znam konia, bo na nim nie siedziałem” — mówi prawdziwy 
znawca. I rzeczywiście: wartość konia zależy od jego ruchu. Cóż nam 
po koniu idealnie prawidłowym, jeżeli „grzebie się” w kłusie i źle 
galopuje? Harmonia ruchów, zwięzłość, elastyczność, „mach” i rów
nowaga we wszystkich chodach — oto jedynie niezawodne mierniki 
istotnej wartości konia.

Ocena konia pełnej krwi jest o tyle łatwiejsza i pewniejsza niż 
ocena konia innej rasy, że o jego wartości nieodwołalnie rozstrzyga 
celownik: wygrywają tylko jednostki zdrowe i dobre. Zdrowe i do
bre, ponieważ:

a) tylko dobry koń wybitnie galopuje;
b) tylko dobry koń przechodzi bez szkody zaprawę i próby dziel

ności, ma bowiem zdrowe nerwy, świetny apetyt, sprawny aparat 
trawienny, mocne serce i doskonale płuca, słowem wszystkie fizycz
ne warunki niezbędne przy wytężonej pracy, która z kolei wymaga 
bardzo forsownego żywienia.

Wprawdzie nie każdy zwycięzca torowy jest zbudowany bez zarzu
tu, wedle idealnych wzorów, ale jeżeli koń mimo wad zewnętrznych 
wygrywa wyścig z szybkością 1100 m w 1 minutę 8 sekund i 2100 m 
w 2 minuty 15 sekund, to wbrew pozorom budowa jego musi być 
dobra, inaczej bowiem „rozleciałby się” już w pierwszych miesiącach 
zaprawy.

3. Dotychczasowa kariera wyścigowa.

Szukajmy więc konia pełnej krwi, który wykazał swoją dzielność 
w wryścigach dla koni trzy- lub czteroletnich. Nie musi to być ko
niecznie pierwsza klasa wyścigowa. Wystarczy, jeżeli przy umiarko
wanym użyciu wygrał 2 — 3 gonitwy w ciągu roku, biegając na dłuż
szych dystansach (2100 m i więcej), i jeżeli wykazał szybkość do
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stateczną, to znaczy: prowadził jako dwulatek wyścig z szybkością 
500 m na 30 lub 31 sekund.

Wybieramy konia, któremu tor twardy ani ciężki nie sprawiał tru
dności.

Nie jest godne polecenia kupno w małej stajni wyścigowej, gdzie 
z powodu braku wyspecjalizowanej służby i trenera fachowca ko
nie bywają często nieracjonalnie zaprawiane i wykorzystywane nad
miernie. W większych stajniach, dzięki dużej ilości koni, miały one 
spokojniejszą pracę, biegały rzadziej, a stajnia się ich wyzbywa nie 
ze względu na jakieś wady organiczne czy niezdolność do dalszej ka
riery wyścigowej, lecz po prostu dlatego, że co roku część starszych 
koni pełnej krwi ustępuje miejsca przychodzącym jesienią rocznia
kom.

Kupować należy tylko jednostki, które są w normalnej zaprawie 
i nie miały żadnej przerwy w codziennej pracy, co daje najpewniej
szą rękojmię ich zdrowia.

4. Próba.

Przed ostatecznym dokonaniem kupna trzeba bezwarunkowo wy
próbować konia pod siodłem. Próba ma następujący przebieg: wy
jeżdżamy na tor w czasie rannej pracy, by zbadać ruch i stan ner
wów konia, z początku w stępie i kłusie. Trzeba zwrócić uwagę, jak 
się zachowuje przy mijaniu innych koni, jakie są jego reakcje na 
tętent galopujących obok koni, jak podchodzi do nieznanych przed
miotów, czy jest płochliwy, czy spokojnie stoi w miejscu. Stęp po
winien być posuwisty, pełny, szybki i pewny, kłus pozbawiony 
wszelkiej sztywności, szeroki i elastyczny, raczej twardy niż miękki.

Potem rozpoczynamy wolny galop (canter) z szybkością około 
400 m na minutę, bacząc pilnie, czy akcja galopu jest wyraźna, do
statecznie szeroka i czy zad dobrze pracuje. Próba trwa ogółem 20
— 25 minut (stęp 10 m, kłus 5 m, wolny galop 2 — 3 m, stęp 2
— 5 m).

Należy bardzo starannie obejrzeć kopyta i upoważnić lekarza we
terynarii do zbadania oczów, płuc i serca. Konie wyścigowe mają 
często skłonność do schorzeń tych organów.

Przed odbiorem konia odbywamy rozmowę z trenerem, który nas 
wtajemnicza w indywidualne cechy jego charakteru, informuje o przy
zwyczajeniach, upodobaniach, zachowaniu w stajni i systemie kar
mienia. Trener nam mówi: ile pracy stosował i jaką, lżejszą czy moc
niejszą, czy koń łatwo przychodzi do formy, czy podczas pracy le
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piej galopuje w towarzystwie czy przeciwnie. Jakie jest zdanie dżo
kejów o tym koniu, jak na nim jeździli? Czy prowadził od miejsca 
do miejsca czy też wychodził dopiero na dobiegu (finiszu), czy lubił 
mocny wyścig czy wolniejszy? Czy po wyścigu długo musi odpoczy
wać? Jakie zabiegi stosowano przy leczeniu nóg lub ich konserwacji?

Ważność tych pytań oceni czytelnik dopiero po zapoznaniu się 
z metodami zaprawy oraz jazdy wyścigowej, podanymi dalej.

STAJNIA.

“Kupionemu koniowi pełnej krwi nabywca powinien zapewnić wa
runki zbliżone do tych, jakie miał u poprzedniego właściciela, koń 

Rys. I.

bowiem jest ogromnie wrażliwy na wszelkie zmiany otoczenia, a zbyt 
gwałtowne przeciwieństwa mogą się odbić ujemnie na jego formie 
i psychice.

Jeżeli np. umieścimy od razu konia wyścigowego w stajni wojsko
wej nie w zamkniętym boksie, lecz na uwięzi, w zwyczajnym stoisku, 
zacznie gorzej jeść, prędzej się męczyć, będzie zdenerwowany i stra
ci dobry wygląd.



Koń kupiony z toru do celów wyścigowych powinien mieć za
mknięty, wygodny boks (3 m na 3 m) z dobra wentylacja (rysu
nek I).

Dawka owsa we wszystkich okresach zaprawy i wyścigów, wyłą
czając tylko okres wypoczynku, waha się od 6 do 8 kg. Mniejsza ilość 
paszy treściwej bezwarunkowo nie wystarcza, większa — tylko prze
ciąża niepotrzebnie żołądek.

Siana, dobrze wysuszonego, z wysokich pokosów, 5 — 6 kg. Umie
szcza się je na ziemi, w kącie, a nie za drabinką, aby uniknąć zapró
szenia oczu.

Słoma w boksie w dużej ilości, wyłącznie żytnia, zawsze sucha 
i często zmieniana.

W rogu boksu, obok żłobu, przymocowane na wysokości 1 m, wia
dro stale napełnione świeżą wodą. Temperatura wody latem około 
8 — 10 stopni, zimą 4 — 5 stopni. Wiadro z wodą dobrze jest wy
stawiać na działanie słońca dla osiągnięcia odpowiedniej tempera
tury.

Godziny posiłków muszą początkowo odpowiadać godzinom kar
mienia, do których koń się przyzwyczaił w stajni wyścigowej.

Gdy koń odbywa codzienną pracę na placu lub torze, trzeba do
kładnie przewietrzyć stajnię, wymyć żłób, oczyścić z pajęczyny i ku
rzu sufit i ściany, poprzecierać okna. Dobre wietrzenie jest koniecz
ne, należy jednak unikać przeciągów, zwłaszcza po powrocie konia 
z pracy.

Stajnia powinna być raczej chłodna niż za ciepła i duszna. W ra
zie dużych mrozów zwiększamy ilość słomy, tak aby sięgała koniowi 
aż do brzucha. Zimą obija się drzwi, a nawet ściany, jeśli są prze
wiewne, matami ze słomy. Konieczny jest w stajni termometr. Naj
niższa temperatura nie może wynosić mniej niż 5 — 6 stopni.

1. Obsługa stajenna.

Uczymy chłopca stajennego czy luzaka jak najłagodniejszego ob
chodzenia się z koniem. Wybieramy człowieka, który konia lubi 
i pieści. Nie powinien •wykonywać zbyt gwałtownych ruchów, musi 
przemawiać do konia w sposób spokojny. Ostre krzyki, a zwłaszcza 
szturchańce i bicie, są surowo wzbronione.

Wchodząc do stajni mówi się stanowczym głosem: „Nastąp!”. 
Wówczas koń staje przy żłobie, prawym bokiem do ściany, a stajen
ny spokojnie i zdecydowanie zbliża się ku niemu i nakłada kantar. 
Jeżeli chcemy, aby koń już uwiązany stanął lewym bokiem do ścia
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ny, należy zająć miejsce w drzwiach boksu, nieco ku prawej stro
nie, i wyciągając prawą rękę w prawo, powtórzyć: „Nastąp”!.

Istnieje zwyczaj, a nawet tradycja stajen wyścigowych, że chło
pak stajenny podczas czyszczenia koni nuci lub raczej syczy w takt 
pociągnięć szczotki: „ss... ss... ss... ss...”. Ta „śpiewka” bez melodii 
ogromnie uspokaja konia pochłaniając całkowicie jego uwagę.

Należy pamiętać, że zgrzebło służy jedynie do czyszczenia szczot
ki. Wysypuje się z niego kurz, uderzając o cegłę, umieszczoną za pro
giem boksu, na kawałku papieru lub szmaty, który po skończonym 
czyszczeniu trzeba wynieść ze stajni i wyrzucić albo wytrzepać.

Rys. II.

Przy myciu kopyt poddaje się temu zabiegowi z początku lewą 
nogę przednią, potem prawą przednią, a następnie prawą tylną i le
wą tylną.

Aby koń uniósł przednią nogę, dotykamy jej lewą ręką poniżej 
napięstka, ze słowami: „Daj nogę!”. Gdy to zrobi, trzeba trzymać 
nogę nad wiadrem lewą ręką za nadpęcie, a prawą myć kopyto (ry
sunek II).

Mycie kopyt tylnych kończyn odbywa się w następujący sposób: 
stojąc z lewej strony przy zadzie konia, plecami do jego głowy, ob
jąć lewą nogę poniżej stawu skokowego i przytrzymać ramieniem 
(pod pachą) ze słowami „Daj nogę!”. Gdy noga jest już w powie
trzu, odciągnąć ją w tył i umieścić nad wiadrem. Przy myciu ko
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pyta prawej tylnej prawa ręka podnosi nogę konia, a lewa myje 
kopyto (rysunek III).

Chłopak musi uważać, żeby woda nie zaciekała pod pęciny, co 
często wywołuje grudę lub zapalenie delikatnej i wrażliwej w tych 
miejscach skóry.

Przed myciem kopyt po pracy trzeba tak zwanym „skrobakiem" 
dobrze je oczyścić z błota i ziemi, starannie wyskrobując strzałki. 
Należy zawsze podczas tej czynności badać podkowy, zwłaszcza gwo

ździe, czy się nie rozluźniły i czy nie wystają ze ścianek kopyta, co 
łatwo może spowodować w ruchu skaleczenie nogi.

2. Inwentarz stajenny.

1 siodło robocze (o ciężarze 3 do 5 kg), 2 taśmowe popręgi, surow
cowe puśliska, lekkie, lecz dosyć duże, strzemiona;

2 potniki pod siodło z lnianego płótna (wymiar: 50 cm na 40 cm);
1 uzda lekka z grubym wędzidłem i szerokimi plecionymi wodzami;
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1 kantar z postronkiem ze sznurka lub rzemienia;
1 derka zimowa, ciepła, z kapturem;
1 półkaptur;
1 derka letnia z taśmowym powęzem;
4 bandaże wełniane (w kolorze żółtym, białym lub czarnym);
4 bandaże z lnianego płótna (długości 2 — 3 m);
2 wiadra (jedno do mycia nóg a drugie do pojenia) ;
1 szczotka ze szczeciny do czyszczenia koni;
1 zgrzebło do czyszczenia szczotki;
1 szczotka ryżowa (do usuwania potu i błota);
1 duża gąbka;
1 „skrobak” (haczyk do czyszczenia kopyt);
1 sito do przesiewania owsa (przed każdym karmieniem);
1 garniec kilowy;
1 widły drewniane;
1 miotła;
1 grabie;
2 ściereczki (do wycierania konia).

3. Podręczna apteczka.

Każda stajnia wyścigowa, chociażby wszyscy jej pupile cieszyli się 
jak najlepszym zdrowiem, musi mieć osobną szafkę lub półkę z aptecz
ką, zaopatrzoną w następujące środki lecznicze:

termometr do mierzenia temperatury koni;
20% jodyna (do dezynfekcji małych ranek i zadraśnięć) ;
małe nożyczki chirurgiczne (do obcinania zmartwiałej skóry przy 

zadraśnięciach oraz sierści dookoła ran);
i/i. kg sterylizowanej waty;
wata tłusta na okłady;
mieszanka (leg wash) do okładów (2 litry wody, 1/j. kg cukru oło

wianego, 1Ą kg ałunu, i/2 litra wywaru z arniki);
kwaśna woda na okłady chłodzące;
„Nowikulina” Piaszczyńskiego (Tinct. jodi 90.0, Kali jodati 

Mentholi 1.0, Camphora snt. 4.0, Aetheris sulfur. 120.0, Ol. sassafras. 
30.0); .

ostra maść (blister Stewens’a);
płyn do masażu mięśni (Rp. Methyli salicylici 30.0, Chloroformi 

10.0, Aetheris sulfurici 30.0, Spir. camphor. 300.0);
lewatywa;
środki odkażające: czysty spirytus, benzyna i woda utleniona;
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cerata na okłady;
wiadro brezentowe (wanna na nogi).
Są to środki, które zawsze mogą się przydać, zwłaszcza w podróży 

dobrze jest mieć je stale pod ręką.

OKRES WYPOCZYNKOWY.

1. żywienie.

Jeżeli kupujemy konia jesienią po wyścigach, czyli w początkach 
listopada, pierwszy okres jego pobytu w nowej stajni będzie okresem 
wypoczynkowym.

Po wytężonej pracy w czasie zaprawy i wyścigów koń, odchodząc 
na sezon zimowy, musi wypocząć 4 — 6 tygodni.

żołądek, przemęczony forsownym karmieniem w ciągu długich se
zonów wyścigowych, wymaga również odpoczynku.

Zmniejszymy więc znacznie normalne dawki dzienne owsa, a prócz 
tego będziemy dawali koniowi dwa razy w tygodniu tak zwany 
mash, czyli rodzaj kaszy, przyrządzonej w następujący sposób: 
do Ys wiadra gorącej wody wsypać 2 kg owsa, a na owies 2 kg pszen
nych otrąb. Owies pod otrębami rozparza się i paruje w ciągu 2 
godzin. Po prawie zupełnym ostygnięciu dodać 14 kg mocno wygo
towanego lnianego siemienia oraz garść soli i dokładnie wymieszać 
całą zawartość wiadra. Dawać koniowi na noc (we środy i soboty) 
zamiast wieczornej dawki owsa. Przygotowana w ten sposób mie
szanka jest bardzo łatwo strawna, a jednocześnie nadzwyczaj po
żywna. ‘ 1

Oprócz mash’u koń otrzymuje codziennie w porze obiadowej 
(w ciągu miesiąca) po 1 kg czerwonej marchwi. Dłuższe karmienie 
marchwią osłabia i jest przyczyną pocenia się podczas pracy oraz 
częstego oddawania moczu.

Streszczając, koń w okresie wypoczynku zjada dziennie: 6 kg owsa 
(a dwa razy tygodniowo 4 kg owsa i 3 kg mash’u zamiast wieczor
nej porcji obroku) ;

1 kg marchwi;
6 kg siana.
Bardzo godne zalecenia w ciągu pierwszego tygodnia lub dwóch 

tygodni są łagodne środki przeczyszczające, najlepiej sól karlsbadz- 
ka do owsa lub mash’u, po łyżce stołowej dziennie; trzeba jednak 
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podczas tego leczenia ograniczyć ilość owsa do 3 kg, zastępując resztę 
marchwią i otrębami pszennymi.

2. Ruch w okresie wypoczynkowym.

I i II tydzień — przechadzka pod siodłem stępa około 1 godziny 
— Ig. 30 min.

III tydzień — stęp 30 minut
kłus 5 „
stęp 15 „
kłus 5 „
stęp 45

Stęp szeroki, wodza długa. Kłus roboczy, możliwie krótki i spo
kojny.

IV tydzień — stęp 30 minut
kłus 10 „
stęp 15 „
kłus 10 „
stęp 45 „

Miejsce pracy: plac przy koszarach, otwarta ujeżdżalnia, droga
leśna lub polna. Grunt możliwie elastyczny, nie twardy, nie zamarz
nięty, nie grząski i nie zanadto piaszczysty.

Zazwyczaj wyścieła się nawozem kółko, ósemkę lub elipsę w po
bliżu stajni. Ścieżka z nawozu szerokości 2 m i długości co najmniej 
100 m, najlepiej elipsoidalna, o łagodnych zakrętach, powinna być 
co dzień przed robotą poprawiona, wyrównana, a w razie śniegu sta
rannie wymieciona. Na takim kole odbywa się zaprawa wypoczyn
kowa oraz zaprawa okresu pierwszego.

3. Rozkład dnia w okresie wypoczynkowym.

Godzina 5 rano.
Uwiązać konia na kantarze, oczyścić boks z gnoju, poprawić ściół

kę drewnianymi widłami. Zmienić wodę w wiadrze. Dać 2 kg siana. 
Lekko oczyścić konia. Usunąć ze żłobu resztki wczorajszego obroku, 
wymieść i wytrzeć żłób, wsypać 2 kg owsa. Spuścić konia z kantaru, 
zamknąć boks do godziny 8 rano.

Godzina 8 rano.
Uwiązać konia, wyczyścić, wyszorować kopyta, usuwając spod 

nich gnój i słomę. Rozczesać grzywę i ogon wilgotną szczotką ryżo
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wą. W razie deszczu lub błota zawiązać ogon. Osiodłać na płócienny 
pothik. Włożyć uzdę, przykryć konia derką zimową, dosiąść w boksie 
i wyjechać do pracy, która trwa około li/2 godziny.

Po pracy zdjąć uzdę, włożyć kantar i uwiązać konia przy żłobie; 
następnie zdjąć również derkę i siodło. Rozetrzeć całego konia dwo
ma wiechciami ze słomy. Umyć kopyta. Przetrzeć gąbką oczy, noz
drza, wargi, puzdro i podogonie. Założyć na przednie nogi mokre 
bandaże (z czystej wody, jeśli ścięgna są zupełnie zdrowe). Dokład
nie wyczyścić konia, rozczesać grzywę i ogon, wytrzeć lnianą ścier
ką całe ciało, zaczynając od głowy; dać 2 kg siana, spuścić z kan- 
taru, zamknąć stajnię i do godziny 13 — spokój.

Godzina 13.
Zmienić wodę, poprawić ściółkę, dać 2 kg owsa, 1 kg siana i 1 kg 

marchwi.

Godzina 19.
Uwiązać konia, lekko oczyścić, zetrzeć ścierką kurz, doprowadzić 

żłób do porządku. W środy i soboty zamiast 2 kg owsa dać „kaszę” 
(mash) i około 2 kg siana. Zmienić wodę, odwiązać konia i pozosta
wić w spokoju do dnia następnego.

Okres wypoczynkowy trwa zasadniczo, jak już powiedziano wy
żej, 4 do 6 tygodni, lecz -w praktyce jego długość zależy całkowicie 
od zdrowia i kondycji konia. Jeśli koń był bardzo przemęczony, trze
ba mu dawać przez dłuższy czas więcej lekkich pokarmów (siana, 
otrąb, marchwi).

Jednocześnie doprowadza się do idealnego stanu kopyta i ścięgna, 
które jeżeli nawet są w porządku, zawsze wymagają troskliwej kon
serwacji; sprawę tę zresztą omówimy dalej szczegółowo.

SIAD AMERYKAŃSKI.

1. Teoria siadu amerykańskiego.

Siad amerykański jest dla konia najdogodniejszy z następujących 
względów:

Środek ciężkości konia przypada poniżej kłębu, mniej więcej przy 
górnych krawędzi łopatek, tworząc oś wahadłowych ruchów za
du i przodu galopującego wyścigowca (rysunek IV).

12



Koń najmniej odczuwa ciężar umieszczony ściśle na tej osi. Na
tomiast jeżeli jeździec przesunie ciało w tył, koń będzie musiał przy 
każdym podniesieniu zadu unosić jednocześnie ciężar jeźdźca. Jeżeli 
żokej posunie się za bardzo ku przodowi, obciąży w podobny spo
sób przód konia.

Umieszczenie jeźdźca na samej osi sprawia, że koń przyjmuje cię
żar na oparcie przodu, mając zad zupełnie swobodny, a im mniej 
obciążymy zad, który jak wiadomo popycha konia w golopie, tym 
większa będzie szybkość.

Ponieważ przy siadzie amerykańskim żokej jak gdyby klęczy na 
tej właśnie osi, skupiając cały swój ciężar w kolanach, przeto ułatwia 
koniowi jego pracę w największym osiągalnym stopniu.

A-

Wobec powyższych wywodów nietrudno zrozumieć, dlaczego jeź
dziec przeszkadza koniowi, gdy leży przesadnie na szyi lub gdy ciało 
za mocno w tył odchyla.

Siedząc w galopie siadem amerykańskim jeździec kołysze się płyn
nie na zgiętych kolanach, które powinny mieć sprężystość doskona
łych resorów. Jednocześnie musi utrzymywać równowagę bez pomo
cy rąk, ręce bowiem są wyłącznie zajęte mocnym, ale elastycznym 
prowadzeniem konia. Prężą się one i rozprężają w łokciach za każ
dym rytmicznym ruchem głowy i szyi końskiej.

2. W stępie.

Siad normalny, prosty, ze swobodnym, nie napiętym krzyżem, ra
miona również swobodnie opuszczone, długie wodze, ujęte w obie rę
ce tuż nad kłębem. Udo mocno poziome z powodu krótkiego strze
mienia, które przy zupełnie pionowym wyciągnięciu całej nogi po
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winno mniej więcej na szerokość dłoni nie dosięgać kostki jeźdźca. 
Taka postawa uda przesuwa nieco siad ku tylnemu łękowi. Kolana, 
odwrócone do wewnątrz, ściśle przylegają do tybinek. Łydka, trochę 
cofnięta w tył, przywiera całą długością do żeber konia. Stopa swo
bodnie opuszczona w dół, podczas gdy pięta idzie do góry, z lekkim 
odchyleniem na zewnątrz. Kąt pięty odpowiada kątowi uda. Strze
mię, głęboko wsunięte pod obcas, daje mocne oparcie (rysunek V).

Rys. V.

3. W kłusie.

Krótkie strzemiona wymagają szczególnej umiejętności normalne
go kłusowania (anglezowania). Jeździec opiera mocno na strzemie
niu całą opuszczoną w dół stopę, trzyma się łydkami boków konia 
i jakby klęcząc znajduje silne oparcie w kolanach.

Musimy uważać, aby przy tym kąt między udem a łydką był jak 
najmniej otwarty, rozwartość kąta w żadnym wypadku nie powin
na dosięgać 180", wówczas bowiem, unosząc się w strzemionach, jeź
dziec staje na wyprostowanych nogach.
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Należy kłusować swobodnie i miękko, bez opierania rąk o szyję 
konia, utrzymując równowagę wyłącznie za pomocą silnego przylegu 
kolan i cofniętych łydek. Ponieważ jednak ciało, nawet przy umie
jętnym kłusowaniu, unosi się w krótkich strzemionach wyżej niż 
w normalnych, przeto musi mocniej uderzać siedzeniem o siodło. 
Osłabiamy siłę tego uderzenia, wyraźniej pochylając ciało naprzód 
i unosząc w górę odwrócone na zewnątrz zgięte łokcie, przy czym 
krzyż powinien być trochę zgarbiony* 1).

') W kłusie zwyczajnym (angielskim) jeździec, jak wiadomo, unosi się nad 
siodłem co drugi krok konia, czyli „co dwa takty”. Krótkie strzemiona wyści
gowe utrudniają jednak normalne kłusowanie, wynaleziono więc tak zwany „kłus 
amerykański”, który polega na tym, że jeździec stoi w strzemionach przez „dwa 
takty”, odpowiadające dwom krokom konia, a dopiero za trzecim siada w siodle. 
Jadać w ten sposób jeździec kłusuje raz na prawą a raz na lewą nogę
i obciąża je równomiernie. Uniesiony w strzemionach, podczas gdy koń robi dwa 
kroki, utrzymuje w tej pozycji równowagę za pomocą obu kolan i łydek, bez 
opierania rąk o szyję konia. Kłusować należy miękko i elastycznie, unosząc się 
nad siodłem niewysoko, na zgiętych kolanach, których nie wolno rozprostowy
wać zupełnie. Wodze krótkie, ciało mocno pochylone ku przodowi (podobnie jak 
w krótkim galopie).

Pomijając, że kłus amerykański bardziej odpowiada koniowi niż zwyczajny, 
służy on w zimowym okresie jako doskonałe ćwiczenie dla jeźdźca, którego pół- 
siad wyścigowy nie jest dostatecznie wyrobiony.

Za kłusem amerykańskim przemawia również ta okoliczność, że jeździec nie 
musi ciągle pamiętać o kłusowaniu raz na prawą a raz na lewą nogę, ponie
waż regularna zmiana obciążenia przodu następuje automatycznie.

4. W galopie.
Jeździec stoi w strzemionach, z mocnym oparciem kolan o tybinki, 

lekko cofnięte łydki ściskają boki konia, pięty są zwrócone ku górze 
a stopy w dół, głęboko zasunięte w strzemiona. Tułów od pasa po
chylony nad koniem, podstawą równowagi są jedynie kolana i łydki. 
Ręce od łokcia do pięści stanowią przedłużenie linii wodzy. Wodze 
tworzą „mostek” w połowie długości szyi konia. Trzymać je należy 
mocno w obu dłoniach, tuż przy grzywie. Głowa jeźdźca podniesiona, 
szyja bardzo wyciągnięta, wzrok utkwiony przed siebie, pilnie obser
wuje drogę (rysunek VI).

5. Klasyczny siad amerykański.
Klasyczny siad amerykański, stosowany wyłącznie w gonitwach 

płaskich, wymaga jeszcze krótszych strzemion i wodzy. Kolana 
jeźdźca prawie się łączą na przednim łęku siodła, a wodze są 
ujęte w odległości zaledwie 20 — 30 cm od wędzidła. Linie krzy
ża dżokeja i konia są niemal równoległe. Dzięki silnie zgiętym ko- 
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łanom jeździec unosi się nad grzbietem konia bardzo nieznacznie (ry
sunek VII). Utrzymuje równowagę własną kolanami i łydkami (nie 
wyłączając pięt), które w tym wypadku pełnią funkcje uda, ręce zaś

Rys. VI.

Rys. VTr.

łydek, gdyż cały ciężar konia, mocno opartego na wędzidle, spoczywa 
w rękach jeźdźca, regulujących ruch i szybkość.

Przy tym systemie jazdy koń jak gdyby zyskuje trzecią przednią 
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nogę, podstawę bowiem jego równowagi tworzą trzy punkty: dwie 
przednie nogi i pysk.

Siad amerykański (klasyczny), dla jeźdźca nadzwyczaj niewygod
ny, stosuje się tylko do rozwijania największych szybkości.

W gonitwach przeszkodowych, które nie wymagają tak wielkiego 
tempa, równowaga rozkłada się inaczej, a więc i siad ulega pewnym 
zmianom.

Znaczniejsze obciążenie, głównie zaś same przeszkody, osadzają 
konia bardziej na zadzie. Jeździec zmuszony jest również do trochę 
głębszego siadu, ze względu na własną równowagę oraz pewność w 
skokach.

Dżokej przeszkodowy ma dłuższe strzemiona i dłuższe wodze, co 
powoduje głębszy siad, gdyż przesuwa nieco w tył środek ciężkości 
(rysunek VIII).
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PIERWSZY OKRES ZAPRAWY.

1. Cel zaprawy.

Zaprawa konia przeszkodowego w dwóch pierwszych okresach, po
mijając naukę skoków, niczym się nie różni od zaprawy 3- i 4-letnich 
koni pełnej krwi do gonitw płaskich.

Celem zaprawy jest stopniowe przygotowanie organizmu konia do 
maksymalnych wysiłków, jakich wymaga każda próba szybkości i wy
trzymałości.

Odpowiednia gimnastyka wzmacnia mięśnie i ścięgna, wyrabia 
równowagę, a coraz większe tempo galopów rozwija serce i płuca.

W pierwszym okresie zaprawy dzięki wytężonemu żywieniu koń 
nabiera tłuszczu, który lekka praca przetwarza w mięśnie, zwiększa
jąc całą muskulaturę.

Drugi okres wzmacnia i przygotowuje wyrobione już umięśnienie 
do najtrudniejszych zadań trzeciego okresu, tj. do ostrych galopów.

Trzeci okres jest poświęcony rozwojowi płuc i serca, aby mogły 
sprawnie pełnić rolę silnika obsługując bez zarzutu organizm za
hartowany przez poprzednią gimnastykę.

2. Rozkład dnia w pierwszym okresie zaprawy.

Godzina 5 rano.

Wykonać zabiegi, przewidziane na tę godzinę w rozkładzie dnia 
okresu wypoczynkowego. Dać 1 kg siana. Gruntownie wyczyścić ko
nia. Podczas tej „toalety” koń zjada swoją porcję siana, po czym 
otrzymuje 2 kg owsa.

Godzina 9 rano.
Wytrzeć konia płócienną ścierką i osiodłać. W razie deszczu i bło

ta, jak już zaznaczono, zawiązać ogon. Jeśli temperatura powietrza 
wynosi mniej niż 5 stopni ciepła, narzucić na siodło grubą derkę 
roboczą. Jeśli jest mróz i wiatr, włożyć okiełznanemu już koniowi 
półkaptur, a derkę — nie na siodło, lecz pod siodło (rysunek IX).

W okresie tym koń bywa zwykle wesoły, żwawy i rozbrykany, po
leca się więc do pracy ochraniacze dla zabezpieczenia ścięgien nóg 
od możliwych uderzeń i zadraśnięć.
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Konia należy dosiąść w boksie, a następnie fwyjechać na robocze 
kółko (ósemkę lub elipsę) przed stajnią, ( J

Godzina 11.30 - 12. M,

Koń wraca z pracy, dostaje 2 kg siana, chłopak przystępuje do 
obrządku według wskazówek zawartych w rozkładzie dnia okresu 
wypoczynkowego. Stajnia powinna być zamknięta dla uniknięcia prze
ciągów.

Rys. IX.

Godzina 12.30 — 13.30.
Wsypać do żłobu 2 — 3 kg owsa.

Godzina, 16.
Uprzątnąć boks, pobieżnie oczyścić konia, dać mu 2 kg owsa i oko

ło 1 kg siana, zmienić wodę, zamknąć boks do godziny 20.

Godzina 20.
Poprawić ściółkę, dołożyć na noc świeżej słomy, dać 2 kg siana, 

2 kg owsa (w środy i soboty /kasza”). Spokój do dnia następnego.
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3. Praca.

Od pierwszego grudnia, do pierwszego lutego.

Stęp (długi, posuwisty, żwawy) . .
Kłus (b. krótki, swobodny) . . . .
Stęp...................................................
Kłus...................................................
Stęp...................................................
Kłus...................................................
Stęp...................................................

30 minut
15 „
10 „
15 „
15 „
10 „
45

Jeżeli koń mało się poci, a pot nie jest gęsty ani lepki i nie wydziela 
piany, to od pierwszego lutego stosuje się pracę według następującej 
tabelki:

Stęp (długi, posu-wisty, pilny) . .
Kłus...................................................
Stęp...................................................
Kłus...................................................
Stęp...................................................

30 minut
20
20
20

>>

99

»>

45 — 60 minut.

Kieruje się koniem w zwykły sposób — jedną wodzą.

Przejście ze „Stój” do stępa i ze stępa w kłus ma następujący prze
bieg: jeździec zwiększa ucisk łydek, lekko pobudza konia piętami, 
a jednocześnie, w takt tych ruchów, podnosi obie ręce z naciągnięty
mi wodzami i nieznacznie wyprzedza płynnym wachlowaniem rąk 
rytm ruchu konia.

Pierwszy okres zaprawy można uważać za skończony dopiero wów
czas, gdy koń:

a) mało się poci,
b) wychodzi do pracy wesoło brykając,
c) nie kaszle,
d) dobrze zjada obrok,
e) dobrze trawi (kał bez śluzu, jasny, nie za twardy, jędrny, bez 

domieszki nie strawionego owsa),
f) ma czyste i żywe oczy,
g) sierść błyszczącą (choć długą, bo zimową),
h) nogi zupełnie suche i chłodne, nie drżą po ostatnim kłusie.
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DRUGI OKRES ZAPRAWY.

1. Tor roboczy.

Rozpoczynając od marca drugi okres zaprawy, który już wymaga 
zmiany miejsca pracy, przenosimy się na tor roboczy. W braku toru 
należy wybrać równą, piaszczystą drogę, najlepiej w lesie, gdzie drze
wa zapewnią nam osłonę przed wiatrami. Unikać należy nieznacz
nych nierówności, natomiast większe łagodne wzgórza nie są szkodli
we. Prowizoryczny tor, szerokości 3 — 4 m, powinien tworzyć ła
godne zakręty. Po wymierzeniu bieżni oznaczamy specjalnymi wskaź
nikami (ze strzałką i odnośną liczbą) dystanse: 400, 500, 800, 1000, 
1600 i 2000 metrów. Jeżeli okolica nie ma odpowiedniej drogi, moż
na zastosować do naszych celów plac albo łąkę, o obwodzie niemniej 
niż 500 — 600 m i o elastycznym, nie za twardym podłożu.

2. Wskaźniki szybkości galopów.

Dla ułatwienia orientacji co do szybkości galopów ustawia się na 
torze roboczym szereg wskaźników, odpowiadających poszczególnym 
dystansom. Na przykład:

co 300 m — wskaźniki ze słomy,
„ . 350 „ — brzozowe miotły,
„ 400 „ — miotły z jałowca,
„ 450 „ — białe trójkąty,
„ 500 ,, — czerwone kwadraty,
„ 550 „ — zielone trójkąty,
,, 600 „ — białe kwadraty.

3. Galopy.

A. Wolny galop (canter).................... ..... . J300 m na minutę
„ amerykański1)........................... |400 „ „ „

B. Swobodny galop angielski...........................1450 „ „ „
do......................... 1550 „ „ „

C. „Półmach”.................................................. 600 „ „ „

Aby wyrobić w sobie poczucie tempa, najlepiej podczas codziennych 
wolnych galopów (cantrów) korzystać z usług pomocnika, który we-

‘) Amerykańscy trenerzy nie uznają pracy w kłusie, którą zastępują bardzo 
krótkim galopem (300 — 350 m — 1 minuta). Kłus na przestrzeni 100 lub 
200 m służy im tylko jako sprawdzian czystości ruchu. 
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dług stopera powinien zapisywać szybkości, a następnie zdawać spra
wę, w jakiej minucie i o ile sekund jeździec galopował za wolno lub 
za ostro.

Jeżeli chodzi o szybkości cantrów, codzienna praktyka przy
nosi duże doświadczenie, lecz w ostrym galopie, zwłaszcza w wy
ścigu, prawdziwe wyczucie tempa jest talentem wrodzonym i tylko 
wyjątkowe jednostki zdają sobie sprawę w każdej chwili gonitwy, 
z jaką szybkością koń ich galopuje.

Rozmaite szybkości cantrów potrafi określić każdy chłopak sta
jenny, upoważniony przez trenera do cantrowania koni, tym bar
dziej więc umiejętność tę powinien posiadać dżentelmen, który chce 
brać udział w wyścigach.

Wolny galop (canter) — to dopiero „wstępna klasa”.
Jeździec musi galopować co dzień, jak najwięcej, możliwie po kil

ka koni, inaczej bowiem nie będzie przygotowany do następnego okre
su ostrej pracy.

Rozpoczynając galop np. na prawą nogę jeździec powinien: skrócić 
wewnętrzną wodzę (przesunąć lewą rękę do połowy długości szyi), 
lekko skierować łeb koński w lewo, co zmusi konia do wysunięcia 
naprzód prawej łopatki, a jednocześnie unieść się w strzemionach 
i miękko położyć cały ciężar ciała na szyi końskiej, po czym prawą 
ręką spokojnie i równo skrzyżować naciągnięte wodze i połączyć obie 
ręce, a piętami pobudzać konia do galopu.

W wolnym galopie koń wyścigowy kładzie się na wodzach i zazwy
czaj mocno ciągnie. Aby go utrzymać, zwiększamy napięcie krzyża, 
stawów barkowych i ramion. Cała ręka od stawu barkowego — wy
prężona i nieruchoma. Im mocniej koń opiera się na wędzidle, tym 
silniejsze musi być oparcie kolan o kłąb, tym wyraźniej łydki dążą 
ku przodowd, a cały ciężar ciała w tył, bez zmiany kąta pochylenia 
nad koniem, czyli bez prostowania krzyża. Dzięki takiej postawie je
ździec trzyma konia miękko i możliwie łagodnie, nie szarpie go i nie 
„wisi na pysku”.

Siła fizyczna ma tu znikome znaczenie, gdyż ciągnący koń pełnej 
krwi zdoła ponieść najsilniejszego atletę, a jednocześnie będzie spo
kojnie galopował pod małym chłopcem stajennym.

Wolny galop (canter) należy zawsze rozpoczynać w tempie moc
niejszym niż zamierzone, przechodząc stopniowo, na przestrzeni 
50 m, do szybkości, z jaką postanowiliśmy galopować. Ostatnie 50 — 
100 m trzeba również przebyć w tempie dodanym.

Po opanowaniu konia jeździec przybiera wdaściwy, spokojny i mięk
ki siad, po czym pozostawia koniowi zupełną swobodę.
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Regulowanie tempa wolnego galopu, zawsze stopniowe i łagod
ne, polega bądź na lekkim osłabieniu, bądź też na wzmocnieniu opar
cia wędzidła.

Jeżeli chodzi o konia, wolny galop (canter) wyrabia muskulaturę, 
spędza nadmiar tłuszczu, zwłaszcza wewnętrznego, gimnastykuje 
ścięgna, zwiększa pracę płuc i serca, przysposabiając te organa do 
największego wysiłku w czasie ostrych galopów.

Jeżeli chodzi o jeźdźca — uczy miękkiego i elastycznego siadu, da- 
je umiejętność trzymania konia, wyrabia krzyż i ręce, wzmacnia uda 
i przyleg kolan w specjalnym siadzie wyścigowym, już wyżej opi
sanym.

4. Praca.

I i II tydzień — stęp . . . . 30 minut
kłus . . . . 20 „
stęp . . . . 20 „

wolny galop (canter) 6 (400 m na minutę)
stęp . . . . 60 minut.

Derkę należy zdjąć przed galopem i zaraz po galopie włożyć. Koń 
w derce odbywa godzinną przechadzkę stępa i wraca do stajni.

III tydzień — stęp . . . . . 30 minut
kłus . . . . . 20 „
stęp . . . . • 20 „
canter . . . . . 6 (500 m na minutę)
stęp . . . . . 60 minut.

IV tydzień — praca w stępie i kłusie, jak w ubiegłych tygodniach, 
natomiast wolny galop (canter) (tempo 500 m na minutę): w ponie
działek, środę i piątek — na dystansie 3000 m, a we wtorek, czwar
tek i sobotę — na dystansie 2400 m.

V i VI tydzień — stęp . . . , 30 minut
kłus . . • - 15 „
stęp . . . . 20 „
canter . . . 3 „ (400 m na minutę)
stęp . . . . 15
canter . . . 6 „ (500 m na minutę)
stęp . . . . 60 „

VII i VIII tydzień — w porównaniu z dwoma poprzednimi: pierw
szy nawrót kłusa skrócony o 5 m, drugi nawrót stępa — o 10 m, 
pierwszy wolny galop — taki sam, podobnie jak reszta pracy dzien
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nej, z wyjątkiem drugiego wolnego galopu, który zmienia dystans 
i szybkość w następujący sposób:

poniedziałek 2400 m tempo 500 ni na minutę
wtorek 3200 ff 500 ff ff f ’

środa 2000 ff 600 ff ff ff

czwartek 2000 łł ff 500 ff ff ff

piątek 3200 ff J» 500 ff ff ff

sobota 2000 ff ff 600 ff ff ff

Program pracy ulega zmianom zależnym od zdrowia i kondycji 
jednostki.

Należy powrócić od drugiej do pierwszej tabelki lub od trzeciej 
do drugiej itd.:

a) jeżeli koń jest w ogóle słaby i nerwowy,
b) jeżeli klacz przechodzi okres „palenia się”,
c) w okresie zmiany sierści: koń traci energię, jest ospały, nie 

zjada owsa, ma włos matowy, smutne oko, ciepłe i nabrzmiałe nogi,
d) jeżeli spostrzeżemy, że praca jakiegoś tygodnia przemęczyła 

konia.
Trener powinien zwracać baczną uwagę na stan zdrowia swego 

wychowanka: pracować energicznie, jeżeli jest zdrów i robi postę
py, ale nie przemęczać, jeśli zdradza nieszczególną formę. W każ
dym razie lepiej być za ostrożnym niż odwrotnie.

5. Rozkład dnia w drugim okresie zaprawy.

Przejście do drugiego okresu zaprawy zmieniło cały rozkład dnia 
stajni wyścigowej.

Godzina 5 rano.
Różnica między okresami drugim a pierwszym polega na tym, że 

koń nie otrzymuje rannej dawki owsa i musi się zadowolić 1 — 2 kg 
siana.

Godzina 6.30.
Koń wychodzi do pracy, która trwa około 2 godzin.

Godzina 9.
Mniej więcej o tej porze koń wraca do stajni. Zjada garść siana 

podczas czyszczenia. Następnie otrzymuje 2 — 3 kg owsa. Jeżeli był 
bardzo zgrzany i spocony, trzeba po gruntownym wyczyszczeniu 
okryć go ciepłą stajenną derką, umocowaną za pomocą powęza, pod 

24



który z obu stron kłębu należy symetrycznie podłożyć dwa mocno 
skręcone wiechcie słomy, chroniące grzbiet przed odciśnięciem, kie
dy koń się schyla. Derki nie zdejmować aż do następnego karmienia.

Godzina 13.

Zdjąć derkę (jeśli była włożona), poprawić ściółkę, zmienić wodę, 
pobieżnie oczyścić konia, dać 2 — 3 kg owsa. O tej porze badamy 
stan nóg i ścięgien. Temperatura wszystkich kończyn łącznie z ko
pytami powinna być jednakowa, ścięgna zaś oraz rowki między ni
mi a kością — wyraźne i suche.

Godzina 19. >
Po lekkim oczyszczeniu konia dołożyć świeżej słomy, usunąć gnój, 

dać siana więcej niż w innych godzinach oraz 2 — 3 kg owsa. We 
środy i w soboty koń otrzymuje o tej porze „kaszę” (mash). Zmie
nić wodę, zamknąć boks i pozostawić konia w spokoju aż do rana.

6. żywienie.

W tym okresie dzienna dawka owsa wynosi 7 — 8 kg, siana 5 — 
6 kg. Po zjedzeniu owsa debrze jest dawać dwa lub trzy razy tygod
niowo trochę cukru w kostkach albo V|. kg kryształu rozpuszczone
go w wodzie do picia.

Dodawanie koniom siana o godzinie 22 — 23 w drugim okresie 
zaprawy nie jest wskazane, gdyż dłuższy spokój i wypoczynek żołąd
ka przynoszą organizmowi większą korzyść.

Ważną rolę odgrywa ścisłe przestrzeganie godzin pracy i posiłków, 
jak również utrzymywanie proporcji między ilością pracy a norma
mi żywienia. Jeżeli koń pracuje więcej, musi otrzymywać więcej 
owsa, jeżeli zaś mniej lub ma chwilową przerwę w zaprawie, powin
niśmy odpowiednio ograniczyć jego żywność. Główny pokarm konia 
wyścigowego stanowi owies. Choć siano, zwłaszcza w wysokim ga
tunku, jest również pożywne, w tym wypadku jednak służy przede 
wszystkim do ułatwiania żołądkowi trawienia owsa.

7. Zakończenie drugiego okresu zaprawy.

Drugi okres zaprawy kończy się wówczas, gdy:
a) po długim codziennym cantrze, według tabelki VII — VIII ty

godnia, koń swobodnie oddycha (po 5 minutach przechadzki stępa 
oddech wraca do normy);
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b) nogi mu nie drżą po ostatnim cantrze;
c) temperatura nóg rano jest niska, a ścięgna są suche i nie na

brzmiewają;
d) pot nie wydziela piany na szyi pod wodzami i między udami, 

nie jest gęsty ani lepki i prędko wysycha;
e) koń wychodzi do pracy wesoły i świeży;
f) z apetytem zjada owies.

TRZECI OKRES ZAPRAWY.

OSTRE GALOPY.

1. Tor.

Dla rozpoczęcia ostrej pracy, po ukończeniu drugiego okresu za
prawy, zwykle przeprowadzamy konia na najbliższy tor wyścigowy 
lub na tor, który ma być miejscem jego debiutu w roku bieżącym. 
Jeżeli jednak z jakichkolwiek względów jest to niemożliwe, radzimy 
sobie w następujący sposób:

Należy wyszukać pole lub szeroką, zataczającą kolo, drogę o ela
stycznym lub lekko piaszczystym podłożu. Najodpowiedniejsza była
by dość sucha łąka. Tor taki powinien mieć co najmniej 1000 me
trów w obwodzie i łagodne zakręty o promieniu 80 — 100 metrów. 
Dołki i małe pagórki — wyłączone, bardzo bowiem niszczą ścięgna 
i psują akcję galopu, który zatraca swą płynność i siłę. Przeciw 
większym wzgórzom nie ma zastrzeżeń, pominąwszy oczywiście 
strome, które wymagają nadmiernych wysiłków mięśni. Ideał sta
nowi tor porośnięty trawą, równy i elastyczny, o obwodzie 1600 — 
2000 m i szerokości bieżni 10 — 15 m.

Takie tory tymczasowe powinny mieć, oprócz wskaźników określa
jących dystanse: 500, 800, 1000, 1600 i 2000 m, tak zwane „szkolne” 
wskaźniki szybkości (dowolnej konstrukcji), o których już była mo
wa w poprzednim rozdziale.

Codziennie, w zależności od zamierzonej pracy, ustawiamy tylko 
jeden typ wskaźników, inne zaś, aby nas nie myliły, zdejmujemy 
kładąc na ziemi w oznaczonych miejscach.

Przykład: chcemy galopować 2000 m z szybkością 500 m na mi
nutę. Oznaczamy więc odpowiednimi wskaźnikami cztery odcinki po 
500 m i kontrolujemy szybkość galopu zawsze według stopera.
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2. Rozkład dnia w trzecim okresie zaprawy.

Porządek dzienny w trzecim okresie zaprawy tylko tym się różni 
od rozkładu dnia okresu drugiego, że koń coraz wcześniej wychodzi 
do pracy, której godziny stosujemy do wschodu słońca, aby uniknąć 
męczących upałów. Kiedy słońce zaczyna przypiekać, koń powinien 
już wypoczywać w chłodnej stajni.

Przykład: praca trwa od godziny 4 do 6 rano. Koń wówczas otrzy
muje pierwszy obrok około siódmej, następne zaś karmienie i czy
szczenie przypada w godzinach ustalonych rozkładem dnia okresu 
drugiego.

W trzecim okresie poleca się wyprowadzanie konia przed zacho
dem słońca na półgodzinną przechadzkę luzem; miejsce przechadzki 
— kółko w pobliżu stajni, którą tymczasem trzeba powtórnie prze
wietrzyć.

3. Praca.

Ostre galopy stosujemy dwa razy na tydzień: we środy i w so
boty, to jest wtedy, kiedy koń dostaje „kaszę” (mash).

Pozostałe dni tygodnia poświęcone są łagodniejszej pracy: koń 
cantruje lub nawet tylko kłusuje (nazajutrz po ostrym galopie), je
żeli chodzi o jednostki słabsze.

Przygotowanie konia do ostrych galopów musi być bardzo stopnio
we i oględne, gdyż zbytni pośpiech przynosi często przykre niespo
dzianki: pewnego dnia ścięgno zaczyna „grzać”, koń wykazuje sztyw
ność łopatek lub kulawiznę kopytową, zdradza brak apetytu, nagle 
traci formę, jest nerwowy, poci się bez powodu itp. Takie objawy 
wymagają nieraz dłuższej przerwy w pracy, a czasem nawet prze
wlekłego leczenia.

Program pracy odpowiedniej w tym okresie dla przeciętnego ko
nia przeszkodowego schematyzują poniższe tabelki:

I. tydzień.

Niedziela:

stęp (pod chłopcem stajennym) około
kłus........................................................
wolny galop (canter).........................
stęp........................................................
„półmach”.............................................
stęp.......................................................

30 minut
5 „
2 „ (500 m na minutę)

10 „
4 „ (600 m na minutę)

60 „
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Kłus w trzecim okresie zaprawy nie należy już do programu właści
wej pracy, lecz służy tylko jako kontrola ruchu. W tym krótkim kłu
sie trener sprawdza, czy koń jest świeży i czy nie zdradza kulawizny 
lub sztywności.

Główny nacisk kładzie się teraz na wolne galopy i na stopniowe 
przejście do ostrych galopów.

o tyle, że w poniedziałek koń już galopuje „półmachem”, z szybko
ścią 700 m na minutę.

Poniedziałek:

step......................... 30 minut
kłus......................... 5 „
stęp......................... 10 „
wolny galop (canter) 2 „ (500 m na minutę)
stęp......................... 10 „
„półmach” .... 3 „ (700 m na minutę)
stęp......................... 60 „

Jak widzimy, praca poniedziałkowa różni się od niedzielnej tylko

We wtorek, dla otwarcia oddechu, zrobimy po raz pierwszy 200 m 
„prostej”.

Wtorek:

stęp......................... 30 minut
kłus......................... 5 „
step......................... 10 „
wolny galop (canter) 2 „ (500 m na minutę)
stęp......................... 15 „
„półmach” .... 3 „ (600 m na minutę)
ostry galop .... 14 — 15 sekund
stęp......................... 60 minut

Bezpośrednio po „półmachu” przechodzimy do ostrego galopu 
i w tym tempie przebywamy ostatnie 200 m, mając konia mocno 
„w ręku”. Następnie zatrzymujemy konia bardzo stopniowo i miękko.

Środa:

stęp .... . . 30 minut
kłus .... • - 5 „
stęp .... . . 10 .,
wolny galop . . 3 „ (400 m na minutę)
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stęp . . . 
„półmach” . 
ostry galop . 
stęp . . .

15 „
2 „ (600 m na minutę)

— 56 sekund
60 minut

Koń przechodzi do ostrego galopu bezpośrednio po „półmachu” 
(1200 m — 2 minuty) i pokrywa 800 m w czasie około 56 sekund.

Czwartek:

stęp..............................30 minut
kłus................................5
stęp..............................10 „
wolny galop . . . 5 „ (-100 m na minutę)
stęp..............................60 „

Czwartkowa robota jest traktowana jako wypoczynek.

Piętek:

Stęp .... . . 30 minut
kłus .... n
stęp .... . . 10 99

wolny galop . . 5 „ (500 m na minutę)
step .... . . 60 99 •

Czyli że i w piątki koń wypoczywa mając bardzo lekką pracę.

Sobota:

stęp.................... . 30 minut
kłus.................... . 5
stęp.................... . 10 99

wolny galop . . . 2 99 (400 m na minutę)
stęp.................... . 15 99

„półmach” . . . . 2 99 (600 m na minutę)
ostry galop . . . . — 56 sekund
stęp.................... . 60 99

W sobotę zastosowaliśmy ostrą pracę na krótkim dystansie 800 m.

Po upływie pierwszego tygodnia koń ma już za sobą dwa galopy 
na 800 m, przebytych z szybkością około 500 m na 35 sekund (to 
jest 800 m na 56 sekund).
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Zaczynamy drugi tydzień.

Niedziela:
stęp.................. 30
kłus................... 5
stęp.................. 10
wolny galop ... 2
stęp.................. 15
wolny galop ... 4
stęp...................60

Poniedziałek:

stęp...................30
kłus................... 5
stęp...................10
wolny galop ... 2
stęp...................15
wolny galop ... 6
stęp...................60

minut
,,

„ (400 m na minutę)

» (500 m na minutę)

minut

„ (400 m na minutę)

„ (500 m na minutę)
fi

W drugim poniedziałkowym wolnym galopie na odległości 3000 m
powinniśmy przejechać ostatnie 200 m 
700 m na minutę.

zwiększając szybkość do

Wtorek:

stęp . . . 30 minut
kłus . . . 5 M
stęp . . . 10 n
wolny galop 2 99 (400 m na minutę)
stęp . . . 15 fi

wolny galop 4 99 (500 m na minutę)
stęp . . . 60 99

Środa:

stęp . . . 30 minut
kłus . . . 5 fi

stęp . . . 10 if

wolny galop 2 99' (500 ni na minutę)
stęp . . . 15 ii

„półmach” . 2 fi (600 m na minutę)
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ostry galop . 
stęp . . .

1
60

10 sekund

Do ostrego galopu na odległości 1000 m, którą należy przebyć 
w 1 minutę 10 sekund, przechodzimy bezpośrednio po „półmachu”, 
tj. po zrobieniu 1200 m w dwie minuty.

Czwartek:

stęp.........................
kłus.........................
stęp.........................
wolny galop . . .
stęp.........................

30 minut
5 19

10 99

5 ,, (400 m na minutę)
60 99

Piątek:

stęp.................. 30 minut
kłus................... 5 „
stęp.................. 10 „
wolny galop ... 2 „ (500 m na minutę)
stęp.................. 15 „
„półmach” .... 3 „ (600 m na minutę)
stęp.................. 60 „

Sobota:

stęp..............................30 minut
kłus................................5 „ '
stęp..............................10 „
wolny galop ... 2 „ (400 m na minutę)
stęp..............................15 „
„półmach” .... 2 „ (600 m na minutę)
ostry galop .... 1 „10 sekund
stęp..............................60 „

Z końcem drugiego tygodnia koń już odbył cztery ostre galopy na 
odległościach: dwa po 800 metrów i dwa po 1000 metrów, przebytych 
ze stosunkowo średnią szybkością, gdyż zaledwie 500 m w 35 sekund.

W trzecim tygodniu dajemy tylko jeden ostry galop (w sobotę), 
ale już na dłuższej odległości — 1600 m, przebywając tę odległość 
mniej więcej w 1 minutę 48 sekund (500 m na 34 sekundy).
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Przed rozpoczęciem ostrego galopu robimy „półmach” około 
400 — 500 m mniej więcej w 50 sekund, po czym, bezpośrednio 
w chwili mijania śłupa startowego na odległości 1600 m, należy 
przejść w ostiy galop.

W środę zamiast ostrego galopu przebywamy odległość 3200 m 
z szybkością około 500 m na minutę, co razem czyni 6 minut 24 se
kund cantrowania.

W piątek przed sobotnim galopem robimy 200 — 300 m „prostej”.
W niedzielę, po sobotnim galopie, wystarczy raz tylko przecan- 

trować konia na przestrzeni około 2000 m w bardzo wolnym tempie 
nie przekraczającym 400 rn na minutę.

Czwarty tydzień ma ten sam program pracy co trzeci.

Piąty również, z tą tylko różnicą, że przedłużamy ostry galop do 
2000 m. Odległość tę przebyć należy w 2 minuty 16 sekund, rusza
jąc od razu ze startu ostro, z szybkością około 500 m na 34 sekundy. 
We środę przebywamy odległość 3600 m swobodnym cantrem 
(500 m na minutę), co razem czyni 7 minut 12 sekund galopu.

Koń, który ma za sobą:

dwa ostre galopy po
n łł », ,,
ff ff ff ff

jeden ostry galop

jest już bardzo zaawansowany i może uczestniczyć w gonitwach na 
dystansach do 4000 m.

Dla ostatecznego „dociągnięcia” konia, jeśli czas pozwoli, warto 
dać jeszcze dwa ostrzejsze galopy na dystansie 1000 m, przebytym 
w 1 minutę 6 sekund lub nawet w 1 minutę 4 sekundy, co odpowia
da szybkości 500 m na 33 sekundy, robiąc między jednym a drugim 
wysiłkiem 4 — 5-dniową przerwę. W przerwie pracować w wolnym 
tempie na dystansach nie przekraczających 3200 — 3600 m.

Dłuższe odległości bardzo męczą mięśnie i niepotrzebnie wyczer
pują konia.

.Test on przygotowany do wyścigu na każdym dystansie i nie 
grozi mu utrata sił lub oddechu, jeżeli wykonał sumiennie całą pra
cę, objętą programem tych ostatnich pięciu czy sześciu tygodni za
prawy.

„Koń gotów na milę, gotów jest i na sto” — jak powiadał słynny 
trener angielski William Day.

800 m, 
1000 „ 
1600 „ 
2000 ..
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Powyższy wzór oczywiście nie da się zastosować bez zmian we 
wszystkich wypadkach i do wszystkich koni.

Prócz podręcznika trzeba mieć jeszcze subtelne wyczucie konia, 
zdolność obserwacji, co mu służy a co szkodzi, jak nasz wychowanek 
znosi zaprawę i czy nie wymaga zmiany programu: zmniejszenia 
lub zwiększenia pracy.

W pierwszym tygodniu ostrych galopów lepiej, żeby koń praco
wał w pojedynkę, natomiast w drugim — galop na dystansie 1000 m 
powinien odbyć razem z innym koniem, gdyż wówczas mocniej idzie 
w ręku (ciągnie) i daje większy wysiłek.

Ale i tej zasady nie można ustalić raz na zawsze: jednostki le- 
niw'e i tępe stale należy zaprawiać z tak zwaną „podstawą”, czyli 
w towarzystwie konia, natomiast inne, bardzo ostre, więcej korzy
stają pracując samotnie, gdyż galop w towarzystwie zużywa i wy
niszcza ich nerwy.

4. Kiedy koń jest przygotowany do wyścigu.

Trzeci i ostatni okres zaprawy można uznać za skończony dopiero 
po osiągnięciu następujących wyników:

a) koń zrobił 1600 — 2000 m ostrego galopu, wraca na kółko i po 
pięciu (mniej więcej) minutach stępowania ma już oddech normalny;

b) przy zatrzymaniu przednie nogi drżą bardzo nieznacznie;
c) po galopie koń stępuje spokojnie, stawia energiczne kroki, jest 

wesoły, parska i nie zdradza przemęczenia;
d) ma doskonały apetyt; pot jest przezroczysty i bez piany;
e) prawidłowy wyrzut nóg i elastyczność ruchu w kłusie;
f) wygląd zewnętrzny: okrągły zad, brzuch podciągnięty, żebra 

niewidoczne, ale bez zbytecznej warstwy tłuszczu, oczy żywe, sierść 
lśniąca i gładka, nogi oraz ścięgna przed pracą suche i chłodne, ko
pyta również.

5. Ogólne uwagi.

Racjonalna zaprawa polega na uwzględnianiu. indywidualności 
każdego konia. Nie wolno zaprawiać szablonowo.

Dobry trener powinien łączyć wiedzę i doświadczenie ż subtelnym 
wyczuciem.

Jak osiągnąć te właściwości?
Przede wszystkim należy konia kochać i, jak istocie ulubionej,, po

święcać mu myśli nawet wówczas, gdy nie jesteśmy przy nim.
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Następnie trzeba bardzo dużo obcować z koniem, a spędzając wol
ne chwile w stajni, badać pilnie jego życie „prywatne”. Trzeba pod
patrywać najdrobniejsze szczegóły jego charakteru i odcienie nastro
jów. Wiedzieć: jak je, spokojnie czy łapczywie, jak pije, jaki ma 
żołądek. W miarę możności ważyć, go co tydzień, pilnując, aby mu 
nie ubywało wagi, której wahania nie powinny przekraczać 3 — 5 kg. 
Śledzić, jak się zachowuje podczas siodłania, na torze, po pracy, 
zwłaszcza ostrej, czy jest przemęczony, czy przeciwnie — wcale jej 
nie odczuł. Sumiennie oglądać nogi, szczególnie w 4 — 6 godzin po 
ostrym galopie i rano wchodząc do stajni.

PIELĘGNACJA I LECZENIE.

Temperatura nóg, jak już wspomniano, musi być jednakowa. Czę
sto, kiedy koń w nocy długo leży na jednym boku, obie lewe lub 
obie prawe nogi bywają ciepłe, co oczywiście nie ma żadnego zna
czenia.

Noga „grzeje” w chorobliwy sposób wówczas, gdy przyłożoną 
dłonią wyczuwamy wyraźnie miejscowe podwyższenie temperatury.

Nogi należy badać od napięstka (z tyłu) w dół, posuwając rękę 
wzdłuż ścięgien aż do pęciny i dalej — do kopyta, przy czym dłoń 
obejmuje tylną część nadpęcia i przylega wraz z kciukiem do głów
nych ścięgien, a inne palce dokładnie badają wszystkie ścięgna 
i kości.

Ścięgna wyprostowanej nogi powinny być chłodne, twarde, suche, 
z wydatną ostrą krawędzią, bez opojów i „węzełków”, czyli zgrubień. 
Rowki między ścięgnami — wyraźne, nie zaś wypełnione obrzękiem; 
obie pęciny — również suche i twarde, o zupełnie jednakowym wy
glądzie.

Dzięki codziennemu badaniu ścięgien możemy zauważyć najdrob
niejszą nawet zmianę, której nigdy nie wolno lekceważyć (rysunki 
X-A i X-B).

1. Zapalenia ścięgien.

Zapaleniu powierzchownego lub głębokiego ścięgna, zwanemu 
w gwarze wyścigowej „pociągnięciem”, towarzyszą następujące ob
jawy:

Linia profilu nogi (z tyłu) przestała być prosta (rys. X-B). Two
rzy ona niewielką wypukłość, tak zwaną „fajkę”, krawędzie całego, 
lub jakiejś części ścięgna są zaokrąglone. Temperatura nogi w ta
kich wypadkach pozostaje nieraz normalna, jeżeli się jednak pod
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nosi, mamy dowód, że koń albo uderzył się w ścięgno („stukacz”), 
albo je nadwerężył podczas ostrej pracy.

Jeśli temperatura nogi jest normalna, przyczyną obrzęku może 
być forsowna praca lub przedwczesny ostry wysiłek, ścięgno traci 
wówczas swój prosty profil, tworzy wygięcie, wygląda pałąkowa
to, co jednak tym razem świadczy tylko o przemęczeniu i za
zwyczaj znika bez śladu po następującym krótkim leczeniu: okłady 
chłodzące, okłady rozgrzewające na noc, zimne natryski z węża gu
mowego i zmniejszona ilość pracy.

ABC D

Rys. X.

Gorzej się przedstawia prawdziwe nadwerężenie lub uderzenie 
ścięgna, zwane brokcdown. (Przy uderzeniu leczenie jest łatwiejsze, 
gdyż najczęściej chodzi tylko o pochwę ścięgnową).

Jak wiadomo, ścięgno składa się z szeregu sprężystych podłużnych 
włókienek, ujętych w pochwę ścięgnową. Naruszenie choćby jedne
go włókna (pozornie błahe, gdyż wywołujące tylko maleńki „węze
łek” na ścięgnie) udziela się stopniowo włóknom sąsiednim i rozsze
rza nadwerężenie, które w końcu może objąć całe ścięgno.

Jeżeli lekceważąc te objawy, nie przerwiemy zaprawy lub jeżeli 
weźmiemy do pracy konia ze ścięgnem niezupełnie jeszcze wyleczo
nym, wówczas choroba rozszerzy się na całe ścięgno (rys. X-C) 
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i w następstwie po jednym większym wysiłku (galopie lub wyścigu) 
pęcina opadnie (rys. X-D).

Zanim przejdziemy do opisu środków leczniczych, wymienimy 
choć pobieżnie główne rodzaje chorób ścięgien.

a) Omówiliśmy już nadwerężenia ścięgien „głównych” (powierz
chownego i głębokiego).

b) Przyjrzyjmy się teraz nadwerężeniu „ścięgien bocznych”, czyli 
wiązadeł wieszadłowych trzeszczeli. Niedoświadczeni lub nieinteli
gentni trenerzy bardzo częto lekceważą tę groźną odmianę scho
rzenia, gdyż początkowo zewnętrzny wygląd nogi pozornie nie bu
dzi obaw (rys. XI-A).

ABC

Rys. XI.

Rowki między ścięgnem a kością są z lekka wypełnione, na ścięg
nie występuje mały obrzęk, który jednak pierwszy większy wysiłek 
rozszerza na całą nogę (rys. Xl-B). Noga staje się okrągła i bar
dzo gorąca. Poniżej napięstka z przodu opuchlizna przybiera kształt 
butelki (rys. XI-C).

Przy stanie zapalnym ścięgien bocznych (wiązadeł wieszadłowych 
trzeszczek) pracują wyłącznie ścięgna główne (zginacze), które nie 
mogą wytrzymać nadmiernego obciążenia, i ostatecznie koń niszczy 
wszystkie ścięgna.
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c) Jako następstwo fałszywego stąpnięcia po skoku spotykamy czę
sto u koni płotowych oraz przeszkodowych nadwerężenie pod. pędną, 
czyli w przedłużeniu powierzchownego i głębokiego zginacza, poni
żej pędny. Lekkie, ale widoczne i wyczuwalne ręką obrzmienie wy
stępuje w tylnej części nogi, pod stawem pęcinowym, dołek zaś mię
dzy tym stawem a koroną zanika (rys. XII-B). Z przodu można 
łatwo zauważyć różnicę grubości stawów pęcinowych obu nóg: zdro
wej i chorej (rys. XI1-C). Przy poważniejszym nadwerężeniu wy
razistość objawów chorobowych wzrasta (rys. Xll-D).

ABC n

Rys. XII.

Leczenie jest ogromnie uciążliwe i przewlekłe, gdyż ścięgna w tym 
miejscu bardzo blisko sąsiadują z przyczepami, które jak wiadomo, 
tak opornie poddają się wszelkim zabiegom leczniczym. Równie trud
no leczyć ścięgno główne, jeśli uległo uszkodzeniu pod samym na- 
pięstkiem.

d) Nadwerężeniu stawu pęcinoiuego towarzyszą następujące obja
wy: rozdęcie całego stawu, opoje, które stopniowo zalewają ścięg
na od dołu do góry (rys. XIII-B i C). Do tego rodzaju schorzeń 
skłonne są konie o bardzo krótkiej pęcinie (rys. XIII-A), na którą 
spada pionowo cały ciężar konia. Sprężystość prawidłowo zbudowa
nych pęcin chroni je przed takim nadwerężeniem.

Omówiliśmy już pobieżnie główne rodzaje niedomagań przednich 
kończyn. Choroby te stanowią istną plagę stajen wyścigowych, gdyż 



często kładą kres karierze najbardziej klasowych i obiecujących 
koni.

Koń, który kiedykolwiek miał jakieś niedomagania nóg, skazany 
jest na przedwczesne zejście z toru, bo wszelkie zabiegi, wszelkie 
najgłośniej reklamowane środki, mogą jedynie chwilowo podtrzy
mać znośny stan ścięgien, lecz nie zdołają nigdy ich wyleczyć.

Uzdrowić chorych nóg nie podobna, natomiast łatwo zapobiec po
ważniejszej chorobie, jeśli śledząc co dzień stan ścięgien konia za
uważymy w porę najmniejszy bodaj niepokojący objaw, przerwiemy

A B C

Rys. XIII.

natychmiast pracę i będziemy cierpliwie stosowali długie systema
tyczne leczenie.

Lekkomyślny optymista, który wierzy, że po 6-tygodniowych zabie
gach leczniczych można biegać jeszcze w tym samym roku koniem 
„urwanym” albo „naderwanym”, popełnia błąd nie do darowania 
i naraża swoją stajnię na niechybną stratę jednego z jej przedsta
wicieli.

Brak cierpliwości i zamiłowanie do hazardu są najpotężniejszymi 
i naj szkodliwszym i wrogami właścicieli stajen wyścigowych. Krót
kowzroczny sportowiec powtarza z uporem, że biegać trzeba, ale nie 
pyta, czy można, i dla problematycznego powodzenia „dzisiaj” za
pomina o niewątpliwej katastrofie „jutro”.

Ostrzegamy przeto młodych sportowców przed taką lekkomyślno
ścią, zapewniając na podstawie długoletniego doświadczenia, że koń,



który ma nogi nie w porządku, biegać już w danym roku nie powi
nien i musi przejść gruntowne, dokładne leczenie.

Zaznaczyć trzeba, że zły wygląd nóg nie zawsze jest równoznaczny 
z ich chorobą i niekoniecznie wymaga przerwy w pracy. O wyglą
dzie nóg stanowią często: limfatyczność, opoje, słabe, „rozlazłe” 
pochwy stawowe, itp. objawy, które widujemy zwłaszcza u koni za
pasionych, zanim dojdą do właściwej formy. Cała limfa skupia się 
wówczas w nogach i upodabnia je do grubych sękatych belek, czym 
jednak nie należy się zbytnio przejmować, gdyż osiągnięcie przez ko
nia kondycji przywraca kończynom ich normalny wygląd.

Dopiero podwyższona temperatura nogi i wyraźne oznaki bólu da
ją nam pewny dowód poważniejszego uszkodzenia. Sama gorączka 
nie zawsze bywa niebezpieczna, gdyż może ją wywołać zwykłe prze
męczenie lub stan zapalny skóry czy kopyt (wskutek uderzenia, gni
cia strzałki lub lekkiej grudy). W tych wypadkach „grzeje” zawsze 
cała noga aż do napięstka, przy czym wszystkie naczynia, a nawet 
ścięgna, są czasem nabrzmiałe, co widząc niedoświadczony sporto
wiec zaczyna je leczyć, nie zna bowiem istotnej przyczyny zauważo
nych objawów.

Gdy jednak podwyższonej temperaturze towarzyszy bolesność no
gi, nie ma już wątpliwości, że ścięgno jest chore. Aby to stwierdzić, 
podnosimy nogę konia, kładziemy ją sobie środkową częścią nadpę- 
cia na lewej dłoni, a palcami prawej dokładnie badamy od góry do 
dołu wszystkie rozluźnione w tej pozycji ścięgna, poddając każde lek
kiemu uciskowi.

W razie uszkodzenia koń zawsze reaguje na ucisk chorego miej
sca energicznym szarpnięciem nogi. Nie poprzestając na pierwszej 
próbie, powtarzamy ją jeszcze kilkakrotnie, a jeżeli za każdym ra
zem reakcja będzie jednakowa, możemy już dokładnie określić, w któ
rym miejscu ścięgno jest uszkodzone. Teraz trzeba jeszcze dojść 
przyczyny choroby. Czy koń skacząc uderzył się o przeszkodę, czy 
tylną nogą zatratował przednią, czy nadwerężył ścięgno przy ostrej 
pracy, czy w zwyczajnym cantrze itp.? Wybór leczenia zależy od 
powodów choroby, ponieważ wypadki, będące następstwem większe
go wysiłku (forsowny galop), wymagają poważniejszych zabiegów 
leczniczych.

Czasami zwykły bandaż, zbyt ciasno założony po pracy lub pod
czas pracy, wywołuje obrzęk, rodzaj obrączki na ścięgnie, co przy
pomina z wyglądu „naciągnięcie” ścięgna, lecz nie ma żadnych przy
krych następstw i zazwyczaj znika po zastosowaniu okładów z płynu 
Durowa.



Przy wszelkich schorzeniach ścięgien objawy chorobowe nie wy
stępują bezpośrednio po pracy, lecz najłatwiej dadzą się zauważyć 
dopiero po 4 — 6 godzinach, kiedy koń od dawna już jest w stajni.

Z chwilą stwierdzenia tych objawów należy przede wszystkim za
stosować lód, w następujący sposób: włożyć do wiadra worek (co 
zapobiega przedziurawieniu dna kopytem), nalać zimnej wody, wsta
wić nogę konia i wrzucić kilka bryłek lodu; następnie gąbką polewać 
stojącą w wiadrze kończynę, a w miarę jak lód topnieje, dodawać 
świeże kawałki. Taką kąpiel powtarza się 3 — 4 razy dziennie, za
kładając w przerwach dosyć gruby lniany bandaż, który stale trze- 
oa polewać „kwaśną wodą”.

A B

Rys. XIV.

W lżejszych wypadkach zabiegi te usuną niezwłocznie obrzęk i no
ga wróci do normy.

Kąpiele z lodem stosujemy przez 2 dni, po czym przez 9 dni — 
chłodne okłady z „kwaśnej wody”.

Jeżeli stan zapalny nie ustąpi, trzeba się uciec do innych środków.
Zimne natryski (z węża gumowego) o zmiennej sile prądu wody, 

stosowane co dzień po pół godziny, dają również dobre wyniki w wy
padkach lżejszych nadwerężeń. Gdy temperatura i ból ustąpią, 
a pewne zgrubienie ścięgna nie znika, można je nieraz całkowicie 
usunąć wcierając przed pracą (po 10 minut) w ciągu 3 — 5 dni 
tak zwaną „nowikulinę”. Bezpośrednio po każdym wtarciu „nowiku- 
liny” zakładamy koniowi ciepłe wełniane bandaże (na watę), których 
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się nie zdejmuje ani w stajni, ani podczas pracy. Gdy strup już zej
dzie, a w tym wypadku jest on dość nieznaczny, chłodzimy nogi ko
nia po każdej pracy w ciągu 2 — 4 godzin mokrym płóciennym ban
dażem, umoczonym w rozc-zynie cukru ołowianego.

Jeśli przyczyną choroby ścięgna było uderzenie, gorący winny ocet 
działa również bardzo skutecznie. Należy zagotować butelkę octu 
winnego, zanurzyć w gorącym płynie zwinięty wełniany bandaż, a gdy 
dobrze nasiąknie, prędko owinąć chorą nogę najprzód mokrym ban
dażem, a następnie suchym, również wełnianym, przy czym mokry 
nie powinien parzyć rąk. Po dwóch godzinach zdejmujemy ten okład 
i robimy na chorą nogę okład rozgrzewający ze zwykłej wody, to 
znaczy: owijamy nogę najpierw mocno wyciśniętym wilgotnym 
bandażem, następnie cienką ceratą (rys. XJV-A), potem warstwą 
waty i wreszcie ciepłym bandażem (rys. XIV-B). Okładu można nie 
zmieniać w ciągu ośmiu godzin; po zdjęciu nie powinien być jeszcze 
suchy.

2. Konserwacja zdrowych ścięgien.

Nawet najzdrowsze nogi konia, który przechodzi zaprawę, pozo- 
stają stale pod troskliwą opieką.

A B

Rys. XV.

a) Po każdej pracy, kiedy koń już jest zupełnie wyczyszczony, 
należy zwilżać ścięgna gąbką, zanurzoną w bardzo zimnej wodzie. 
Ten prosty zabieg odświeża nogi utrzymując je w doskonałym sta
nie.
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b) Po większym wysiłku dobrze robi okład z rzadkiej gliny, przy
gotowanej w następujący sposób: na pół wiadra rozrobionej gliny 
ćwierć kg cukru ołowianego. Jeśli zabieg wykonano zaraz po pracy, 
trzeba zmyć zaschniętą glinę w południe; jeśli zaś stosowano okład 
z gliny na noc, mycie nóg odbywa się dopiero nazajutrz rano, przed 
pracą. Jest to doskonałym środkiem zapobiegawczym: glina wil
gotna wyciąga gorączkę, a wyschnięta działa jak bardzo ścisły 
bandaż.

c) W przerwie między pracą a południowym obrokiem owija się 
nogi konia lnianym mokrym bandażem (rys. XV-A), zanurzonym 
uprzednio w mieszance leg wash. Taki okład świetnie działa na 
ścięgna nabrzmiałe, o podniesionej temperaturze. Zakładając ban
daże zwracamy pilną uwagę, aby tasiemki były zawiązane pod sa
mym napięstkiem (rys. XV-B), inaczej mogą się później zaciągnąć 
i wywołać zapalenie albo obrzęk ścięgna.

A B

Rys. XVI. Rys. XVII.

Bandaż stajenny i roboczy powinien zawsze sięgać aż pod pęcinę 
(rys. XVI-A), na ostre zaś galopy lub wyścig — do połowy pęciny, 
przy czym wymaga więcej waty (rys. XVII), inaczej bowiem może 
uwierać staw pęcinowy lub inną część nogi.

Zimą bardzo się poleca masaż śnieżny, to znaczy jazdę kłusem po 
głębokim sypkim śniegu, szczególnie wskazaną dla koni, które prze
szły ostre leczenie ścięgien (ostre wcieranie lub palenie).
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Latem podobne działanie wywiera bieżąca woda, koń jednak nie 
powinien stać w wodzie dłużej niż godzinę; nie może być przy tym 
zgrzany, a w dni bardzo chłodne lepiej w ogóle unikać kąpieli. Na
dużywanie lub stosowanie wody w niewłaściwym czasie bywa przy
czyną zaziębień i reumatyzmów. Najlepiej, aby koń nie stał, lecz 
brodził stępa po strumieniu, okryty ciepłą derką.

Konie o słabych, niepewnych ścięgnach, powinny pracować na 
twardym bardzo równym torze. Tor głęboki wywiera wpływ ogrom
nie szkodliwy.

3. Kopyta.

W ostrym galopie (np. 500 m na 32 sekundy) siła uderzenia kopy
ta, w chwili gdy koń staje na jednej przedniej nodze, sięga kilku ty
sięcy kg, wobec czego łatwo zrozumieć, jak ogromną pracę spełnia
ją kopyta koni wyścigowych i jak wielką należy je otaczać troskli
wością.

Normalne kopyto nie wymaga szczególnych zabiegów, poza co
dziennym myciem, czyszczeniem i wyskrobywaniem od spodu, za po
mocą skrobaka. Natłuszczanie zdrowych kopyt różnymi smarami jest 
raczej szkodliwe, gdyż zalepia pory.

Inaczej wygląda pielęgnacja kopyt chorych lub wadliwie zbudowa
nych. Praca na twardym torze wywołuje często u koni wyścigowych 
zapalenie, a nawet owrzodzenie kopyta. Objawem tej choroby jest 
wysoka temperatura kopyta, czasami połączona z kulawizną, którą 
trenerzy biorą tak często za kulawiznę łopatkową. Przede wszystkim 
trzeba odnaleźć bolesne miejsce, uciskając kopyto w różnych punk
tach, do czego służą weterynaryjne*lub kowalskie obcęgi. Zwykłe 
„nabicie” piętek i samego kopyta leczy się gorącymi kąpielami (10 
kropel kreoliny na i/2 wiadra wody).

Przy poważniejszych zapaleniach lub nawet owrzodzeniu kopyt 
stosujemy te same kąpiele 2 — 3 razy dziennie, a prócz tego sta
wiamy konia na noc na gorący len, co należy robić w następują
cy sposób: dobrze rozgotować % kg siemienia lnianego, wyłożyć 
rozgotowaną kaszę na grubą ścierkę (40 cm X 40 cm), umieścić 
chore kopyto na środku tej ścierki z gorącą masą lnianą, owinąć 
okładem całe kopyto i nad koroną umocować brzegi opatrunku 
zwyczajnym bandażem. W takim bucie koń stoi całą noc. Rano trze
ba umyć kopyto.

Równie skuteczne są codzienne kąpiele w otrębach pszennych, 
zaparzanych gorącą wodą w ten sposób, by tworzyły rodzaj gęstej 
kaszy. Chorą nogę wstawia się do kubła z ciepłymi otrębami, któ

43



re powinny sięgać ponad staw pęcinowy; po godzinie należy umyć 
kopyto.

Gdyby po trzykrotnym zastosowaniu tego zabiegu wyszło na jaw, 
że mamy do czynienia z wrzodem, to znaczy gdyby mocna kulawiz- 
na, bardzo silna gorączka i wrażliwość kopyta na ucisk obcęgów 
nie ustępowały, trzeba wypuścić ropę przez otwór w kopycie, który 
robimy dobrze odkażonym nożem kowalskim. Bezpośrednio po ope
racji i odkażeniu wodą utlenioną zamyka się ranę czopem z jodofor- 
mowej gazy i waty. Gorące wanny z kreoliną, stosowane w trzy dni 
po wypuszczeniu ropy, bardzo przyśpieszają powrót do zdrowia.

W razie zagwożdżenia lub gnicia strzałki kopyto wymaga takie
go samego leczenia (kąpiele, gorący len albo otręby). Zresztą gni
cie strzałek, podobnie jak gruda, zdarza się w stajni wyścigowej 
niezmiernie rzadko, nie ma bowiem innych przyczyn jak brud i nie
dbalstwo.

Na bardzo suche kopyta doskonale działa glina, zwłaszcza zmie
szana ze zwykłym krowicńcem. Po usunięciu z boksu części ściółki 
należy postawić przednie albo tylne nogi w wilgotnej rozrobionej gli
nie i uwiązać konia przy żłobie, aby mu uniemożliwić zmianę miejsca. 
Jeśli koń ma na nogach choćby najmniejsze skaleczenia lub ranki, 
nie można używać krowieńca, który jest, jak wiadomo, najgroźniej
szym rozsadnikiem tężca.

Jeżeli kopyto pęka i słabe odrasta, trzeba co dzień smarować ko
ronkę lanoliną o drobnej domieszce oleju laurowego. Głębokie 
szpary w strzałkach, tak bardzo skłonne do stanów zapalnych, 
najlepiej odkażać czopami nasyconymi jodyną lub naftaliną. Po 
upływie 2 godzin zmienić czop dając zamiast jodyny lanolinę z do
mieszką oleju laurowego. Czopów z naftaliną można nie zmieniać 
w ciągu nocy.

4. Kucie.

Zbyt głębokie czyszczenie podeszwy i strzałki bardzo osłabia ko
pyto. Niektóre konie wyścigowe mogą w ogóle nie być kute, jeśli 
się do tego przyzwyczaiły już w jesieni, w pierwszymi okresie zapra
wy, nie wszystkie jednak konie pełnej krwi mają równie wytrzy
małe kopyta.

Gonitwy przeszkodowe nie wymagają tak lekkich i wąskich pod
ków jak gonitwy płaskie i płotowe. Sposób kucia konia przeszkodo
wego przypomina raczej kucie koni konkursowych, z tą różnicą, że 
podkowy są znacznie lżejsze i pozbawione ostrych haceli. Końce ra
mion muszą być starannie spiłowane, aby koń nie mógł zaczepić 
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o nie tylną nogą („załapać się”). Zamiast haceli strona nośna przed
nich i tylnych podków ma gryf, czyli pazur. Zewnętrzne ramię pod
kowy tylnej nogi jest trochę wystające (o 2 cm), odwinięte na zew
nątrz i zakończone tępym hacelem (rys. XVIII), który zapewnia 
przy odskoku lepsze oparcie; wewnętrzne zaś, krótsze ramię, zagina 
się lekko do wewnątrz, tworząc tak zwany zębiec albo zaczep (rys. 
XVIII).

Konia przeszkodowego kujemy mniej więcej co sześć tygodni. Po 
każdym okuciu należy wysmarować kopyta zwykłą lanoliną. Kopyto 
nabiera większej elastyczności, jeśli bezpośrednio przed kuciem koń 
stoi kilka godzin w glinie. Trzeba unikać opiłowywania zewnętrz
nych ścianek kopyt, gdyż zmniejsza to ich odporność.

Rys. XVIII.

Jeśli koń ma od urodzenia niską piętkę, ramiona podków powin
ny być najgrubsze na końcach, to jest pod piętą. W krańcowych 
wypadkach trzeba używać zwartych podków, które chronią strzał
kę i niską piętkę przed uszkodzeniem na twardym gruncie.

Większość kulawizn jest następstwem różnych chorób kopyt, któ
re w zaprawie są wystawione na najtwardszą próbę, wobec, wiel
kiego obciążenia przodu oraz dużej szybkości potęgującej siłę opar
cia przednich kończyn. Dlatego też staranna pielęgnacja kopyt sta
nowi jeden z ważniejszych obowiązków trenera.

5. Kulawizny łopatkowe.

Kulawizna łopatkowa zdarza się wprawdzie czasem i u koni pra
widłowo zbudowanych, najczęściej wszakże ulegają jej jednostki 
o stromej łopatce i prostej pęcinie.
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Bardzo trudno odróżnić kulawiznę łopatkową od kopytowej, dla
tego też trenerzy, nie mogąc dojść istotnych przyczyn kulawizny, 
gotowi zawsze przypisywać ją łopatce, lecz rozpoznanie ich zazwy- 
taj bywa mylne. Do badania stawu barkowego i łopatek należy 
więc przejść dopiero po stwierdzeniu, że kopytom nic nie dolega.

Spotykamy dwa rodzaje kulawizn łopatkowych, mianowicie:
a) kulawiznę mięśniową, łatwą do wyleczenia;
b) kulawiznę stawową (ścięgnową), przewlekłą i trudną do usu-

Rys. XIX.

nięcią, która wymaga poważnych zabiegów pod kierunkiem wytra
wnego lekarza.

Koń przeszkodowy może zakuleć na łopatkę z powodu pośliźnięcia 
się lub potknięcia na ostrym zakręcie, a nawet na przeszkodzie, 
wskutek silnego uderzenia nogą powyżej napięstka. Najłatwiej jed
nak okulawić młodego, początkującego skoczka zmuszając go do 
częstych i forsownych skoków.

Kiedy koń skacze w tempie wyścigowym, wielki rozpęd przerzu
ca na przód cały jego ciężar, co sprawia, że lądowanie, zwłaszcza 
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jeżeli grunt jest twardy, mocno nadweręża stawy barkowe. Ostre 
galopy są również ciężką próbą wytrzymałości łopatek.

Wskutek zbyt forsownej pracy koń miewa często obolałe mięśnie, 
czyli jest, jak powiadają, „rozbity na łopatki”. Należy mu dać wów
czas kilkodniowy wypoczynek i codzienną przechadzkę „w ręku”. 
Prócz tego stosuje się półgodzinne masaże z mydłem, wcieranie pły
nu mięśniowego i dwa razy na dobę gorące okłady, przygotowane 
w następujący sposób: napełnić worek (50 cm X 60 cm) warstwą 
siana, nie grubszą nad 10 —15 cm, zawiązany worek zanurzyć 
w gorącej wodzie, a gdy już dobrze nasiąknie, lekko skropić esencją 
arniki, położyć na łopatki i starannie przymocować powęzem. 
Z wierzchu dodaje się jeszcze podwójnie złożoną ciepłą derkę, która 
szczelnie zakrywając cały worek opóźnia wysychanie i stygnięcie 
okładu (rys. XIX).

Wszystkie uderzenia stawu barkowego oraz nadwerężenia mięśni 
należy leczyć przez dwa pierwsze dni zimnymi okładami z worka, 
napełnionego drobno tłuczonym lodem, a po upływie dwóch dni gli
ną z cukrem ołowianym lub z winnym octem.

Do smarowania gliną służy szmata, umocowana na kawałku drze
wa; kładąc co pół godziny świeżą w'arstwę gliny musimy zwracać 
uwagę, w jakim miejscu najprędzej wysycha, co nam wskazuje ogni
sko gorączki, a więc i choroby. Takie leczenie trwa około tygodnia, 
glinę trzeba co dzień zmywać letnią wodą, a po 2 — 4 godzinach 
przerwy smarować na nowo.

Gdy koń przestanie kuleć w stępie, przez jakiś czas (parę dni) 
odbywa półgodzinną przechadzkę luzem, unikając ostrych zakrę
tów. Później może już zacząć kłusować pod jeźdźcem, oczywiście 
z zachowaniem wszelkich ostrożności, bardzo spokojnie i tylko po 
miękkim gruncie.

Przed upływem tygodnia wolno nam już przejść do cantrów na 
piaszczystym torze, ale i wówczas nie należy zaniedbywać codzien
nych masaży mydłem. Po masażu trzeba starannie spłukać mydliny, 
a w razie oznak lekkiego zapalenia skóry delikatnie nacierać zaognio
ne miejsce watą nasyconą spirytusem salicylowym i przysypywać 
łojkiem, najlepiej za pomocą gruszki z gumy.

Po latach ciężkiej pracy starsze konie przeszkodowe cierpią nie
raz na chroniczną sztywność łopatek. W tych wypadkach również są 
bardzo pomocne gorące okłady z siana. Okład kładzie się na dwie 
godziny przed wyścigiem, a zdejmuje na pół godziny przed wyjściem 
ze stajni, którą koń opuszcza w ciepłej derce, aby uniknąć zaziębie
nia.
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Prócz tego w okresie wypoczynkowym poddajemy weterana całe
mu cyklowi różnych zastrzyków, według wskazówek wytrawnego 
lekarza. Stosowanie okładów borowinowych bywa także dosyć sku
teczne.

Stare, tradycyjne „zawłoki”, cieszące się opinią niezawodnych, 
dają świetne wyniki, jeśli są wykonane bardzo umiejętnie i w ide
alnie higienicznych warunkach. Pamiętać jednak trzeba, że pacjen
ci „przerasowani”, o bardzo wrażliwych nerwach, fatalnie znoszą tę 
kurację, co należy brać pod uwagę przed powzięciem ostatecznej de
cyzji. Umyślnie nie opisujemy sposobu wykonania „zawłoki” ani in
nych poważnych zabiegów, ponieważ mogłoby to skusić amatora do 
próby obejścia się bez pomocy lekarskiej w wypadkach klinicznych.

6. Kulawizny kostne.
Znamienną cechą wszelkich kostnych kulawizn jest lekkie upada

nie konia na zaatakowaną nogę w krótkim kłusie, bezpośrednio po 
wyprowadzeniu ze stajni. W ciągu kilku minut kulawizna całkowi
cie ustępuje i dopiero po pracy lub nawet po chwilowym wypoczyn
ku koń zaczyna kuleć jeszcze wyraźniej.

Początkowo przypisujemy nagłą kulawiznę zagwożdżeniu, a na
stępnie jesteśmy skłonni sądzić, że koń źle stąpnął lub uderzył się 
w kopyto, lecz kiedy po powrocie z pracy utyka z każdym dniem 
mocniej i mocniej, wtedy już powstawanie martwiaka nie ulega 
wątpliwości.

a) Martwiaki kości nadpęcinowej powstają przeważnie z tyłu, 
pod napięstkiem, wskutek tarcia kości rysikowej o kość nadpęcino- 
wą (rys. XX-A i B). Drobna wypukłość w tym miejscu jest po
czątkowo niewidoczna, ale mocny ucisk palca sprawia ból, na który 
koń reaguje szarpnięciem nogi. Zaatakowane miejsce trochę „grze- 
je”.

Martwiaki mogą się tworzyć nie tylko w okolicach napięstka, ale 
także w różnych innych częściach kości nadpęcinowej.

Martwiak z przodu powstaje wyłącznie wskutek uderzenia.
Martwiak z boku, od strony wewnętrznej, jest zazwyczaj następ

stwem „strychowania się” konia w galopie i jeśli nie sąsiaduje zbyt 
blisko ze ścięgnem, nie powinien wywołać kulawizny albo wywoła 
tylko chwilową, która niebawem mija po ustąpieniu stanu zapal
nego.

W tym celu stosujemy cieple wanny oraz rozgrzewające okłady 
pod ceratką i koń wkrótce rozpoczyna normalą pracę, a zgrubienie 
na kości może co najwyżej szkodzić jego urodzie.



Więcej mamy kłopotu z martwiakiem w pobliżu ścięgna, bądź też 
pod samym ścięgnem. Narośl kostna wywiera wówczas ucisk na 
pochwę ścięgnową, wywołując jej stan zapalny, który się przerzu
ca na całe ścięgno. Jeśli w tym wypadku nie przerwiemy pracy, koń 
do reszty „urywa” chorą albo nawet zdrową nogę, nadwerężywszy 
całą wskutek oszczędzania uszkodzonej.

Przy poważniejszych leczeniach, np. przy wcieraniu ostrej maści 
lub paleniu, należy poddać zabiegowi jednocześnie obie nogi, zarów
no zdrową jak chorą, w przeciwnym bowiem razie koń szybko nad
weręża nogę nie leczoną, unikając oparcia na kończynie obolałej po 
zabiegu.

Skłonność do martwiaków jest następstwem wadliwej budowy 
nóg albo nieprawidłowej postawy. Ciężai- ciała nierównomiernie 

Rys. XX.

obciąża kości nogi, organizm przeciwdziała temu i wzmacnia prze
ciążony punkt, tworząc narośl kostną, która powstaje z komórek 
wytwarzanych w anormalnej ilości przez podrażnioną okostną.

b) żabką nazywamy nakostniak na przedniej części stawu koro
nowego (rys. XXI-2, 3 i 4). Tarcie górnej krawędzi kości kopyto
wej o dolną krawędź kości pęcinowej (rys. XXI-5) narusza tkan
kę kostną, która się stopniowo rozrasta i zaczyna wywierać ucisk na 
koronę kopyta, powodując chroniczną ciężką kulawiznę.

Każdy niepewny skok, każde lekkie zwichnięcie stawu koronowe
go może wywołać powstanie żabki, dlatego też konie przeszkodowe 
dość często ulegają tej chorobie.
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Początkom żabki nie towarzyszą żadne zewnętrzne objawy, poza 
charakterystyczną dla wszystkich nakostniaków kulawizną. Trudno 
nawet wyczuć zmianę temperatury w miejscu dotkniętym chorobą. 
Dlatego też trener przez czas dłuższy gubi się w domysłach, czemu 
koń zakulał, a gdy wreszcie stwierdzi prawdziwą przyczynę, bywa 
już niekiedy za późno, aby leczenie mogło odnieść pożądany skutek.

Nad kopytem występuje narośl kostna w kształcie obrączki, która 
się nie da usunąć ani za pomocą ostrego wcierania, ani przez palenie 
igłami. Wszystkie tego rodzaju zabiegi nie tylko nie są pomocne, ale 
przeciwnie — szkodzą, gdyż potęgują podrażnienie okostnej i cho
robliwy rozrost tkanki. Następstwem bezcelowego leczenia bywa na
wet zupełne unieruchomienie stawu, którego pochwa została przebi
ta igłą podczas palenia obrączki.

12 3 4

Rys. XXI.

Jedynym skutecznym środkiem przeciw żabce, rozpoznanej dość 
wcześnie, jest bezwzględny sześciotygodniowy wypoczynek.

W tym okresie po półgodzinnych gorących kąpielach stosowanych 
2 — 3 razy dziennie należy staw koronowy owijać watą pod ciepłym 
bandażem i nie zdejmować opatrunku aż do następnej wanny. Przed 
każdą kąpielą mocno bandażować nadpęcie elastycznym bandażem, 
który wstrzymuje dopływ krwi, dopóki trwa zabieg. Zaraz po ką
pieli usuwa się bandaż, a wówczas krew gwałtownie napływa do 
kopyta.

Zupełny brak ruchu w okresie leczenia zapobiega tarciom podraż
nionych krawędzi kości pęcinowej oraz koronowej i co za tym idzie 
dalszemu rozwojowi chorej tkanki, kąpiele zaś leczą stan zapalny.

Rozumie się, że w danym roku pacjenta trzeba wycofać z zaprawy, 
gdyż im dłużej będzie pozbawiony wszelkiego ruchu, tym pomyśl
niejszy wynik da leczenie.
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Martwiaki na kości nadpęcinowej można palić lub usuwać ma
ścią Stewensa, a najlepiej specjalnym znanym środkiem „Exosto- 
sophag”, wcieranym około 10 minut za pomocą sporego korka, co 
wywołuje ostre zapalenie miejscowe. Po zapaleniu w natartym miej
scu powstaje strup, którego odstające krawędzie stopniowo podcina
my nożyczkami, czekając, póki sam nie odpadnie.

Już po 2 — 4 dniach koń zaczyna lekką pracę, a po 10 może nor
malnie cantrować.

7. Bandażowanie nóg.

Mówiąc stale o okładach i bandażowaniu nóg w stajni, przed pracą 
i przed wyścigiem nie można pominąć wskazówek, jak należy wy
konywać te zabiegi.

a) Bandażowanie lecznicze (stajenne): okłady chłodzące z zim
nej wody, płynu Burowa, wody z cukrem ołowianym lub mieszanki. 
Lniany bandaż długości 2 m, zwinięty tasiemkami do wewnątrz, za- 
nurzyć w naczyniu z czystą wodą, z płynem Burowa, z wodą oło
wianą lub mieszanką, poczekać, aż dobrze nasiąknie, lekko wycisnąć 
nad naczyniem, przyłożyć koniec bandaża (bez tasiemek) do nogi 
w połowie nadpęcia, dwa lub trzy razy owinąć dolną część kończy
ny łącznie ze stawem pęcinowym, potem owijać w kierunku napięst- 
ka, tak aby ostatni zwój objął nogę tuż pod nim, wreszcie nie za 
mocno związać tasiemki na tej samej wysokości (rys. XV-A i B).

b) Bandaże cieple z watą. Warstwa nieodtłuszczonej waty grubo
ści około 2 cm powinna być tak szeroka, by jej brzegi po otoczeniu 
nadpęcia zachodziły jeden na drugi, i tak długa, by górna krawędź 
sięgała parę centymetrów powyżej napięstka, a dolna poniżej sta
wu pęcinowego. Całkowicie przykryte watą nadpęcie owija się cie
płym wełnianym bandażem w sposób podany w punkcie a), przy 
czym lewa ręka przytrzymuje watę, która powinna wystawać spod 
bandaża u góry i u dołu na szerokość 1 — 2 cm (rys. XVI-A i B).

c) Okłady z ceratką. Zwinięty mokry bandaż mocno wycisnąć 
i lekko owinąć dookoła nogi, zawsze według wzoru podanego w punk
cie a), nie zawiązując jednak tasiemek. Następnie całą nogę przy
kryć cienką ceratką, tak aby jej lewy brzeg zachodził na prawy, 
a krawędzie dolna i górna sięgały poza lniany bandaż, co uniemożli
wia dostęp powietrza. Na ceratkę położyć warstwę waty, a z wierz
chu jeden lub dwa ciepłe bandaże (patrz punkt b), których tasiem
ki lekko związać pod napięstkiem (rys. XIV-A i B). Taki okład nie 
wysycha około 12 godzin i dlatego jest bardzo skuteczny.
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d) Bandaże robocze i wyścigowce. Dla zabezpieczenia nóg podczas 
pracy lub wyścigu bandażujemy nogi konia specjalnym bardzo dłu
gim elastycznym bandażem. Koniec elastycznego owijacza trzeba za 
każdym razem zaszywać, a nie zawiązywać, ponieważ w ruchu ban
daż łatwo się rozluźnia, a tasiemka może uwierać ścięgno. Pod ban 
daż daje się zawsze cienką warstwę odtłuszczonej waty. Do lżejszej 
pracy (wolne galopy) należy owijać nadpęcie z pęciną włącznie, do 
wyścigu lub ostrego galopu tak, aby bandaż sięgał tylko do pęciny. 
U góry i u dołu wata cokolwiek wystaje spod bandaża, chroniąc 
nogę przed uciskiem jego względnie sztywnych brzegów. Warstwa 
waty musi być grubsza z tyłu, co zabezpiecza ścięgna od uderzeń 
tylną nogą.

8. Rany i zatratowania.

W wypadkach skaleczenia nie należy zbyt gorliwie tamować krwi, 
ponieważ lekkie krwawienie najskuteczniej oczyszcza ranę i naj
pewniej zapobiega zakażeniu. Oczywiście nie chodzi tu o poważne 
krwotoki. Wydostając się na powierzchnię rany krew tężeje i tworzy 
strup, który w czasie powrotu do stajni lub oczekiwania pomocy le
karskiej stanowi dostateczną ochronę przed brudem.

Natomiast silne krwotoki, grożące poważnym upływem krwi, 
a nawet śmiercią, powinniśmy niezwłocznie tamować, mocno ściska
jąc nogę powyżej skaleczenia, (wodzą lub rzemieniem puśliska), 
a gdyby to nie pomogło, również i poniżej rany.

W boksie należy konia uwiązać i przemywać ranę czystym ka
wałkiem sterylizowanej waty, nasyconym wodą utlenioną (1 łyżka 
stołowa na szklankę przegotowanej wody) lub benzyną. Następnie 
trzeba lekko posmarować ranę słabym rozczynem zwyczajnej jody
ny, a jeżeli skaleczenie nie jest głębokie, przyłożyć materacyk z ga
zy jodoformowej i owinąć nogę czystym gazowym bandażem.

Do przemywania wewnątrz głębokich skaleczeń (wodą utlenioną) 
służy gumowa gruszka, a do tamponowania — odpowiedniej wielkości 
czop z gazy jodoformowej, który powinien częściowo wystawać 
z rany, co ułatwia zmianę opatrunku. Zewnątrz daje się jeszcze gru
bą warstwę sterylizowanej wTaty, a na to wszystko świeży gazowy 
bandaż. Opatrunki trzeba zmieniać codziennie, aby uniemożliwić 
przedwczesne zasklepienie się rany, które może wywołać wrzód.

W wypadkach skaleczeń połączonych ze stłuczeniem dobrze jest 
stosować na opatrunek okłady z płynu Burowa.
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Jeżeli rana miała styczność z ziemią, to po udzieleniu pierwszej 
pomocy wzywamy weterynarza dla dokonania zastrzyku przeciw- 
tężcowego.

Zatratowanie korony lub piętki, tak częste u koni przeszkodo
wych, należy leczyć w następujący sposób: oczyścić ranę według 
wyżej podanych wskazówek; poobcinać nożyczkami odkażonymi jo
dyną strzępy skóry i odpryski rogu dookoła ranki, aby nie wywie
rały na nią ucisku; lekko zajodynować skaleczone miejsce; przy
kryć rankę gazą jodoformową i bardzo mocno zabandażować. Przed 
pracą zdjąć opatrunek, przysłonić rankę okrągłym kawałkiem gazy 
jodoformowej, który się szczelnie przykleja specjalnym, lepkim pla
strem. Po pracy umyć skaleczone miejsce benzyną i na nowo zało
żyć opatrunek. Strupek smarować na noc oczyszczoną lanoliną.

Jeśli chodzi o piętkę stłuczoną, lecz nie skaleczoną, stosować cie
płe wanny.

9. Gruda lub zapalenie skóry.

Gruda jest chorobą niedopuszczalną w dobrze prowadzonej stajni 
wyścigowej, świadczy bowiem wyłącznie o niehigienicznych warun
kach albo o niestarannej pielęgnacji. Wywołać ją mogą między in
nymi mokre bandaże i nieumiejętne mycie kopyt, jeśli woda z ban
daża zacieka pod pęcinę lub jeśli chłopak stajenny myjąc kopyta 
oblewa przez nieuwagę pęciny.

Jeżeli jednak z tych czy innych przyczyn gruda nawiedzi stajnię, 
musimy jak najrychlej zająć się jej leczeniem. A więc przede wszyst
kim delikatnie przemyć chore miejsce rozczynem wody utlenionej, 
a potem benzyną, włożyć pod pęcinę gruby kawałek odtłuszczonej 
waty, skropiony zwykłą oliwą nicejską, z domieszką jodyny, która 
powinna zabarwić płyn na kolor lekkiej herbaty. Opatrunek przy
mocować bandażem z gazy. Przed pracą oczyścić chorą nogę ben
zyną i posmarować maścią cynkową. Po pracy zmyć benzyną maść 
cynkową i ponownie założyć opatrunek. Zabiegi te powtarzać aż do 
skutku.

10. Złe trawienie, brak apetytu.

Intensywne żywienie konia przeszkodowego w okresie zaprawy 
i sezonów wyścigowych przeciąża narządy trawienne. Dobry apetyt 
i sprawne trawienie są podstawowym warunkiem pomyślnych wy
ników pracy. Koń może stracić apetyt z powodu nadmiernej nerwo
wości, forsownej pracy lub zaburzeń żołądkowych. Dobry apetyt 
jest najlepszym wskaźnikiem zdrowia, natomiast nie wyjedzony 



owies świadczy niezawodnie o niedyspozycji konia. Przede wszyst
kim trzeba wtedy zmierzyć temperaturę i w razie gorączki nie
zwłocznie wezwać weterynarza. Jeżeli temperatura jest normalna 
i nie ma powodu do obawy zaburzeń żołądkowych, szukamy innej 
przyczyny braku apetytu. Może w ostatnich czasach wymagaliśmy 
od konia zbyt wielkich wysiłków. Zmniejszmy więc intensywność 
pracy, a skoro po kilku dniach odzyska apetyt, pilniej przestrze
gajmy w przyszłości stopniowania wymagań.

Apetyt konia jest również bardzo zależny od nerwów. Szczególnie 
klacze często źle jedzą i zdradzają wielki niepokój podczas sezonu 
wyścigowego, zwłaszcza jeżeli stajnia sąsiaduje z torem, skąd do
chodzi tętent galopujących koni. Ciągły hałas w pobliżu stajni, 
krzyki, brak spokoju, a niekiedy samotność, wszystko to działa 
ujemnie na nerwy konia. Jeśli koń nie znosi samotności, wystarczy 
przebić w boksie okienko, przez które mógłby widzieć mieszkańca 
przyległego boksu, lub nawet uwiązać konia przy żłobie, w zwykłym 
stoisku, gdzie będzie miał liczniejsze towarzystwo. Zdarza się często, 
że w nowych warunkach koń szybko odzyskuje równowagę i apetyt.

Koniowi, który w sezonie wyścigowym nie zjada 6 kg owsa, na
leży dodawać do obroku garść otrąb pszennych, łyżkę cukru, trochę 
marchwi lub parę garści drobno krajanej świeżej trawy.

Czasami dobrze działa 3 — 4-dniowa dieta. Uszczupla się wówczas 
odpowiednio każdą dawkę owsa, zmniejszając porcję dzienną ogółem 
o 2 — 3 kg.

Nieraz konie źle jedzą w dzień, a dobrze w nocy lub odwrotnie. 
W zależności od tego trzeba normować dawki owsa.

Łyżka soli karlsbadzkiej na wiadro wody bardzo pobudza apetyt, 
a jednocześnie doskonale reguluje żołądek. Gnieciony owies leczy 
małe niestrawności (lekkie rozwolnienie, nie strawione ziarna owsa 
w kale).

Czasami w okresie wypoczynkowym dobrze robi odkażenie żołąd
ka. Koń wypija pól kieliszka kreoliny, rozcieńczonej w 500 gramach 
wody, a po 24 godzinach zażywa środek przeczyszczający, tj. ’4 kg 
soli glauberskiej, rozcieńczonej w litrze wody, albo następującą 
mieszankę: 200 g oleju l-ycynowego, 200 g oleju lnianego i 100 g cie
płej wody.

W przeddzień leczenia oraz dwa dni po zażyciu środka przeczy
szczającego pacjent jest na diecie, czyli je tylko siano i niewielką 
ilość otrąb.
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W trzecim okresie zaprawy i w sezonie wyścigowym należy dawać 
po sianie garść świeżej lucerny; z tego względu byłoby bardzo po
żądane, żeby każdy tor wyścigowy obsiewał nią co roku bodaj pół 
morgi.

Często zbyt wyrośnięte i ostre zęby kaleczą błonę śluzową jamy 
ustnej i koń unikając bólu nie wyjada obroku. Umiejętne spiłowa
nie ostrych krawędzi zębów przywraca mu dawny apetyt.

11. Uwagi ogólne.

Zgodnie z założeniami niniejszej książki, powyższy opis chorób 
uwzględnia jedynie stronę praktyczną, pomijając teoretyczne, na
ukowe oświetlanie zjawisk. Zajęliśmy stanowisko trenera lub wła
ściciela, który w swej stajni stwierdza np. jakąś dolegliwość koń
czyn i chce ją usunąć bez specjalnych zabiegów lekarskich uni
kając. w miarę możności dłuższej przerwy w pracy.

Scharakteryzowaliśmy objawy uchwytne dla oka i dotyku trene
ra, wymieniliśmy domowe środki lecznicze i zabiegi, z którymi po
winien się zapoznać każdy jeździec - amator, przygotowujący ko
nia do wyścigów.

„Zaprawiać — znaczy leczyć” — powiada stare przysłowie angiel
skie. Przeto omawiając zaprawę musimy poruszyć związany z nią 
nierozłącznie temat leczenia. Dział ten nabiera szczególnej doniosło
ści, gdy uświadomimy sobie, ile przykrych niespodzianek czeka nas 
w długim okresie zaprawy i później, podczas sezonów wyścigo
wych. Wobec każdego wypadku brak praktyki napełnia nowicjusza 
uczuciem bezradności i zadręcza pytaniem: jak teraz postąpić?

Najdokładniejszy opis przebiegu zaprawy, najdoskonalszy wy
kład o różnych subtelnościach tej sztuki nie przyda się na nic, jeżeli 
czytelnik czy słuchacz nie pozna gruntownie wszystkich czynników, 
które w przyszłości będą stale utrudniały i hamowały jego pracę.

żaden podręcznik nie może tu zastąpić doświadczenia, które na
leży wzbogacać, pilnie badając każdy wypadek, obserwując naj
mniejszy szczegół i nie lekceważąc uwag nawet chłopca stajennego.

Choroby wewnętrzne, a mianowicie: narządów oddechowych, obie
gu krwi oraz trawienia, jak również wszelkie cięższe urazy, trzeba 
niezwłocznie powierzać opiece lekarskiej.
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ZAPRAWA KONIA W SKOKACH.

1. Pierwszy okres.

Już w pierwszym okresie zaprawy zaczynamy ćwiczyć konia 
w skakaniu, początkowo luzem na lince i w tak zwanym „koryta
rzu” na swobodzie. Linka powinna być znacznie dłuższa od nor
malnej (około 10 — 15 m).

Rozkład pracy pierwszego miesiąca zaprawy obejmuje trzy na
wroty kłusa, mianowicie: 15 m, 15 m i 10 m. W ciągu drugich 15 mi
nut koń kłusuje bez jeźdźca i oswaja się stopniowo z linką oraz 
pracą na kole. Gdy już całkiem spokojnie i poprawnie odrabia to 
ćwiczenie, każemy mu zagalopować, przy czym linka musi być z po
czątku jak najdłuższa, ponieważ galop na małym kółku jest dla ko
nia wyścigowego nader trudnym zadaniem.

Początkowo można uważać za dobry wynik, jeżeli koń w ogóle 
zagalopuje i wykona w tym chodzie choć pół okrążenia. Z każdym 
dniem jednak zwiększamy wymagania, aż wreszcie osiągniemy nor
malny galop na lince. Najlepiej zachęcać konia tylko głosem.

Do linkowania nadaje się najbardziej kryta ujeżdżalnia, a jeśli 
jej nie ma, zamknięty plac, kąt otwartej ujeżdżalni, kawałek te
renu pod ogrodzeniem, słowem jakieś względnie odosobnione miejsce.

Po 5 minutach spokojnego galopu należy przejść do stępa. Pod
czas gdy chłopiec oprowadza konia w ciągu 5 —10 minut, przygo
towujemy niską chruściankę (hyrdę), długości około 6 — 7 m, wy
sokości około 80 cm, z odkosami i drągami, opartymi na odkosach 
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od strony wewnętrznej. Drągi służą do tego, aby linka podążając 
za koniem mogła się ślizgać po nich i nie zaczepiała o odkosy.

Początkowo chruścianka leży płasko na ziemi, a chłopak przepro
wadza przez nią konia kilkakrotnie. Jeżeli koń spokojnie i z łatwo
ścią wykonał zadanie, rozpoczynamy znów galop na lince, robiąc 
2 — 3 okrążenia w pobliżu przeszkody. Za trzecim lub czwartym 
okrążeniem koń, spokojnie naprowadzony pomiędzy odkosy, skacze 
w galopie przez leżącą chruściankę. Następnie powtarza skok 3 lub 
4 razy (rys. XXII—A i B).

W ciągu paru dni nie stawiamy koniowi innych wymagań, zmie
niając tylko ciągle kierunek skoków. Kiedy koń całkiem obojętnie 
i śmiało idzie na leżącą chruściankę, nadajemy jej pozycję pionową. 
Wysokość twardej części chruścianki nie powinna przekraczać 60 cni. 
Przeszkoda musi stać prosto i mocno. Takie skoki należy przera-

Rys. XXI la.

biać co trzeci dzień, około 2 tygodni. Następnie • przechodzimy do 
skoków w tzw. „korytarzu” lub na krytej albo otwartej ujeżdżalni. 
Ujeżdżalnia otwarta musi mieć ze wszystkich stron ogrodzenie wy
sokości li/2—2 m. „Korytarz” buduje się w sposób uwidoczniony 
na rys. XXIII, nadając mu formę zamkniętego koła. W krytej ujeż
dżalni sporządzamy ze stojaków i drągów również rodzaj korytarza, 
który przy krótkich ścianach może nie być ogrodzony, jeśli dwóch lu
dzi pilnuje tych nie zamkniętych boków.

Początkowo koń się tylko oswaja z nowym otoczeniem, kłusując 
i galopując luzem (bez linki). Gdy to już robi chętnie i spokojnie, 
zmuszamy go do 4 — 6 skoków przez postawioną w poprzek kory
tarza chruściankę, przez którą dawniej skakał na lince. Kawałek cu
kru lub marchwi jest najlepszą nagrodą za posłuszeństwo.

Po upływie tygodnia, jeśli koń poprawnie wykonał pierwsze ćwi
czenie, przechodzimy do następnego, umieszczając pod przeciwległą 
ścianą drugą taką samą chruściankę. Obie chruścianki koń powinien 
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przeskoczyć 6 — 8 razy w spokojnym, równym galopie. Trzeba uni
kać zbyt szybkiego tempa, w którym może się pośliznąć, lecz galop 
za powolny także nie jest wskazany, ponieważ skłania do zatrzymań 
przed przeszkodą.

Trener wyczuwa i utrzymuje właściwe tempo galopu, musi pilno
wać sumiennej pracy konia, uprzedzać nieposłuszeństwo itp., dlate
go też stojąc pośrodku nie może się obejść bez dwóch pomocników, 
którym wyznacza miejsca również na środkowej linii, w odległości 
20 kroków od krótkich ścian ujeżdżalni.

Po kilku lekcjach wnosimy jeszcze dwie chruścianki i ustawiamy 
je obok dawnych w ten sposób, aby tworzyły „oxery”, najpierw bar
dzo wąskie (50 cm), później coraz szersze, zależnie od postępów 
konia nigdy jednak nie przekraczające rozpiętością 1 m 50 cm.

ćwiczenie to od razu wyrabia właściwy styl skoku: dostatecznie 
wczesny odskok z dalekim wyrzuceniem przodu.

W pierwszym okresie zaprawy koń skacze wyłącznie na swobo
dzie, należy jednak ciągle zmieniać ustawienie chruścianek i kieru
nek najazdów.

Już pierwsze skoki na swobodzie uczą konia szybkiej samodzielnej 
orientacji, tak potrzebnej w przyszłej karierze przeszkodowej, 
a szereg skoków wykonywanych bezpośrednio jeden po drugim 
(do 12 przeszkód) uspakaja nerwy i doskonale rozwija muskulaturę.

Należy pamiętać, że początkujące konie szybko się męczą, dając 
w skoku nadmierny wysiłek, a emocja również przyśpiesza wyczer
panie; łatwe ćwiczenia na swobodzie bez ciężaru jeźdźca są więc 
najracjonalniejszą zaprawą do przyszłej ciężkiej pracy.
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Pod koniec pierwszego okresu, gdy koń już skacze z zupełnym spo
kojem, dobrze jest stawiać od czasu do czasu wyższe chruścianki 
(około 1 m 20 cm), których twarda rama nie powinna jednak prze
kraczać 80 — 90 cm.

Drewniane obramowania chruścianek można czasami przemalo- 
wywać odpowiednio przyrządzonym wapnem, nadając im barwę bia
łą, czarną, czerwoną lub zieloną, gdyż wszystkie te kolory spotkamjr 
później na oficjalnych torach przeszkodowych.

Przed skokami na swobodzie powinniśmy wkładać koniowi ochra
niacze lub bandażować nogi tak samo jak przed wyścigiem (rysu
nek XVII).

Początkowo prócz ochraniaczy wskazane są również gumowe ka
losze, które chronią korony i piętki przednich kończyn.

W pierwszym okresie nauki skakania nie wolno używać twar
dych przeszkód: drągów, murów itd., gdyż młody koń zatraca płyn
ność skoku, idąc do góry zbyt wysoko i pionowo, zwłaszcza jeżeli 
już raz lub kilka razy doświadczył bólu uderzenia o drąg czy deskę.

Każda chruścianka musi mieć wysokie odkosy, które pozbawiają 
młodego konia możności wyłamań.

Należy unikać ujeżdżalni o śliskim lub twardym gruncie; najbar
dziej odpowiada naszej pracy lekki piasek. Ujeżdżalnia nie może być 
mniejsza niż 40 X 20 m, jednak pożądana jest zawsze większa.

Zaraz po skokach powinniśmy zdjąć koniowi ochraniacze, okryć go 
ciepłą derką i oprowadzać, póki nie ochłonie.

2. Drugi okres.

Przechodząc do drugiego okresu zaprawy dajemy koniowi tygo
dniową przerwę w nauce skoków, rozpoczętej w pierwszym okresie. 
Program tego tygodnia obejmuje wolne galopy. Z początkiem drugie
go tygodnia, po cantrze przewidzianym w rozkładzie pracy dziennej, 
należy skoczyć 3 — 4 razy przez jedną chruściankę z odkosami, 
która się różni od dawnych tylko cokolwiek większą długością (7 — 
8 m). Tempo 400 m na minutę, siad taki sam jak przy cantrowa- 
niu, ręce spokojne, stała łączność z pyskiem konia. Po skokach, 
jak zwykle, przechadzka stępa w pobliżu stajni.

Z początku skaczemy co trzeci dzień przez pojedynczą chruścian
kę, później stopniowo zwiększamy liczbę chruścianek, rozstawiając 
je w odległości około 100 m; ku końcowi drugiego okresu, zaprawy 
dochodzimy do 6 przeszkód.
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Trzeba pilnować, aby koń nie hamował przed skokiem i szedł śmia
ło, trochę dodając, na przeszkodę. Jeździec siedzi jakby z zamknię
tymi oczami, nie przeszkadza i nie pomaga koniowi, tylko uważnie 
podąża za jego ruchem. Dzięki biernemu prowadzeniu koń przyzwy
czaja się do skoków' pod jeźdźcem, lecz nie zatraca wyrobionej już 
indywidualności i samodzielnie oblicza wszystkie skoki.

Dokładne wykonanie zadań pierwszego okresu daje stuprocento
wą rękojmię, że późniejsze ćwiczenia będą miały pomyślny i łatwy 
przebieg.

W miarę wzrastania szybkości cantrów w dalszych tygodniach 
drugiego okresu zaprawy zwiększa się również tempo skoków przez 
chruścianki, skaczemy już jednak tylko dwa razy tygodniowo, a mia
nowicie we środy i w7 soboty.

Chruścianki metrowej wysokości, jak zwykle, z odkosami i z drew
nianym obramowaniem, nie przekraczającym 70 cm, są zaopatrzone 
w wyraźną wskazówkę, którą tworzy drąg przybity u podstaw7 prze
szkody.

W drugim cantrze przewidzianym w programie pracy dziennej 
powinniśmy skoczyć przez 5 — 6 chruścianek, rozstawionych co 300 
metrów na przestrzeni ostatnich 1600 — 2000 m.

Niekiedy już po kilku lekcjach koń pełnej krwi zdradza wielką 
nerwowość i zaczyna ponosić na przeszkodę. W takich razach jeź
dziec stara się bez walki, samym tylko spokojem siadu i mocnym 
wstrzymywaniem nie dopuścić do zmiany tempa galopu, ale między 
przeszkodami musi wyrównać konia, nawiązać stałą łączność z jego 
pyskiem i pozostawić skoczkowi zupełną swmbodę, pozwalając wyko
nać skok nawet w7 większym tempie. Zaraz po skoku ponowmie „zbie
ra” konia i „stawia na tempo”, w7 jakim postanowił galopowrać. Zde
nerwowanie i gwałtowna walka z koniem dają zaw7sze ujemne wy
niki, natomiast koń nabiera zaufania do jeźdźca, który umie zacho
wać zimną krew w każdym wypadku.

Walka z jeźdźcem wybija konia z tempa, a prócz tego skacze on 
wówczas nieuważnie, popełnia błędy i łatwo może upaść.

Nie należy własną aktywnością odrywać uwagi konia od prze
szkody, którą powinien ocenić już z daleka i w zdecydowanej akcji 
galopu śmiało obliczyć sobie skok. Kilkuletnia praktyka przeszkodo
wa uczy konia oszczędności wysiłku i wyrabia niezbędną równo
wagę.

Dobry koń przeszkodowy skacze nieefektownie, jakby po prostu 
galopował przez przeszkody, nie hamuje i mocno „czesze” chruścian
ki aż do drewnianych obramowań. Technika jego skoku polega na 
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tym, że daje w powietrzu „szczupaka”, czyli wysoko wyrzuca przód, 
podczas gdy zad idzie znacznie niżej. Przednie nogi już nad prze
szkodą dążą do jak najszybszego zetknięcia się z gruntem. Szyja 
bascule’uje tylko o tyle, o ile chodzi o odzyskanie zachwianej równo
wagi.

żaden rodzaj sportu konnego nie wymaga takiej intuicji i takiego 
zgrania z koniem jak jazda wyścigowa.

Dobry jeździec stosuje się do konia i podąża za każdym jego ru
chem, gdyż w tej ogromnej szybkości najmniejszy błąd, najmniejsze 
naruszenie rytmu, może spowodować groźną katastrofę. W wyścigu 
koń i jeździec tworzą nierozdzielną całość: ich serca, nerwy i mię
śnie zespala zgodny wysiłek, a jeżeli solidarność zawiedzie choć na 
jednym odcinku współpracy, zawodzi również zwycięstwo.

Doskonale uzgodnienie wszystkich mięśni, nieprzeciętna odwaga, 
jasny i bystry umysł, zdolny w każdym ułamku sekundy trafnie oce
nić okoliczności wyścigu i powziąć nieomylną decyzję — oto ideał 
osiągalny tylko dla wyjątkowych talentów.

Ale nigdy nie wiadomo, czy plecak szeregowca nie zawiera mar
szałkowskiej buławy! Wolno więc i nam wierzyć we własne siły, a sa
mo dążenie do ideału daje już rękojmię poważnych postępów w pracy.

Wróćmy jednak do przerwanego programu nauki skoków.
Pod koniec drugiego okresu zaprawy koń ma już za sobą szereg 

cantrów o coraz szybszym tempie (do 600 m na minutę), ze skoka
mi przez chruścianki rozstawione na dystansie 2000 m. Dotychczas 
pracuje w pojedynkę, czyli bez towarzystwa innych koni.

3. Trzeci okres.

Jeżeli przygotowujemy konia wyłącznie do gonitw płotowych, to 
trzeci okres ćwiczenia w skokach różni się od poprzedniego tylko 
o tyle, że koń skacze w coraz szybszym tempie i już nie w pojedyn
kę, ale w towarzystwie 2 — 3 koni.

Między drugim a trzecim okresem robimy tygodniową przerwę w 
skokach, a następnie w dni ostrych galopów galopujemy skacząc 
przez chruścianki (płoty) początkowo na przestrzeni ostatnich 500 
m, a później ostatnich 1000 m. Chruścianki przepisowych rozmia
rów, jak zwykle z odkosami, tylko znacznie dłuższe niż poprzednio 
(10 — 12 m). W ostrym galopie dzięki długości chruścianki koń zde
cydowanie idzie na przeszkodę i nie szuka przed nią ucieczki, usiłu
jąc wyłamać, a jeździec ma ułatwione prowadzenie konia, widzi 
bowiem już z daleka szeroki front przeszkody.
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Skoki w ostrym galopie odbywają się tylko raz na tydzień — we 
środy, a pod koniec trzeciego okresu zaprawy — co dwa tygodnie, 
w towarzystwie drugiego konia, przy czym skaczemy przez chru- 
ścianki rozstawione już na całym dystansie galopu.

Koniowi, który normalnie przeszedł dwa pierwsze okresy ćwiczeń 
w skakaniu, a zwłaszcza skakał prawidłowo galopując z szybkością 
600 m na minutę, skoki w szybszym tempie nie sprawią szczegól
nych trudności.

Z początkiem trzeciego okresu koń jest już na tyle wyrobiony i wy
gimnastykowany, ma już tak rozwinięte mięśnie, że pozostaje tylko 
„otworzyć mu oddech”, czyli dać szereg galopów, hartujących płu
ca, aby mógł stanąć do wyścigu.

Dopóki przyszły koń przeszkodowy (Steepler) nie odbył choć 
dwóch ostrych galopów na dystansie 1000 m, nie należy zaczynać od 
skakania w szybkim tempie przez wszystkie płoty tego dystansu. 
Początkowo więc stawiamy tylko dwie chruścianki, w odległości 
200 — 300 m jedną od drugiej, i skaczemy przez nie razem z innym 
koniem, aby oswoić skoczka z atmosferą gonitwy.

Przy wyborze pary dla naszego wychowanka powinniśmy starać 
się o podobieństwo temperamentów i klasy obu koni. Nie jest to rze
czą łatwą, choćby dlatego, że jeździec-amator zazwyczaj nie ma 
w czym wybierać. Jeśli wszakże rozporządza choćby dwoma końmi, 
jednakowo zaawansowanymi pod względem przygotowania (co sta
nowi nieodzowny warunek wspólnej pracy), powinien najeżdżać na 
chruściankę w ten sposób, aby ostrzejszy koń szedł po stronie ze
wnętrznej koła. Koniowi słabszemu należy dać pewną ulgę wagi. 
Trzeba dążyć do galopowania łeb w łeb, z zachowaniem między koń
mi odległości przynajmniej 4 m, co jest konieczne zwłaszcza przed 
przeszkodą. Jeśli jeden z koni wysunie się naprzód, należy go zaraz 
po skoku łagodnie przytrzymać, aby maruder mógł dopędzić towa
rzysza pracy i na następną chruściankę iść już obok.

Nie wolno skakać „na ogonie”, to jest tuż za drugim koniem, ani 
o pół długości z tyłu. Jeśli nie możemy uzyskać galopu łeb w łeb, 
powinniśmy stopniowo wycofać konia i galopować o parę długości 
za partnerem.

Jeździec upatruje sobie z daleka jakiś odcinek przeszkody i napro
wadza konia prostopadle, unikając starannie skakania na ukos oraz 
przecięcia drogi koniowi idącemu z tyłu. Wszystkie błędy należy na
prawiać stopniowo i spokojnie, a galopować zawsze po linii zupełnie 
prostej.
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Skacząc parami przechodzimy stopniowo od cantrów do galopu, 
który powinien osiągnąć właściwą szybkość już na jakie 100 — 200 r.n 
przed pierwszą przeszkodą. Tempo takich roboczych galopów ze sko
kami wynosi początkowo: 500 m na 37 sekund, później: 500 m na 
36 sekund i wreszcie: 500 m na 35 sekund.

Nie należy przekraczać tej szybkości, jest ona bowiem najzupeł
niej dostateczna i nie „przeciąga” kondycji zaprawowej konia.

4. Przeszkody.

Jeżeli koń ma brać wdział wyłącznie w gonitwach przeszkodowych, 
(stepie - chaise) to galopy ze skokami przez chruściaki są jedynie 
wstępem do trzeciego okresu zaprawy w skokach, a ich szybkość 
nie może przekraczać 500 m na 38 lub 40 sekund, czyli 1000 m na 
minutę 16 sekund albo minutę 20 sekund.

Dalsze lekcje skoków, jeżeli chodzi o przygotowanie młodego ko
nia przeszkodowego, wymagają pewnej rozmaitości przeszkód, któ
rych różnorodność wyrabia w koniu prawidłowy styl i oko.

Ustawiamy przeto parami chruścianki dawnego typu, tak aby każ
da para tworzyła oxer szerokości około 1 m 40 cm, a wysokości 1 m 
— 1 m 10 cm. Przez oxery te skaczemy w tempie: 500 m na minutę. 
W miarę zwiększania szybkości galopów należy zwiększyć rozpiętość 
oxerów do 2 m, a gdy koń nabierze rutyny, połączyć już nie dwie, 
lecz trzy chruścianki, budując przeszkodę szerokości 2 m 50 cm. Tra
sa galopu wygląda wówczas następująco:

skok — zwykła chruścianka pojedyńcza,pierwszy
drugi „ — oxer 1 m 10 cm, szerokości 1 m 40 cm
trzeci 11 11 11 a ♦ł 11 11 1 m 20 cm
czwarty 11 11 11 * • 11 11 11 2 m
piąty ł» 11 11 ii 11 11 11 2 m 50 cm
szósty — zwykła chruścianka pojedyncza.11

Skoki odbywają się raz na tydzień, we środy, zgodnie z rozkładem 
pracy trzeciego okresu zaprawy, który ten dzień tygodnia przezna
cza na ostre galopy.

Wskazane jest, żeby młodego konia prowadził z początku na prze
szkody stary, doświadczony i spokojny koń przeszkodowy (Steepler). 
Ułatwia to bardzo pracę, ponieważ młody koń nabiera zaufania 
i śmiało podąża za starszym towarzyszem. Pomoc prowadzącego by
wa niezbędna, zwłaszcza gdy chodzi o całkiem nowy rodzaj prze
szkód, który nasz uczeń spotyka po raz pierwszy.
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Jednocześnie z zaprawą w skokach przez kombinowane chruścian- 
ki przyzw.vczajamy konia do przeszkód innego typu, które wymaga
ją odmiennej techniki skoku. Nowa przeszkoda powinna się znajdo
wać między dawnymi jako czwarta lub piąta z rzędu, a jej boki mu
szą być oczywiście zaopatrzone w odkosy.

Takim nowym typem przeszkody będzie przede wszystkim otwar
ty rów suchy oraz rów z woda.

Szerokość otwartego rowu bez wody początkowo nie przekracza 
2 m 50 cm, długość odpowiada długości innych przeszkód, a głębo
kość wynosi około 50 cm. ściana od strony odskoków jest prosto
padła i odpowiednio wzmocniona, od strony lądowania zaś pochylo
na pod kątem 50" — 60". Z początku dajemy przed rowem wskazów
kę, to jest małą dobrze umocowaną chruściankę wysokości około 
40 cm. Po dwóch tygodniach można już rów rozszerzyć do 3 m.

Jednocześnie powinniśmy przygotować taki sam rów z wodą, któ
rą się leje na rozesłany w rowie brezent. Jeśli nie mamy brezentu, 
można pogłębić i napełnić wodą zwykły rów, ale nie jest to zbyt 
praktyczne.

Uzupełnienie nauki młodego skoczka wymaga kilku lekcji 
skoków przez wyższe chruścianki. W tym celu za pomocą świeżych 
gałęzi stopniowo podwyższamy rozstawione na torze chruścianki nor
malne, z których dwie lub trzy musimy doprowadzić do wysokości 
około 1 m 40 cm, przy czym poziom twardej części przeszkody pod
wyższa się również do 90 cm. Chruścianki należy mocno przytwier
dzać do ziemi, żeby nie były wywrotne.

Przeszkody twarde, najczęściej spotykane na oficjalnych torach, 
a mianowicie: „żebra", wały i mury nie przekraczają wysokością 1 
m — 1 m 10 cm.

Młodemu koniowi lepiej zawsze ułatwić pierwsze skoki tego ro
dzaju.

„Żebra”, czyli płot z drągów wysokości około 1 m, pochylony mniej 
więcej pod kątem 60" w kierunku lądowania. Dla złagodzenia tej 
przeszkody dajemy zamiast górnego drąga dobrze przybitą spręży
stą deskę, która się ugina, a nawet pęka, gdy tylko koń mocniej za
wadzi o nią przodem.

Skoki przez wał ziemny i mur ułatwiamy pokrywając grzbiet prze
szkody warstwą darni grubości 30 — 50 cm. W razie potrącenia darń 
rozpada się na kawałki.

Konie, które nabrały zwyczaju „czesania” chruścianek, poezątko- 
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wo mocno zawadzają o górną część twardej przeszkody, ale bolesne 
doświadczenie uczy je wkrótce większej ostrożności. Nie trzeba jed
nak nadużywać twardych przeszkód, gdyż koń zaczyna skakać z za
pasem, czyli zbyt wysoko, tracąc przez to na szybkości.

Do przeszkód twardych przechodzimy dopiero w ostatnim okresie 
ćwiczenia w skakaniu, gdy koń jest już dostatecznie przygotowany 
i zupełnie oswojony ze skokami. Nie powinniśmy obniżać tego ro
dzaju przeszkód, ponieważ nadmierne ułatwienia działają demorali
zująco i uczą konia lekceważyć przeszkody, co doprowadza zwykle 
do upadków.

A B

Rys. XXIV.

Trzeba pamiętać, że dobry koń płotowy, który galopuje przez chru
ścianki niemal jak po płaskim torze, bywa często bardzo miernym 
koniem przeszkodowym i odwrotnie: wybitny koń przeszkodowy, da
jąc pełne skoki, traci szybkość i przegrywa gonitwę płotową do gor
szego skoczka właśnie z tego powodu, że skakał zbyt starannie.

Przed każdą lekcją skoków powinniśmy wkładać koniowi na wszyst
kie cztery nogi bandaże lub specjalne ochraniacze, których przeróż
ne rodzaje znaleźć można w każdej firmie rymarskiej. Polecenia go
dne są zwłaszcza „nogawki” typu Auteil, wkładane na cienką war
stwę waty (rysunek XXIV-A i B). Staranne zabezpieczenie nóg pod
czas pracy zapobiega wielu przykrym wypadkom, na jakie koń jest 
narażony.
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5. Siad w skoku.

Przed skokami podczas rannej pracy jeździec przedłuża o dwie 
dziurki strzemiona, co czyni siad głębszym i pewniejszym. Na pierw
sza chruściankę zagalopowuje się z daleka (100 — 200 m) zawcza

su nadając koniowi właściwe, równe tempo. Wodze, związane przy 
końcu w mocny węzeł (rysunek XXV), ujęte tuż przy szyi końskiej, 
w odległości 20 — 30 cm do przedniego łęku (rysunek XXVI); pięty 
w dół, strzemię pod obcasem. Środek ciężkości półśiadu przesu

Rys. XXVT.

nięty raczej ku tyłowi, korpus jeźdźca podany mocno naprzód, pra
wie równoległy z linią grzbietu konia, szyja wyciągnięta, głowa pod
niesiona. Przed samą chruścianką jeździec lekko wysuwa łydki ku 
przodowi i biernie wyczekuje skoku (rysunek XXVII-A). W chwili 
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gdy koń Bierze przeszkodę, łączność z pyskiem równie mocna jak 
poprzednio. Jeździec lekko i elastycznie przysiada, jakby wyraźniej 
przyklękał na łopatkach końskich i nie dotykając siodła siedzeniem 
amortyzuje rzut konia w górę sprężystością kolan (rys. XXVII-B). 
Przy lądowaniu korpus jeźdźca nie zmienia postawy. W razie potrze
by większego oddania wodzy obie ręce mocniej lub słabiej rozprosto
wują się jednocześnie w łokciach (rysunek XXVII-C).

Skacząc przez rowy jeździec wzmacnia łączność z pyskiem koń
skim. W odległości 50 m od przeszkody ściąga już wodze, jakby chcial 
wstrzymać konia, nie zmniejsza jednak szybkości, tylko daje konio
wi mocniejsze oparcie o wędzidło i osiąga galop bardziej „zebrany”. 
Na 10 — 15 m przed rowem pracą krzyża i lekkim posyłem rąk wy
pycha konia, zwiększa jego szybkość i skacze przez rów, z łydkami 

Rys. XXVII.

ABC

mocno wysuniętymi ku przodowi i korpusem bardzo podanym na
przód.

Jeżeli koń nie dosięgnął przeciwległego brzegu i zapad! się w rów 
tylnymi nogami (rysunek XXVIII), jeździec powinien jeszcze moc
niej pochylić tułów, a nawet objąć jedną ręką szyję konia, aby w 
ten sposób odciążyć mu zad, jednocześnie zaś rzucić wodze, pozosta
wiając skoczkowi zupełną swobodę. Taki błąd jest bardzo niebezpie
czny dla konia, grozi bowiem nadwerężeniem lub pęknięciem krzy
ża, dlatego też nie wolno siadać w siodle, ani tym bardziej odchylać 
ciała w tył i zawisać na wodzach, jak to niestety robi wielu jeźdź
ców.

Jeżeli koń wpadł do rowu przednimi nogami, jeździec błyskawicz
nie rzuca wodze, przytrzymując je tylko za sam koniec lewą ręką, 
mocno wysuwa naprzód łydki, by mieć jak najsilniejsze oparcie w 
strzemionach i jednocześnie odchyla tułów w tył. Koń dzięki odda
nym wodzom podeprze się głową jak laską, odzyska równowagę 
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i łatwiej wydobędzie z rowu przód, odciążony przez odpowiedni siad 
j eźdźca.

Jeździec jednak nie powinien nigdy zabezpieczać się z góry przed 
niebezpieczeństwem, przybierając w skokach jakąś postawę obron
ną, dowodzi to bowiem braku serca.

Konie, które często skakały przez oxery z chruścianek, doskonale 
skaczą przez rowy, a zachowanie jeźdźca na wszystkich szerokich 
przeszkodach musi być takie same jak podczas skakania przez rów.

Już na 200 m przed twardą pionową przeszkodą jeździec łagodnie 
zwalnia tempo, jeśli było za ostre (500 m na 35 lub 36 sekund), tak 

Rys. XXVIII.

aby nie przekraczało 500 m na 39 — 40 sekund. Siad normalny, 
tułów pochylony nad szyją konia, ręce trzymają wodze tuż przy 
szyi. Jeżeli koń zawadzi przodem, trzeba odrzucić ciało w tył 
i oddać wodze, mniej lub więcej, zależnie od siły zawadzenia o prze
szkodę.

Zaprawę w skokach można uznać za skończoną dopiero wówczas, 
gdy młody koń odbędzie (najlepiej — w towarzystwie, doświadczo
nego prowadzącego) trzy lub cztery przebiegi próbne (trial), na 
normalnym torze przeszkodowym, przebywając dystans około 3000 m 
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w tempie 400 — 500 m na minutę. Próby należy powtarzać co trze
ci dzień.

Praca taka obowiązuje również przy zmianie toru wyścigowegr, 
dla zapoznania konia z nowymi przeszkodami i nowym terenem.

ZAPRAWA I FORMA JEŹDŹCA.

1. Okres zimowy.

Jednocześnie z zaprawą konia jeździec musi się zająć własną formą.
Już w okresie zimowym, kiedy konie dopiero kłusują, prowadzi od

powiedni tryb życia i przerabia niezbędne ćwiczenia gimnastyczne.
A więc przede wszystkim unika alkoholu i potraw tłustych, w po

łudnie po powrocie ze stajni zjada normalny obiad, ale wieczorem 
tylko bardzo lekką kolację. Sypia po 7 — 8 godzin na dobę, wyłącz
nie w nocy, wystrzegając się zwłaszcza drzemki po jedzeniu. Używa 
własnych nóg, jako jedynego środka lokomocji. Jest ciągle w ruchu.

Codziennie rano, przy oknie otwartym bez względu na pogodę, wy
konuje kilka ćwiczeń gimnastycznych, aby wzmocnić mięśnie nóg, 
brzucha i ramion, tak jak tego wymaga siad amerykański.

a) Gimnastyka nóg: 10 — 20 głębokich przysiadów; 20 — 30 sko
ków w postawie żaby, z mocno zgiętymi kolanami.

b) Gimnastyka brzucha: leżąc na dywanie (na wznak) wsuwa 
palce nóg pod szafę, komodę lub kredens, ramiona zaś wyciąga nad 
głową. Następnie unosi się i siada z rękami wyciągniętymi w górę, 
a później wraca do pozycji poziomej. Powtarza to 10 —15 razy.

c) Gimnastyka rąk: przytwierdza do ściany na wysokości 1 m od 
podłogi dwie grube gumy, zaopatrzone rączkami z drewna. Ujmuje 
obie rączki, przysiada tak, jak się przysiada na galopującym koniu, 
i wyprostowanymi ramionami naciąga gumy. Następnie zbliża ręce 
z napiętą gumą do klatki piersiowej i znów prostuje, przy czym ciało 
musi być podane naprzód. Z początku ruchy są bardzo powolne, 
z czasem jednak osiągają szybki rytm galopu i mogą dać pewne po
jęcie o posyle rąk stosowanych w wyścigu, ćwiczenie to wyrabia ra
miona, krzyż i uda, a jednocześnie dzięki elastyczności gum uczy rę
ce płynnego podążania za napiętą wodzą.

Już od jesieni trzeba się wprawiać we władaniu batem. Po osią
gnięciu tej umiejętności dobrze jest ćwiczyć się w pracy bata i gi
mnastyce z gumami jednocześnie trzymając gumy jedną ręką a bat 
drugą.
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Świetnie robi jazda na nartach lub jeśli ktoś jej nie uprawia, zwy
czajne bieganie. Jeździec powinien przebiec co dzień 100 — 250 m 
w szybkim tempie unikając jednak zmęczenia.

2. Okres wolnych galopów (cantrów).

W okresie wolnych galopów, czyli w marcu i kwietniu, najlepszą 
zaprawą jeźdźca jest galopowanie na 5 — 6 koniach dziennie, jeżeli 
zaś nie posiada równie licznej stajni, musi nadal biegać:. 400 — 
500 m swobodnym „kłusem”, a ostatnie 100 m w znacznie szybszym 
tempie. 1 TT

Jednocześnie zaczyna już myśleć o własnym ciężarze, dbając, aby 
nie przekraczał 70 kg. Jeżeli codzienne ćwiczenia fizyczne nie zmniej
szyły go dostatecznie, trzeba użyć radykalniejszych środków.

Rano: filiżanka słabo osłodzonej herbaty i 2 — 3 sucharki. Na 
obiad: gotowane mięso lub mocno wysmażony befsztyk, drób, jarzy
ny, sałata, owoce. Świeże pieczywo, zupy, sosy, tłuszcze, alkohol (na
wet piwo) — wyłączone. Po obiedzie półgodzinny wypoczynek, a póź
niej przechadzka. Na kolację: szklanka zsiadłego mleka, czerstwy 
razowiec lub sałata, jarzyny. Do łóżka: jabłko lub inne owoce. 
W ciągu dnia trzeba wypić dwie szklanki zimnej przegotowanej wo
dy, ale nie przy jedzeniu. Unikać słodyczy. Używać jak najwięcej 
ruchu.

3. Okres ostrych galopów.

W trzecim okresie zaprawy, tj. w okresie ostrych galopów, jeź
dziec powinien wypełniać na jednym koniu cały program pracy dzien
nej i cantrować lub galopować na 6 — 8 innych koniach. Nie prze
rywa też codziennych biegów pieszo, przeciwnie — przedłuża je 
do 1000 m, a co drugi dzień dla wyrobienia oddechu przebiega 100 m 
w szybszym tempie.

Zimna woda zmniejsza ciężar i wzmacnia mięśnie, a pływanie 
otwiera oddech; pływajmy więc jak najczęściej i jak najdłużej 
w rzece lub basenie.

Odżywiać się trzeba jak w poprzednim okresie, sypiać wyłącznie 
w nocy, około 7 — 8 godzin.

Tytoń jest mniej szkodliwy niż alkohol, nie należy go wszakże nad
używać, zwłaszcza przed jedzeniem.

żadne środki wewnętrzne nie są wskazane. Rozmaite „kogutki”, 
proszki, krople itd. osłabiają zwykle serce i system nerwowy, słowem 
— dwa najważniejsze silniki każdego sportowca.
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Jeżeli ciężar jeźdźca grozi przekroczeniem norm ustalonych w go
nitwach, w których chce brać udział, jeździec musi się zaopatrzyć 
w jak najlżejsze siodło i ubiór (buty 0,8 kg, spodnie i kurtka jed
wabne).

Jeśli i to nie pomaga, nie można uniknąć leczenia „odtłuszczają
cego”.

Dieta: na śniadanie pól szklanki herbaty i 1 sucharek; na obiad 
wysmażony kawałek mięsa z sałatą bez śmietany i oliwy lub goto
wane mięso bez tłuszczu oraz jedno jabłko; na kolację szklanka 
zsiadłego mleka. Przed wyścigiem, po rannej pracy 3 — 4 jajka na 
miękko, rozbite w szklance, a prócz tego befsztyk.

Bieganie: w największy upał przebiegać co dzień wolnym „kłu
sem” około 2 km, mając na sobie strój następujący: wełniany szal, 
ciepły sweter i ciepłe rękawiczki. Po biegu przeleżeć godzinę w staj
ni, na sianie, pod dwoma kocami, następnie wziąć ciepłą kąpiel.

Łaźnia: sucha parówka o temperaturze 70" — 75" (głowa owinięta 
mokrym ręcznikiem). Po 20 minutach przejść do sali o temperaturze 
40" — 45" i leżeć tam lub siedzieć dwie godziny, ocierając spocone 
ciało ręcznikiem. Nogi zanurzyć w gorącej wodzie, głowę stale chło
dzić zimną. Przed opuszczeniem łaźni zimny natrysk lub pływalnia. 
Można też bezpośrednio po suchej parówce przejść do kabiny, owinąć 
się dwoma lub trzema ciepłymi kocami i przeleżeć tak bez ruchu oko
ło dwóch godzin. Następnie umyć całe ciało i wziąć zimny natrysk.

Przeczyszczenie: wypita na noc filiżanka wywaru z ziół „Cham- 
bard” działa również bardzo skutecznie.

Stosowanie powyższych środków wymaga wielkiej ostrożności: 
gwałtowna utrata ciężaru nadweręża zdrowie, nie wolno więc tracić 
więcej niż 1 kg dziennie.

WYŚCIGI.

1. Normy szybkości.

Trzymając się od początku tej książki ściśle praktycznego ujęcia 
tematu, pomijamy analizę mechaniki ruchu konia w galopie i prze
chodzimy do omówienia różnych rodzajów galopów dzieląc je we
dług szybkości na trzy kategorie.

I. Wolne galopy (contry):
a) canter amerykański ...... 300 — 400 m na 1 min.
b) canter angielski na trzy tempa. . .- 450 — 550 „ „ 1 „
c) „półmach” ............................................... . . 600 — 700 „ „ 1 „
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II. Galopy średnio ostre (na cztery tempa):
a) galop przeszkodowy średnio ostry 500 m w 40 sek. (750 m na 1 min.)
b) galop płotowy....................................... 500 „ „ 37 „ (800 „ „1 „ )
c) galop w wyścigu płaskim .... 500 „ „ 33 „ (900 „ „1 „ )

III. Najszybsze ostre galopy (na cztery tempa):
a) galop przeszkodowy .... 500 m w 37 sek. ( 800 m na 1 min.)
b) galop płotowy..................... 500 „ „ 33 „ ( 900 „ „1 „ )
c) galop w wyścigu płaskim . . . 500 „ „ 30 „ (1000 „ „1 „ )

Z taką szybkością można przebyć 500 m lub co najwyżej 1000 m
z całego dystansu gonitwy.

Zdarza się czasem, że w gonitwie przeszkodowej koń zrobi „ćwiart
kę”, czyli 500 m w 36 sekund- lub nawet 35 sekund, w gonitwie pło
towej w 32 sekundy, a w płaskiej w 29 sekund, lecz są to tylko spo
radyczne wypadki.

Przeciętne normy rozgrywanych wyścigów:

I. Gonitwy płaskie (ciężar od 52 do 62 kg):
2- letnie og. i kl. dyst. 1100 m czas: 6, 31, 31 sek., razem 1 min. 8 sek.
3- letnie i starsze

og. i kl.: „ 1300 „ „ 20, 31, 31 sek., „ 1 „ 22
„ 1600 „ „ 7, 32, 31, 31 sek., „ 1 41

Jł „ 2100 „ „ 7, 32, 33, 32, 31 sek., 2 „ 15
ł, „ 2400 „ „ 26, 33, 32, 33, 32 sek., 9

33 „ 36

II. Gonitwy płotowe (ciężar 65 — 74 kg):
konie 3-letnie
! starsze: dyst. 2400 m czas: 29, 35, 36. 37, 35 sek.,

>> „ 2800 „ „ 56, 36, 36, 35, 35 sek-,
„ 3200 „ „ 4, 35, 36, 36, 35, 35, 36 sek.,

» „ 3600 „ » 8, 36, 37, 35, 35, 37, 36, 36 sek.,

razem 2 min. 52 sek.
„ 3 ,. 18 ,.

3 „ 47 ,,
4 .. 20 „

III. Gonitiey przeszkodowe (ciężar 65 — 74 kg):
konie 3-letnie
j starsze: dyst. 3000 m szybkie tempo 3 min. 48 sek , wolne tempo 4 min.

łł 33 3200 33 33 33 4 „ 4 33 33 »> 4 „ 16 sek.,
33 3600 33 33 33 4 „ 39 33 33 33 4 „ 48

33 33 4000 33 33 33 5 „ 20 33 33 33 5 „ 30 33

33 33 4200 33 33 33 5 ,, 36 33 33 33 5 „ 46 33

33 33 4800 33 33 33 6 „ 10 33 33 33 6 „ 24 33

33 33 6400 33 33 33 8 „ 30 33 33 33 9 „ 16 33
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Są to oczywiście normy przeciętne, ulegające wahaniom, zależ
nym od:

a) konfiguracji toru (długość prostej, ostrość zakrętów),
b) gruntu (ciężki, lekki, śliski, piaszczysty, trawiasty),
c) ciężaru (wagi),
d) planu jazdy jeźdźca,

w gonitwach przeszkodowych prócz tego wszystkiego zależne jeszcze 
od rozmiarów i typu przeszkód oraz rodzaju trasy.

2. Taktyka jazdy.

Każdą gonitwę można jechać bądź na wytrzymałość, bądź na 
szybkość.

W pierwszym wypadku współzawodnicy idą od miejsca do miejsca 
pełną szybkością, a wygrywa zazwyczaj koń dobrze wytrzymujący 
odległość, silny i raczej tępy niż nerwowy.

Przykład: dyst. 2400 m, czas: 26 sek., 33 sek., 32 sek., 32 sek., 
33 sek. = 2 min. 36 sek.

W drugim wypadku konie idą wstrzymywane i dopiero na ostat
nich 1000 — 1300 m toczą walkę o pierwszeństwo.

Przykład: dyst. 2400 m, czas: 28 sek., 35 sek., 34 sek., 31 sek., 
31 sek. = 2 min. 39 sek.

Taki wyścig odpowiada jednostkom bardzo szybkim, lecz nerwo
wym i nie wytrzymującym odległości.

Niektóre gonitwy, mianowicie klasyczne, są sprawdzianem szyb
kości i wytrzymałości jednocześnie.

Przykład: dyst. 2400 m, czas: 24 sek., 32 sek., 32 sek., 32 sek., 
31 sek. — 2 min. 31 sek.

Widzimy więc, że każdy wyścig wymaga pewnej taktyki jazdy.
Przez odpowiednie prowadzenie jeździec zapewnia swemu koniowi 

jak największe widoki zwycięstwa. Umiejętność zapanowania nad 
całym polem gonitwy i narzucenia wszystkim współzawodnikom naj
dogodniejszego dla siebie tempa można osiągnąć tylko dzięki wielo
letniej praktyce wyścigowej.

3. Ciężar.

Mniejsze lub większe obciążenie wpływa na szybkość konia w wy
ścigu.

Według przeprowadzonych doświadczeń nadwaga 2 kg na odle
głości 2000 m odpowiada przy celowniku różnicy 2 długości.
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Choć obliczenie to nie może być matematycznie ścisłe, w każdym 
razie potwierdza fakt, że ciężar utrudnia koniom ostry galop. Nie 
ulega też wątpliwości, że ciężar „dusi” konia tylko w największej 
szybkości, a w kłusie i krótkim galopie nie odgrywa roli, co łatwo 
sprawdzić na kilku koniach, które pomimo różnic obciążenia mogą 
przebyć łeb w łeb cały dystans i stanąć u celownika jednocześnie.

Dopiero w pełnej szybkości mniejsze obciążenie rozstrzyga o zwy
cięstwie między współzawodnikami jednakowej klasy.

Zasada ta jest podstawą wszystkich „handicap’ów” wyścigowych, 
wyrównujących szanse koni w ten sposób, że lepsze niosą większy 
ciężar niż słabsze.

W okresie zaprawy konie mogą pracować w wolnym tempie nawet 
pod ciężarem 76 — 78 kg, natomiast ostre galopy powinny odbywać 
zawsze pod odpowiednio lekkim jeźdźcem, czyli pod obciążeniem nie- 
większym niż maksymum przewidziane dla gonitw, w jakich później 
wezmą udział. W każdym razie na pierwsze ostre galopy należy dać 
koniowi jak najmniejszy ciężar: 56 — 62 kg, a jeżeli sportowiec-wła- 
ściciel waży więcej, może go zastąpić rutynowany chłopak stajenny. 
Jeśli jeździec waży mniej, niż przewidują warunki wyścigu, musi 
brać cięższe siodło lub czaprak z ołowiem, czyli kwadratowy filc, pod
bity płótnem i zaopatrzony po stronie zewnętrznej w skórzane, zapi
nane kieszonki, do których wkłada płaskie kawałki ołowiu. Czaprak 
powinien być przymocowany do siodła, inaczej mógłby się wysunąć 
w wyścigu, ołów zaś należy umieścić tak, aby obciążył głównie przód 
czapraka, lecz nie krępował kolan i łydek jeźdźca.

Koń bardziej odczuwa duży ciężar martwy (ciężkie siodło, ołów) 
niż ciężar dobrego jeźdźca, który siedząc sprężyście, podąża za każ
dym ruchem konia i balansuje ciałem w takt galopu. Natomiast zły 
jeździec nie wiele się różni od ciężaru martwego: tak samo nie wy
czuwa ruchu i nie uzgadnia siadu z jego rytmem.

4. Ogólne zasady jazdy wyścigowej.

Jazda wyścigowa wymaga od swoich adeptów:
a) dobrej jazdy terenowej;
b) panowania nad każdym koniem;
c) dokładnej znajomości „Prawideł wyścigowych”, odnośnych 

ustaw i przepisów, które wychodzą w oficjalnym organie Towarzy
stwa Zachęty do Hodowli Koni w Polsce — „Wiadomości Wyści
gowe”.
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Jeżeli jeździec ma za sobą zimowy okres pilnej i systematycznej 
pracy nad koniem oraz szereg cantrów i roboczych ostrych ga
lopów, jest już dostatecznie przygotowany do udziału w gonitwach

Najlepszą szkołą dla młodego jeźdźca są, najtrudniejsze zresztą, 
gonitwy płaskie.
na oficjalnym torze.

Dobrze przejechany płaski wyścig wbrew ogólnym mniemaniom 
nie ma nic wspólnego z loteryjką, a świadczy naprawdę o wysokiej 
klasie jeździeckiej.

Gonitwy płaskie uczą:

a) dokładności jazdy na starcie, dystansie i finiszu,
b) galopowania w towarzystwie,
c) szybkiej orientacji i błyskawicznej decyzji.

Jeździec musi prowadzić konia w równym tempie i jednocześnie 
zdawać sobie sprawę ze wszystkiego, co się dzieje dookoła: jak jadą 
współzawodnicy, jak idą ich konie, czy są jeszcze dość świeże, który 
najgroźniejszy, kiedy należy zmienić miejsce, wysunąć konia na czo
ło pola, kiedy zacząć walkę ostateczną (finisz) itp. Umiejętności tej 
nie nabywa się w pierwszym wyścigu i trzeba ją okupić niejedną 
przegraną.

W gonitwie płaskiej czasem najmniejszy błąd sprowadza poraż
kę, gdyż przy tak wielkiej szybkości nie da się już naprawić.

Przykład: stawka mija przedostatni zakręt z szybkością 500 m na 
32 sekundy. Niedoświadczony jeździec postanawia w tej chwili prze
dostać się z ostatniego miejsca na czoło pola. By to osiągnąć, mus: 
jechać szybciej, czyli w tempie 500 m na 31 sekund lub jeszcze prę
dzej. Oczywiście taki wysiłek „zarzyna” konia, który staje do walki 
na ostatnich 200 — 100 m zupełnie wyczerpany.

Jeżeli jednak mijając ten sam zakręt stawka zwolni tempo do 500 
m na 34 sekund, a jeździec oceniwszy trafnie położenie zajmie czoło 
pola, wówczas na „prostej”, gdy konie rozwiną znowu większą szyb
kość (500 m na 32 sekundy), galopuje z łatwością i wygrywa wyścig.

Młody czytelnik dziwi się pewnie, dlaczego radzimy mu zaczynać 
karierę wyścigową od gonitw bezwzględnie najtrudniejszych.

Prawda, że debiut w gonitwie płaskiej wypada zazwyczaj fatalnie, 
lecz w każdym razie nawet początkujący jeździec jako tako przyby
wa do celownika i przeważnie kończy gonitwę, czego nie można by 
mu zapewnić w wyścigu płotowym lub przeszkodowym.

75



Nowicjusz łatwo traci siły, panowanie nad koniem i wszelką orien
tację, a nie mając poczucia tempa rozpuszcza i bardzo szybko męczy 
konia, który w skoku może się „urwać” lub upaść niebezpiecznie.

Dla debiutanta więc gonitwa płaska ma tę przewagę nad płotową 
czy przeszkodową, że pozwala skupić uwagę na prawidłowości siadu 
i prowadzenia oraz na utrzymaniu się w tempie całej stawki. Po kil
ku przegranych wyścigach jeździec potrafi już myśleć w ostrym ga
lopie, czyli uświadamiać sobie popełnione błędy. Widzi przeto, że po
zwolił na starcie uciec całej stawce, że na dystansie siedział „w pu
dełku”, czyli zajął miejsce, którego nie mógł później zmienić, albo że 
jechał pod zewnętrzną bandą, tj. dużym kołem, niepotrzebnie nakła
dając drogi, co wyczerpało konia przed końcową walką. W innym wy
padku ruszył ze startu zbyt ostro i, zmęczywszy konia przedwcześnie, 
nie wziął udziału w ostatecznej walce.

Takie błędy utrudniają wprawdzie zwycięstwo, ale w gonitwach 
płaskich jeździec prędzej wyciąga ze swych omyłek pożyteczne wnio
ski, nie jest bowiem zaprzątnięty dodatkowymi zadaniami, jakie nań 
wkłada wyścig płotowy albo przeszkodowy.

Częsty udział w gonitwach płaskich uczy jeźdźca ogólnych zasad 
wyścigu, a doświadczenie nabyte w najpoważniejszych pod wzglę
dem szybkości próbach bardzo ułatwia przejście do gonitw o znacz
nie słabszym tempie (płotowych i przeszkodowych).

Mówimy, że jeździec dobrze przejechał wyścig, jeżeli niezależnie 
od dystansu zaoszczędził konia do ostatecznej walki, czyli umiał roz
łożyć wysiłek na cały dystans gonitwy.

Zależy to od prowadzenia konia i od zachowania się jeźdźca, który 
go dosiada.

5. Przedbieg (vorcanter).

Wyścig poprzedza tak zwany przedbieg (vorcanter), czyli rodzaj 
rozprężenia, albo próbny galop, który następuje po defiladzie współ
zawodników przed trybuną. Galop ten odbywa się na przestrzeni 200 
— 400 m zawsze w kierunku startu, z szybkością zależną od tempa, 
w jakim dany jeździec zamierza jechać w wyścigu, a po części i od 
temperamentu konia. Jeżeli jeździec ma zamiar prowadzić gonitwę 
lub jeśli chce rozruszać tępego konia, galopuje w dużym tempie. Koń 
nerwowy wymaga mniejszej szybkości vorcantru i powinien galopo
wać z dala od innych współzawodników.

W odległości 100 — 200 m przed startem jeźdźcy stopniowo i mięk
ko przechodzą do stępa i nie przekraczając linii startu stępują w kół
ko, jeden za drugim, przez całą szerokość toru.



Przedbieg (vorcanter) czyli krótki pod względem odległości, ale 
energiczny w akcji galop, wzmaga działalność serca, przyśpiesza 
krążenie krwi, wywołuje lekkie poty i otwiera oddech konia. To po
budzenie organizmu jest konieczne .jako przygotowanie do wielkie
go wysiłku gonitwy.

6. Start.

Stępując w kółko w oczekiwaniu startu należy jeszcze raz spraw
dzić popręgi i ewentualnie powęz. Trzeba unikać stępowania „na ogo
nie” za końmi, które kopią, jak również sąsiedztwa koni nerwowych, 
ponieważ nastrój taki bardzo łatwo się udziela.

Przed startem jeździec ma tylko jedno zadanie: jak najmniej zde
nerwować swego konia.

Uwadze jaźdźca nie może ujść żaden ze współzawodników, naj
mniejszy ruch startera i ani jeden jego rozkaz.

Bierność na starcie jest niedopuszczalna, podobnie jak zbytnia 
nerwowość. Jeździec musi być energiczny: chwytać w lot każdą 
dogodną dla siebie sposobność i wykorzystywać ją w stu procentach. 
Nadmierna grzeczność nie jest wskazana, nie wolno jednak nikomu 
przeszkadzać, a umyślne psucie startów, czyli tak zwane „falsc star
ty”, szkodzą opinii jeźdźca, jako wybieg godny zawodowców. Ale 
gapiostwo nie przynosi również chluby, natomiast często sprowadza 
porażkę.

Dobry start ma w wyścigu doniosłe znaczenie. Tylko doświadczony 
żokej potrafi szybko ruszyć ze startu i zająć niezwłocznie bandę.

Gdy chorągiewka zostanie podniesiona, jeździec spokojnie wjeżdża 
stępem w szranki, ustawia konia prostopadle do maszyny startowej, 
nie za blisko sąsiadów; jeżeli ma ostatni numer, stara się nie wysu
wać zbyt daleko na skrzydło stawki; nie startuje, dopóki koń się 
boczy albo cofa, słowem dopóki nie stanął prawidłowo.

Jeśli koń nie chce podejść do maszyny startowej, jeździec nie po
winien go pchać wprost na nią, lecz musi spróbować łagodnego na
jazdu z półwolty lub wolty, wykonanej w kierunku, w jakim koń 
ucieka.

Jeśli koń się cofa, trzeba go zmusić do cofnięcia jeszcze o kilka 
kroków dalej i łydkami gwałtownie wypchnąć naprzód. Jeżeli to nie 
pomaga, zawrócić i po zrobieniu wolty wjechać w szranki.

Gdy się wyczuwa, że chorągiewka zaraz opadnie, a maszyna star
towa wypuści współzawodników, jeździec lewą ręką chwyta i krzy
żuje wodze w połowie długości szyi konia, prawą zaś ręką nadaje ko

77



niowi kierunek ściśle odpowiadający kierunkowi startu, po czym zbie
ra mocno wodze i ściska konia łydkami.

Chorągiewka opada — jeździec staje w strzemionach i rzuca całe 
ciało naprzód z tułowiem pochylonym jak najniżej. Jednocześnie 
łączy prawą rękę z lewą na wodzach ujętych tuż przy grzywie i szyb
ko, nie zmniejszając napięcia wodzy, wyrzuca obie pięści do góry, 
na wysokość uszu końskich, czemu towarzyszą krótkie, częste, ener
giczne uderzenia pięt w boki konia. Zgodność tych ruchów działa jak 
gwaltowne popchnięcie naprzód (rysunek XXIX).

xixx
Już w chwili odskoku ze startu jeźtteiec przybiera postawę, którą 

ma zachować podczas galopu. Gdy koń „stanął na nogi” i rozpoczął 
wyścig, jeździec jednym rzutem oka ocenia położenie i stara się za
jąć najdogodniejsze miejsce przy bandzie (wewnętrznej). Dokonać 
tego musi na przestrzeni pierwszych 100 m stosując się do tempa 
całej stawki. Jeżeli nie osiągnął celu zaraz po starcie, galopuje jak 
najbliżej konia, który zajął bandę, i unika jazdy dużym kołem, czyli 
przy bandzie zewnętrznej.
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Należy zawsze dążyć do „wyrwania” startu, to jest do pewnej 
przewagi nad współzawodnikami już w pierwszej chwili gonitwy. 
Wszystkie błędy poprawiać trzeba bez gwałtownych zmian tempa 
płynnie jadąc „naprzód”. Stale przestrzegać prostej linii galopu i jak 
najmniejszym lukiem brać zakręty.

7. Dystans.

Jeśli jeździec ma przed sobą innego konia, galopuje za nim w od
ległości niemniejszej niż 3 m, lecz przy pierwszej sposobności zmie
nia miejsce, inaczej bowiem grozi mu zamknięcie „w pudełku”, gdy 
trzeci koń, galopujący po stronie zewnętrznej koła, zrówna się 
z nim lub co gorsza — wyprzedzi o pół długości.

Młody jeździec łatwo wpada w taką pułapkę i bywały wypadki, że 
nowicjusz przejeżdżał cały wyścig, nie mogąc się wydostać z „pu
dełka”, w którym go zamknęli dwaj rutynowani współzawodnicy.

Istnieje tylko jedno wyjście z takiego położenia: zwolnić tempo, 
przerzucić konia na zewnętrzną stronę koła i chwilowo zrezygnować 
z bliższego miejsca.

Rutynowani żokeje jadą zwykle „w szachownicę”, by zawsze mieć 
przed sobą otwartą drogę.

Wyprzedzając innego konia nie wolno przejeżdżać zbyt blisko, a po 
wyminięciu zmieniać dotychczasowego kierunku galopu. Dopiero gdy 
współzawodnik zostanie co najmniej o 2 długości z tyłu, można zająć 
miejsce bezpośrednio przed nim. Niedopuszczalne jest również po
trącanie innych koni i przecinanie im drogi.

Jeżeli jeździec wyczuł, że konie idą za ostro, nadaje swojemu tem
po mniej męczące, wypuszcza czoło gonitwy naprzód (fachowcy mó
wią wtedy, że nie przyjął pace’u) i czeka, aż prowadząca stawka 
zmniejszy szybkość, po czym nie gorączkując się, stopniowo, równym 
galopem dopędza czołową grupę i szuka przejścia, możliwie w po
bliżu bandy, czyli jak najkrótszą drogą.

Jeśli tempo gonitwy nie jest duże, jeździec stosuje się do szyb
kości innych, jadąc „w koniach” albo tuż za nimi, bądź też, o ile 
nie ma równego i silnego konia, wychodzi na czoło stawki i jedzie 
dalej własnym tempem. Jazda na przodzie pozwala narzucać tem
po gonitwy, a w chwili gdy dalsze konie ruszą, zapewnia dobre miej
sce i przewagę kilku długości.

W wyścigu o względnie wolnym tempie „odciąganie” konia jest 
najgorszą taktyką jazdy, gdyż w chwili zwiększenia szybkości wstrzy
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mywany koń pozostaje z tyłu i nie zdoła już nadrobić straconej 
odległości.

Prowadząc wyścig można albo od razu zmęczyć przeciwników 
ostrym tempem, albo „ciągnąć pole”, czyli co paręset metrów stopnio
wo zwiększać szybkość.

W pierwszym wypadku, jeśli któryś z koni przewyższa klasą pro
wadzącego, nie ma mowy o osiągnięciu ambitnych zamierzeń. W dru
gim wynik bywa dodatni tylko przy wielkim wyczuciu tempa 
i współzawodnictwie słabszych jeźdźców, którzy tego wyczucia zu
pełnie są pozbawieni.

Najlepiej oszczędzać siły na ostateczną walkę i prowadzić wyścig 
równo, niezależnie od zmian tempa innych koni.

Zmęczenie konia zdradzają następujące objawy:
a) częsta zmiana nogi w galopie;
b) coraz słabsze oparcie na wodzach;
c) silniejsze wahadłowe ruchy głowy i szyi;
d) zataczanie się;
e) ciężki oddech;
f) brak reakcji na posyl rąk, łydek, ostróg, bata.
Gdy przemęczony koń już nie reaguje na żaden ze sposobów po- 

syłu, nie wolno go katować, należy tylko mocniej zebrać wodze 
(dla podtrzymania głowy) i rezygnując z walki spokojnie dojechać 
do celownika, choćby na ostatnim miejscu.

8. Walka ostateczna (finisz).

Walka rozpoczyna się po wyjściu na „prostą”. Początkowo działa 
tylko posyl rąk.

W galopie koń pomaga sobie wahadłowym ruchem szyi i głowy, 
którego wyrazistość zależy od stopnia zmęczenia. Przód konia pod
nosi się jednocześnie z głową, a zad — jednocześnie z opuszczeniem 
głowy.

Jeździec utrzymuje stałą łączność z pyskiem konia, przeto aby 
nie krępować ruchu głowy, musi za nim podążać rękami, im zaś koń 
bardziej się męczy, tym gwałtowniej macha głową i tym większej 
pracy rąk wymaga od jeźdźca. Szybkość ruchów głowy jest wykład
nikiem szybkości samego galopa, głowa bowiem gra rolę wahadła, 
które reguluje jego „mach”.

Jeździec ułatwia koniowi zadanie i może utrzymać rytm galopu 
dosłownie rękami, za pomocą silnie napiętych wodzy. To podą
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żanie za wahadłowym ruchem głowy końskiej nazywamy posyłem 
rąk.

Słyszy się często, że ktoś „pcha konia rękami”. Pchanie takie by
wa skuteczne tylko wtedy, gdy idealnie odpowiada rytmem rytmowi 
galopu i gdy nie narusza łączności z pyskiem konia.

Na rysunku XXX-1 jest uwidocznione jednoczesne podniesienie 
głowy i przodu konia. W chwili tej ręce jeźdźca, zgięte w łokciach, 
cofają się, przy czym same łokcie muszą być rozstawione. Kiedy po 
odbiciu się zadem od ziemi koń jest wyciągnięty, jego głowa dąży 
w dół, a jeździec zupełnie wyprostowuje ręce (rysunek XXX-2).

Rys. XXX.

Jeżeli te ruchy rąk wyprzedzają wahania głowy końskiej o jakiś 
ułamek sekundy, koń zwiększa szybkość galopu. Trzeba jednak jak 
najstaranniej przestrzegać zgodności obu rytmów, w przeciwnym 
wypadku posył rąk działa szkodliwie, „wybija” bowiem konia z rów
nego tempa.

W jeździe wyścigowej praca rąk ma największe znaczenie. Koń 
nie zmęczony reaguje na najlżejszy nawet posył, opiera się moc
niej na wędzidle i zaczyna „ciągnąć”. Stopniowo jednak traci siły, 
coraz mniej korzysta z oparcia i coraz wyraźniej macha głową. Wte
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dy właśnie jeździec wzmacnia łączność i podtrzymuje tempo siłą 
swych rąk podążających za wahadłowym ruchem głowy konia.

W posyle jeździec mocno ściska kolana i łydki, przysiada, ale nie 
dotyka siodła, ręce zaś w takt rytmicznych pochyleń całego ciała na
przód wykonują wyżej opisaną pracę.

Oczywiście praca ta jest wyczerpująca, zwłaszcza że trzeba jej 
podołać już pod koniec gonitwy, wymaga więc odpowiedniej formy 
jeźdźca, której poświęciłem poprzedni rozdział.

Dla wzmocnienia posylu rąk jeździec pobudza zmęczonego konia 
piętami lub ostrogami1) w następujący sposób:

W chwili gdy ręce pchają konia naprzód, obie pięty lub ostrogi 
powinny uderzyć konia za popręgiem (rysunek XXX-2). Rytm ude
rzeń odpowiada rytmowi galopu, tj. uderzenia są jednoczesne z każ
dorazowym odbiciem się zadu konia od ziemi.

Innymi słowy kiedy ręce dążą naprzód, za wyciągniętą szyją ko
nia, łydki i pięty dotykają jego boków; kiedy zaś ręce kurczą się 
w łokciach, łydki i pięty są w powietrzu i tak na zmianę, zawsze w 
takt galopu.

Jeżeli posył rąk i łydek nie pomaga, a pozostało już niewiele me
trów do celownika, przy którym o zwycięstwie rozstrzyga nawet nie
znaczna różnica długości, jeździec musi czasami użyć bata.

Bicie konia na całej „prostej” lub w ogóle bez żadnych widoków 
zajęcia miejsca w gonitwie jest karygodnym okrucieństwem, które 
w dodatku odnosi zupełnie niepożądany skutek.

Prawie każdy koń pełnej krwi daje w wyścigu maksimum wysiłku 
i zasadniczo prócz posyłu rąk nie wymaga żadnej zachęty do pracy.

Wyjątkowo tylko spotykamy jednostki tak tępe, że pomoc ostróg 
lub nawet bata jest naprawdę nieodzowna.

Należy więc traktować bat jako przykrą ostateczność i używać go, 
zresztą nie zawsze, dopiero przed samym celownikiem, w końcowej 
walce o pierwszeństwo.

Mięśnie galopującego konia rozprężają się pod uderzeniem bata, 
trzeba więc uderzać w chwili, gdy koń się wyciąga, a ręce jeźdźca 
dążą naprzód za wahadłowym ruchem głowy końskiej.

Bat ujęty razem z wodzami, prawą ręką tuż przy gałce, spoczywa 
cienkim końcem na łopatce konia. Przed użyciem bata jeździec w 
takt galopu przerzuca wodze do lewej dłoni, ale nie zmniejsza ich 
napięcia i nie przerywa rytmicznego posylu rąk (w tym wypadku

') Przy dosiadaniu klaczy ostrogi są zabronione, wolno ich używać tylko jia 
tępe ogiery i wałachy.
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tylko jednej). Jednocześnie prawa ręka wykonuje batem „młynek” 
w kierunku jazdy i odwraca bat końcem do góry (rysunek XXXI-A. 
B i C). Teraz jeździec trzyma bat końcem naprzód równolegle z szy
ją konia, mniej więcej na poziomie jego oczu. Lewa ręka kontynuuje 
energiczny posył. Bezpośrednio przed uderzeniem, dla uchwycenia 
lytmu, należy wykonać batem w takt galopu parę „młynków” w kie
runku ogona, przy czym ruch.y obu rąk muszą być jak najściślej 
uzgodnione, to znaczy: kiedy lewa jest wyciągnięta, koniec bata znaj
duje się w okolicach prawej pachwiny konia. Po 2 — 3 „młynkach” 
jeździec krótko i mocno uderza konia za popręgiem lub nieco dalej,

C
Rys. XXXI.

ale nie w pachwinę, ciągle w takt galopu i zawsze młynkowym ru
chem bata.

Rysunki XXXII-A, B i C uwidoczniają ścisłą zgodność pracy obu 
rąk: lewa ręka wyciągnięta nad szyją, a prawa cofnięta w tył, 
uderza konia za popręgiem; lewa unosi głowę konia i zbliża się ra
zem z wodzami do ciała jeźdźca, a prawa robi „młynek” w kierunku 
jazdy i odwraca bat końcem do góry.

Jak widzimy, władanie batem wymaga wielkiej wprawy, toteż do
brze jest nosić bat stale ze sobą i przez cały okres zimowy ćwiczyć 
się pieszo w tych ruchach.

Siad jeźdźca w walce ostatecznej musi być zupełnie poprawny. 
Najmniejsza niepewność wytrąca zmęczonego konia z równowagi 
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tak dalece, że zaczyna się chwiać i traci prosty kierunek galopu. Na
wet nieznaczne przesunięcie w bok środka ciężkości jeźdźca pochyla 
konia w tę samą stronę, działając nieledwie jak zderzenie z innym 
koniem, które często powoduje groźne upadki. Z podobnych wzglę
dów nie wolno się oglądać, zmieniając postawę ciała, a jeżeli już ko
niecznie jeździec musi spojrzeć za siebie, niech to zrobi jednym rzu
tem oka spod ramienia lub jednym błyskawicznym zwrotem głowy.

Gdy koń mija celownik, wszelki posył od razu usta je, a jeździec, 
łącząc znów na wodzach obie ręce, miękko i płynnie zaczyna wstrzy
mywać konia. Na przestrzeni 200 — 300 m przechodzi stopniowo 
z ostrego galopu w galop wolny, kłus i stęp, przejeżdża stępa kilka-

Rys. XXXII.

naście kroków w poprzednim kierunku i dużym kołem (o średnicy 
5 — 10 m) zawraca do wragi. W stępie rozwiązuje wodze i rozluźnia 
popręgi, jeśli nie ma powęza.

GONITWY PŁOTOWE I PRZESZKODOWE.

Zasady jazdy gonitw płotowych i przeszkodowych niczym się nie 
różnią od zasad jazdy wyścigów płaskich.

Tak samo jeździec usiłuje „wyrwać” start, zająć od razu najdo
godniejsze miejsce, tak samo oszczędza konia i tak samo jedzie 
w walce ostatecznej.

O odrębności charakteru tych gonitw rozstrzygają tylko przeszko
dy lub płoty (rysunek XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI).

Sama taktyka jazdy nie ulega zmianom, a nawet jest łatwiejsza, 
zwłaszcza w wyścigach z przeszkodami, dzięki znacznie mniejszej
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Rys. XXXIII,

I

I
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szybkości i dłuższym odległościom, które pozostawiają więcej czasu 
na naprawę popełnionych błędów.

Gonitwy przeszkodowe nie męczą zbytnio ani konia, ani jeźdźca, 
natomiast gonitwy z płotami, zbliżone raczej do gonitw płaskich, 
są dla konia ogromnie wyczerpujące, ponieważ niosąc, dosyć duży 
ciężar, musi on skakać w bardzo szybkim tempie.

W gonitwach płotowych i przeszkodowych cała stawka od razu po 
starcie rusza szerszym frontem, galopując „w szachownicę”, żeby 
każdy mógł widzieć przeszkodę już z odległości 50 — 20 m i stale 
mieć przed sobą wolną przestrzeń.

Rys. XXXV.

Jazda „na ogonie” jest połączona dla obu koni z jednakowym nie
bezpieczeństwem: drugi koń nie widzi przeszkody i jeśli nawet sko
czy, może wylądować na zad pierwszego. Prócz tego łatwo tu o zde
rzenie, jeśli pierwszy koń przyhamuje lub wyłamie, a drugi ude
rzy go z tyłu piersią. Wreszcie upadek prowadzącego kończy się czę
sto upadkiem podążającego za nim współzawodnika. •

W zasadzie można jechać za innym koniem, lecz nie bliżej niż w 
odległości 10 — 6 metrów.
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Trzeba zawsze naprowadzać konia prostopadle na środek przeszko
dy lub jak najbliżej środka, a w każdym razie unikać skoków przy 
odkosach. W gonitwach płotowych skakanie przez chruścianki w po
bliżu bandy jest bardzo niebezpieczne, ponieważ można wylądować 
na samej barierze. Skacząc przy bandzie lepiej zawsze zachować mię
dzy nią a koniem odległość co najmniej 2 metrów.

Należy unikać sąsiedztwa koni, które z zasady skaczą ukośnie. Je
żeli koń jest zmęczony, powinniśmy w skoku wzmacniać łączność 
z jego pyskiem.

Rys. XXXVI.

Skakanie o pół długości za innym koniem również nie jest wska
zane: konie mają wówczas skłonność do jednoczesnego odskoku i czę
sto się zdarza, że idący z tylu nie może „pokryć” szerokiej przeszkody.

Tempo najazdów musi być zawsze równe: wolniejsze lub szybsze, 
zależnie od typu przeszkody, ale ustalone już na 100 — 200 m przed 
każdym skokiem. Lekceważenie tej zasady powoduje błędy konia, 
a nawet upadki.

Na płoty najeżdża się tak, jakby ich w ogóle nie było, w niezmie
nionym tempie wyścigu (rysunek XXXVII).

Jeżeli koń idzie „w posyle”, jeździec wzmacnia przed skokiem opar
cie wędzidła i chwilowo przerywa wszelką aktywność, po czym nor
malnie jedzie dalej.
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Bicie konia przed przeszkodami jest niedopuszczalne; gdy koń 
zwalnia, stosujemy posył rąk i pięt, podobnie jak na dobiegu (fini
szu ).

Nie wolno mijać innych koni w skoku; trzeba to robić przed lub 
za przeszkodą.

Pod koniec wyścigu przeszkody są zwykle bardzo łatwe, ale zmę
czony koń skacze z coraz większym wysiłkiem, dlatego też jeździec, 
nie chcąc utrudniać zadania, szczególnie przestrzega prawidłowości 
siadu. (Mocna łączność z pyskiem konia, krzyż zgarbiony, ciężar 
ciała przesunięty nieco w tył, łydki wyraźnie podane naprzód).

Rys. XXXVII.

Miejsce w wyścigu należy poprawiać stopniowo, spokojnie, naj
krótszą drogą, ale bez przecinania, drogi innym koniom.

Zakręty bierze się jak- najmniejszym lukiem. Na 100 lub 50 m 
przed ostrym zakrętem jeździec zwalnia cokolwiek tempo i dzięki 
temu zyskuje na odległości, gdyż siła rozpędu nie wyrzuca go pod 
zewnętrzną bandę. Kiedy koń robi zakręt, jeździec mocno pochyla 
całe ciało w tym samym kierunku.

Młody koń waha się czasem przed przeszkodą i chce ją ominąć. 
Jeździec przeciwdziała temu w następujący sposób: kierując konia 
z daleka na środek przeszkody, odwraca mu łeb raz w prawą, raz 
w lewą stronę, a w odległości 10 — 6 m od przeszkody używa ener
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gicznego posylu rąk, pięt i krzyża. „Piłowanie” wodzami musi być 
miękkie i umiejętne.

Jeżeli koń zadziera łeb i ponosi, jeździec stara się'oddziałać na dol
ną jego szczękę za pomocą lekkiego piłowania wędzidłem, trzymając 
ręce bardzo nisko. Jednak już na 50 m przed przeszkodą musi po
zostawić koniowi zupełną swobodę.

Koń tępy stale wymaga lekkiego posylu rąk. Ten posył należy od
powiednio wzmacniać przed najazdami na przeszkody, lecz w samym 
skoku trzeba zachowywać bezwzględny spokój siadu.

W gonitwie każdy współzawodnik już z daleka wybiera sobie do 
skoku pewien odcinek przeszkody i nie powinien nigdy zmieniać swej 
decyzji, bo w gorączkowym poszukiwaniu lepszego miejsca przecina 
drogę i bardzo przeszkadza innym jeźdźcom.

Przy liczniejszych polach trzeba jeszcze pilniej przestrzegać pro
stego kierunku galopu, a w skoku zadowalać się nawet najmniejszym 
wolnym odcinkiem przeszkody.

Wyścigi przeszkodowe na odległościach do 3600 m rozgrywane są 
zazwyczaj w bardzo szybkim tempie, nie wolno więc „odciągać” ko
nia za daleko, gdyż nie zdoła później nadrobić straconej przestrzeni.

Natomiast przy większych odległościach (4800 — 6400 m), zwła
szcza jeżeli stawka rusza ostro, można bezkarnie nadać koniowi mniej 
męczące tempo i galopować o 20 — 50 m za innymi.

Wyrównanie tej różnicy jeździec rozkłada sobie na całą odległość 
i stopniowo, spokojnie zbliża się do prowadzących koni, by ostatnie 
1000 m jechać tuż za nimi.

Walkę końcową (finisz) najlepiej rozpoczynać dopiero po przesko
czeniu ostatniej chruścianki, które wymaga jeszcze pewnej świeżo
ści konia.

Nie wolno lekceważyć ostatniej przeszkody, gdyż bywa to powo
dem przegrania gonitwy.

Na przeszkodzie tej jeździec popełnia przeważnie jeden z nastę
pujących błędów:

a) Lekceważy chruściankę, chce przegalopować tak, jakby jej w 
ogóle nie było, rozpuszczony i zmęczony koń nie ma należytego opar
cia na wodzach, wskutek czego potyka się, silnie zawadza o przeszko
dę, źle stawia nogi i poważnie nadweręża ścięgna lub nawet pada, 
najczęściej bardzo niebezpiecznie, gdyż z wyczerpania nie broni się 
już instynktownie przed utratą równowagi.

b) Przed ostatnim skokiem jeździec gwałtownie skraca tempo. 
Zmęczony koń nie może odpowiednio zmienić własnej równowagi, 
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ponieważ poprzedni rozpęd pcha go jeszcze naprzód i przesuwa śro
dek ciężkości w tym samym kierunku. Osłabione mięśnie zadu nie są 
zdolne podołać wysiłkom, jakich wymaga położenie, koń nie podnosi 
się do skoku i „wgalopowuje” w chruściankę.

Ostateczną walkę należy zawiązywać stopniowo.
Gwałtowny, zbyt mocny rzut jest dla konia bardzo wyczerpujący, 

toteż jeśli nastąpi za wcześnie, koń nie ma już siły bronić swej prze
wagi i traci ją nieraz przed samym celownikiem.

Na dobiegu koń stacza zaciętą walkę z każdym przeciwnikiem, któ
rego później mija, jeździec więc powinien wyczuć, kiedy i gdzie mo
że rozegrać taką bitwę, nie narażając konia na galop łeb w łeb, co 
ogromnie wyczerpuje nerwy koni.

Ostatni zakręt jeździec robi jak najmniejszym lukiem, wyjeżdża 
na „prostą” jak najbliżej bandy i rozpoczyna dobieg bardzo lekkim 
posyłem rąk, w miarę jednak wzrastającej zaciętości walki stopnio
wo wzmacnia posył. Niebawem musi już użyć pomocy łydek lub 
ostróg, a w ostatecznym razie nawet bata, którym powinna umiejęt
nie władać zarówno lewa jak prawa ręka.

W walce końcowej prowadzi się konia po bezwzględnie prostej 
linii, nigdy ukośnie. W miarę potrzeby jeździec przerzuca bat z pra
wej ręki do lewej i odwrotnie (jeżeli np. inny współzawodnik ga
lopuje zbyt blisko lub jeśli pod wpływem uderzeń z jednej strony 
koń ucieka w stronę przeciwną).

Bat należy przerzucać bardzo szybko, zawsze w takt galopu i koń
cem do góry. (Prawa ręka chwyta wodze przy skrzyżowaniu i jedno
cześnie przekłada bat do lewej, która puszcza wodze, po czym prawa 
zaczyna wykonywać normalny posył lub odwrotnie).

Bata można używać walcząc o pierwsze miejsce w wyścigu, lecz 
nigdy o dalsze.

Dobry jeździec wyścigowy powinien mieć: zdrowie, doskonalą for
mę fizyczną, odwagę, stanowczość, zaciętość, pociąg do ryzyka, wia
rę w konia i we własne siły, bystrość umysłu, spokój i opanowanie.

Jednostki miękkie, niezdecydowane, słabe z natury, nie mają nic 
do czynienia w wyścigach, gdzie stawką bywa nieraz życie jeźdźca.

Należy zawsze dążyć do zwycięstwa kosztem jak najmniejszego 
wysiłku konia, co jest możliwe, jeżeli jeździec:

a) uzgadnia siad i ruchy swoje z ruchami konia:
b) starannie ścina każdy zakręt, chociażby zyskiwał w ten sposób 

nie więcej niż pół metra;
c) pozwala koniowi swobodnie galopować, czyli jedzie równo lub 

zwkkzza szybkość stopniowo;
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d) nie robi po drodze niepotrzebnych rzutów czy „szufladek”, któ
re tak bardzo konia denerwują;

e) wygrywa nie o kilkadziesiąt długości, lecz co najwyżej o kilka, 
by nie wyczerpywać konia zbytecznym wysiłkiem.

UPADKI W WYŚCIGACH.

Najlepszym zabezpieczeniem od upadków konia jest racjonalna za
prawa i staranne ćwiczenie w skakaniu.

Koniom bez formy, pośpiesznie ćwiczonym w skokach, grozi 
niemal co chwila utrata równowagi, a jazda na takich koniach nie 
oznacza bynajmniej brawury, jak sądzą nieraz młodzi jeźdźcy, lecz 
po prostu dowodzi braku dbałości o konia i zupełnie niewłaściwego 
traktowania sportu.

Oczywiście wypadki zdarzają się również koniom w najlepszej for
mie i jeźdźcom najwyższej klasy, z przyczyn ani od konia, ani od 
jeźdźca niezależnych.

Pierwszym warunkiem skończenia gonitwy bez szwanku jest opty
mizm jeźdźca. Nie powinien on nigdy myśleć o możliwości upadku. 
Brak odwagi nie zawsze wyłącza dobrą jazdę, lecz bardzo często wy
wołuje katastrofy, które jeździec właśnie przewidywał.

Jako konieczne uzupełnienie rozdziału o jeździe przeszkodowej po- 
dajemy krótki opis najcelowszego zachowania się jeźdźca podczas 
upadków z koniem czy z konia.

Potknięcie się konia przed lub za przeszkodą nie zawsze powoduje 
upadek. Często, zwłaszcza przy lądowaniu, koń „gubi nogę” i gwał
townie pochyla głow’ę, by w ten sposób odzyskać straconą równowa
gę. Wówczas jeździec zupełnie oddaje wodze, a jednocześnie całe cia
ło odrzuca w tył i wyciąga łydki naprzód. Długa wodza umożliwia 
koniowi użycie pyska, jako chwilowej podpory, a przesunięcie cięża
ru jeźdźca w tył odciąża przód konia i nieraz przywraca mu rów
nowagę.

Jeżeli jednak mimo wszystko koń nie zdoła utrzymać się na no
gach, jeździec dzięki przybranej uprzednio postawie zostanie siłą 
rozpędu gwałtownie wytrącony z siodła i upadnie w znacznej od ko
nia odległości. Duże tempo sprawia, że koń w takich razach prze
ważnie nie koziołkuje, tylko sunie po ziemi dość daleko, zależnie od 
szybkości najazdu na przeszkodę. Rutynowany jeździec stara się za
wsze upaść w bok, żeby koń go nie przygniótł. Padając mocno naprę
ża wszystkie mięśnie i nie wystawia kończyn na pierwsze zetknięcie 
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z ziemią. Leci zwinięty „w kłębek”: plecy zgarbione, głowa i ręce 
ukryte, kolana — pod brodą. Po upadku nigdy nie wstaje natych
miast, lecz czeka, aż wszystkie konie przejdą, gdyż żaden koń nie 
wgalopuje na człowieka leżącego bez ruchu.

Koń zawadza o przeszkodę (najczęściej twardą) i padając zwykle 
koziołkuje. Jest to upadek bardzo niebezpieczny.

Aby jak najprędzej rozstać się z koniem, jeździec cofa łydki w tył, 
uwalnia stopy ze strzemion; oburącz mocno odpycha się od przed
niego łęku, skacze w bok i zwija ciało „w kłębek”, jak poprzednio.

Pominąwszy sprawę osobistego bezpieczeństwa zawsze lepiej spaść 
z konia od razu niż nie opuszczać siodła do ostatniej chwili, bo koń, 
który walczy z utratą równowagi pod ciężarem jeźdźdca, łatwo nad
weręża sobie ścięgna.

Młody jeździec nie powinien się bać ani wstydzić upadku w goni
twie. Dobrze wygimnastykowany sportowiec, jeśli spada przytomnie, 
osiąga niebawem akrobatyczną wprawę w tym kierunku.

Koń nie zdołał przenieść zadu za przeszkodę (najczęściej na rowie 
(rys. XXVIII). Jeździec mocno pochyla ciało naprzód, lecz w żadnym 
razie nie siada w siodle, a dalej zachowuje się tak jak w poprzednich 
wypadkach.

Upadki z powodu wyczerpania, są dla koni najniebezpieczniejsze. 
Osłabione mięśnie tracą zdolność reakcji obronnych, koń pada bez
władnie i łamie nieraz kark lub nogę. Dlatego też, jeśli koń jest zmę
czony, jeździec powinien mu dać mocne oparcie na wodzach i wyraź
nie przesunąć środek ciężkości swego ciała w tył, jak to opisano wyżej.

Po upadku zawsze puszczać wodze nie usiłując zapobiec ucieczce 
konia. Podobne usiłowania jeździec często przypłaca zwichnięciem 
ręki lub ramienia, a koń nadwerężeniem łopatki lub zadu. Padając 
jeździec traci siłę rozpędu, natomiast szybkość konia jest tak znacz
na, że szarpnięcie za wodze nie może ujść bezkarnie.

Jeżeli jeździec doznał poważnych obrażeń lub czuje, że ma jakąś 
kość złamaną, powinien nieruchomo oczekiwać przybycia pomocy.

Jeżeli po nieszkodliwym wypadku koń nie uciekł, dosiąść go po
nownie i nie kończąc gonitwy wrócić jak najkrótszą drogą na okól
nik (poddock). Często ani koń, ani jeździec w pierwszej chwili nie 
odczuwają obrażeń, które dopiero później dadzą znać o sobie, dla
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tego też kończenie gonitwy nie jest wskazane, zwłaszcza gdy nie 
nia żadnych widoków zajęcia miejsca. Nieraz jednak ilość współ
zawodników bywa mniejsza niż ilość nagród, wówczas można bez 
pośpiechu dojechać do celownika.

W biegach na przełaj wobec wolnego tempa i długich dystansów 
ponowne dosiadanie konia, który upad! (czasem kilkakrotnie), jest 
niekiedy konieczne, lecz jeździec za każdym razem uzależnia swą 
decyzję do okoliczności, biorąc pod uwagę przede wszystkim zdrowie 
i siły konia.

Po upadku, nawet łagodnym, koń prawie zawsze jest nieco sztyw
ny i rozbity. Masaż, fluid, ciepłe bandaże oraz przechadzki luzem 
usuwają w ciągu paru dni tę drobną niedyspozycję.

DZIEŃ WYŚCIGOWY.

1. Koń.

Rano dla nabrania apetytu koń odbywa lekki canter lub przechadz
kę stępem w pobliżu stajni (1 —lĄ/ó godziny), po czym zjada nor
malny obrok.

Na cztery godziny przed wyścigiem trzeba wynieść z boksu wo
dę i usunąć ze żłobu resztki owsa. W dwie godziny później uwiązać 
konia. W trzy wyprowadzić na okólnik, gdzie spędza ostatnią godzi
nę stępując w oczekiwaniu gonitwy.

Przed opuszczeniem stajni musimy zrobić „toaletę” konia: oczy
ścić go z lekka szczotką, wytrzeć ścierką, doprowadzić do porząd
ku kopyta, starannie rozczesać ogon i grzywę. Grzywę można zwinąć 
w 7 —12 małych węzełków, zaszytych czarną grubą nitką, a w kos
myk na czole wpleść wąską wstążeczkę w kolorach stajni lub 
czerwoną. Jeśli jest ciepło, okryć konia czystą letnią derką, w nie
pogodę i chłód — wełnianą, czasami nawet z kapturem. Na nogi 
włożyć ochraniacze z watą lub zwykłe bandaże (ochraniacze białe 
albo czarne, bandaże białe, elastyczne).

W razie deszczu i błota zawiązać ogon w węzeł lub owinąć spec
jalnym czarnym bandażem (rys. XXXVIII).

Chłopak, który wyprowadza konia na okólnik, musi być starannie 
i czysto ubrany, gdyż zarówno jego wygląd jak i „toaleta” konia 
świadczą o porządku w stajni. Drugi chłopak niesie do ubieralni sio
dło, buty i cały strój wyścigowy jeźdźca, a następnie siodła konia 
na okólniku, gdzie powinien mieć przy sobie wiadro i gąbkę.



Po zważeniu jeździec odsyła siodło na okólnik; stajenny wpro
wadza konia do boksu i niezwłocznie zaczyna siodłać, a następnie 
odświeża mu pysk dobrze zwilżoną gąbką.

Gdy koń już jest osiodłany, powinien stępować na „zapasowym 
kółku” do pierwszego dzwonka, po którym wraz z innymi współza
wodnikami wychodzi na okólnik (paddock).

Gonitwa rozegrana, jeździec zdjął siodło i poszedł do wagi. Tym
czasem stajenny okrywa konia derką, wraca z nim na okólnik, obfi
cie zwilża mu pysk, wyciskając do wewnątrz gąbkę, odświeża wo
dą całą głowę, zdejmuje ochraniacze czy bandaże, przeciera gąb
ką ścięgna i prowadzi konia pod stajnię, gdzie w dalszym ciągu od-

Rys. XXXVIII.

bywają przechadzkę. Przed powrotem do boksu koń musi stępować 
ogółem iy2—2 godziny. Po pierwszych 20 minutach otrzymuje 
5 łyków letniej wody z wiadra, umieszczonego w środku „kółka”, 
w pobliżu stajni. Po następnych 15 — 20 minutach znowu 5 lub 6 
łyków. Po godzinie 15 — 20 łyków.

Jałt zaznaczono, koń jest przykryty derką od chwili zdjęcia sio
dła do chwili ukończenia przechadzki wypoczynkowej, dzięki czemu 
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może stopniowo ochłonąć, unikając gwałtownej zmiany temperatu
ry, która czasem powoduje zesztywnienie mięśni. Ponadto koń opro
wadzany bez derki, wróciwszy do stajni, zaczyna się znów pocić 
i w razie przeciągu ulega łatwo przeziębieniu. Natomiast jeżeli 
stępował pod derką, to po jej zdjęciu w stajni jest zupełnie suchy.

Gdy koń ukończył przechadzkę, należy go postawić przed stajnią, 
zdjąć derkę, usunąć ryżową szczotką zeschnięty pot i kurz, wytrzeć 
całego konia ścierką i wprowadzić do boksu, gdzie już czeka świeża 
ściółka i zwykła porcja siana. Teraz musimy wymyć koniowi kopyta 
i owinąć przednie lub nawet wszystkie cztery nogi lnianymi banda
żami, które poprzednio trzeba zanurzyć w mieszance. Bandaży nie 
zdejmować przed upływem 4 godzin.

W trzy godziny po wyścigu koń dostaje „kaszę” (mash), a jedno
cześnie zaspokaja pragnienie już bez żadnych ograniczeń. Wodę 
można osłodzić % kg cukru. Przed zamknięciem boksu pozostawić, 
jak zwykle, pełne wiadro.

Jeżeli gonitwa była ciężka, a koń ma niepewne łopatki, stosuje 
się przed karmieniem lekki masaż fluidem ’).

Jeśli koń zjadł do wieczora „kaszę”, nie zaszkodzi wsypać później 
1 garniec owsa.

Jeżeli tor był twardy, trzeba położyć koniowi na noc pod kopyta 
glinę i owinąć wszystkie cztery nogi watą oraz wełnianym bandażem.

Nazajutrz rano uwiązać konia, zdjąć bandaże i przede wszystkim 
sprawdzić, czy ścięgna są w porządku. Po oczyszczeniu osiodłać ko
nia (na derkę) lub tylko przykryć derką i wypróbować w kłusie 
„czystość” ruchów. Następnie przechadzka „w ręku” lub pod jeźdź
cem, około 2 godzin. Jest to dzień wypoczynku, więc koń nie ga
lopuje.

2. Jeździec.

W przeddzień wyścigu jeździec wcześniej zasypia, żeby gruntow
nie wypocząć, lecz w dniu wyścigu z rana odbywa normalną pracę. 
Po-zamknięciu stajni idzie na tor wyścigowy dla dokładnego obej
rzenia całej trasy gonitwy.

Bada jak najstaranniej :
a) stan toru (suchy, twardy, lekki, ciężki, elastyczny, błotnisty, 

śliski);

') Na litr wody przegotowanej szklanka płynu, sporządzonego według po
niższej recepty:

Tinct. arnicae — 120.0, spirit. vini — 120.0, spirit. camphorae — 120,(1. 
tinct. opii simpl. 30.0, tinct. aconiti 12.0.
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b) wszystkie zakręty i wszystkie rozstawione na torze chorągiew*, 
ki, obmyślając, w jaki sposób weźmie każdy zakręt i objedzie 
każdy wskaźnik;

c) grunt przed i za przeszkodami (czy nie ma dziur i dołów, czy 
koń nie będzie się zapadał przy lądowaniu lub odskoku);

cl) same przeszkody i ich budowę;
e) najazdy na przeszkody, przy czym podchodzi do nich z dale

ka po kilka razy pod coraz innym kątem;
f) wyjście na „prostą” i jego wskaźniki, które ogląda uważnie 

z daleka i z bliska;
g) całą prostą aż do celownika.
żadna nierówność, najmniejszy pagórek czy krętowisko, nie po

winny ujść uwagi jeźdźdca, kiedy układa sobie plan swej przy
szłej jazdy, starając się zapamiętać każdy szczegół toru.

O godzinie 9 —10 jeździec zjada obfite śniadanie, którego menu 
obejmuje nawet spory befsztyk. Następny posiłek — dopiero po wy
ścigu.

Krótka drzemka przed wyścigiem przysparza sił i uspokaja ner
wy, przeto jeśli czas pozwala, należy jej poświęcić jakie pół godziny.

Dokładne przejrzenie programu zdradza już coś niecoś z tajem
nic przyszłości. Na przykład: kto poprowadzi wyścig, kto pojedzie 
z tyłu, który koń ma największe szanse, który wyłamie, poniesie, 
będzie skakał na ukos, który jeździec odznacza się rozwagą, a który 
„sercem”, itd. Nie wolno lekceważyć żadnego współzawodnika, 
choćby nawet przedstawiał najniższą klasę (konia czy jeźdźca). 
Trzeba też pamiętać, że opracowany z góry plan jazdy nigdy nie da 
się wykonać w stu procentach, dlatego lepiej ustalić tylko głów
ny zarys, przewidując od razu kilka możliwych rozwiązań w każdym 
położeniu.

Przed gonitwą im wcześniej jeździec przybędzie na tor wyścigo
wy, tym więcej ma czasu do poczynienia koniecznych przygotowań.

Nie powinien nigdy wypytywać współzawodników o zamierzoną 
taktykę ich jazdy, bo jest to niedelikatne i nie licuje z zachowaniem 
dżentelmena. Zresztą na takie pytania istnieje tylko jedna rzeczo
wa odpowiedź: „Nie wiem ...gdyż nie wiem, jak się ułoży gonitwa”.

Pomny tej zasady jeździec musi zastosować swą jazdę do naj
mniej spodziewanych warunków', czyli być przygotowanym na 
wszystko.

Nie jest to bynajmniej równoznaczne z biernością, przeciwnie — 
trzeba korzystać z każdej sposobności zapanowania nad położeniem 
i narzucenia innym swojej woli.
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Zaraz po drugim dzwonku jeździec przybywa na okólnik już w stro
ju wyścigowym i w oczekiwaniu sygnału, wzywającego do wsiada
nia, bada, czy koń jest dobrze osiodłany. Następnie, siedząc już 
w siodle, podciąga popręgi i sprawdza długość strzemion.

Konie wychodzą z okólnika według kolejności numerów.
Po wyścigu jeździec wraca do ubieralni, myje się, lecz nie gasi 

pragnienia wielką ilością płynów, tylko płucze usta wodą i zjada 
parę plasterków' cytryny, co jest o wiele skuteczniejsze i zdrowsze.

UBIÓR JEŹDŹCA.

Jeździec powinien dbać o swój wygląd, gdyż nieodpowiedni ubiór 
sportowy razi tak samo, jak buty z cholewami albo jasna marynar
ka wieczorem w salonie.

1. Ubiór roboczy.

W zimowym okresie zaprawy jeździec wkłada do pracy wełniane 
skarpetki, lekkie buty, wciągany przez głowrę sweter z wysokim koł
nierzem (czarny, granatowy lub brązowy), wełniane rękawice o dło
niach podbitych skórą, czapkę z klapami na uszy. Oprócz swretra — 
lekki kożuszek, skórzaną kurtkę lub naw'et wiatrówkę.

Wiosną cantruje już bez kożuszka i bez rękawiczek, może też nie 
używać ciepłych skarpetek i wkładać lżejsze wełniane spodnie. 
W zimniejsze dni przywdziewa na sweter szarą lub szaro-zieloną 
kamizelkę sportową. Dla wygody zamiast wysokich butów nosi rów
nież długie spodnie (breeches’y) i brązowe półbuciki, nie sznurowane, 
lecz zapięte w kostce na rzemyk. Spodnie powinny być podszyte od 
wewnętrznej strony kolan „lejami” ze skóry.

Latem — kolorowe koszule z krótkimi rękawami, bez krawata, 
i płócienne szaro - zielone spodnie ze skórzanym paskiem. Buty czar
ne lub ciemno - brązowe. Można jeździć bez czapki, a należy bez rę
kawiczek. Jeżeli jest chłodno, jeździec wkłada kolorowy „pullover” 
bez rękawów', w' odcieniu koszuli. Można też nosić zamiast butów 
z cholewami zwykłe półbuciki i miękkie zamszowe szare lub brą
zowe sztylpy, sznurowane od góry do dołu albo zapięte z przodu na 
drobne guziczki. Do szatych sztylp czarne półbuciki, do brązowych 
brązowe.

2. Strój wyścigowy.

a) Spodnie wełniane, płócienne lub jedwabne, zawsze białe, za
pięte u góry na niewidoczne z zewnątrz guziki. Spodnie sięgają 
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powyżej pasa i są zakończone wszytym pasem szerokości 5— 10 cm. 
Do takich spodni nie używa się w ogóle paska.

b) Wpuszczona w spodnie kurtka (czyli dres) w kolorach stajni, 
ze lśniącego lub matowego jedwabiu, a nawet z satyny. Krój kurt
ki prosty, lekko wcięty w pasie, niski stojący kołnierz, mankiety za
pinane na ukryte haftki lub na zatrzaski. Biały lekki krawat (plast- 
ron) cokolwiek widoczny nad kołnierzem.

c) Rękawiczek nigdy się nie wkłada, nawet do munduru.
d) Czapka w kolorach stajni, całkowicie wykonana (nie wyłą

czając daszka i guziczka pośrodku główki) z tego samego materia
łu co kurtka. Czapkę należy wkładać głęboko uszy, wiążąc jej 
tasiemki w kokardę z przodu nad daszkiem.

e) Buty czarne, niskie, bardzo lekkie (nigdy — lakierowane), 
z płaskim obcasem lub nawet bez obcasa i cienką podeszwą. Ciem
no - żółty nakładany mankiet zakrywa mniej więcej trzecią część 
cholewy. Przy górnej krawędzi mankieta, od zewnętrznej strony 
łydki, mała klapka z tej samej skóry.

f) Bat z fiszbinu długości 7 pięści jeźdźca.

SIODŁANIE.

Rodzaj rzędu wyścigowego zależy od różnicy, jaka zachodzi mię
dzy ciężarem jeźdźca a normą ciężaru obowiązującą w danej go
nitwie. Im cięższy jeździec, tym lżejsze siodło i odwrotnie.

Natomiast siodło robocze, dość duże i wygodne, powinno ważyć 
razem ze strzemionami i popręgami około 5 kg. Łęk tego siodła jest 
wysoki, mocny i zamknięty, a bardzo wysunięte tybinki nie mają po
duszek. Napierśnika się nie używa, zamiast wytoka służą dwa 
pierścienie, połączone podwójnie szytym rzemykiem, którego długość 
wynosi 10 cm.

Dwa taśmowe popręgi szerokości około 10 cm.
Pod siodłem — lniany potnik, bez żadnych ozdób, z wyjątkiem 

małego czarnego monogramu w tylnym rogu z lewej strony.

Filc cienki, lekki, w kolorze popręgów.

Uzda wyścigowa z okrągłego rzemienia, lekka, bez nachrapnika. 
vVąski naczółek z tej samej skóry albo pleciony, w kolorach stajni.

Uzda robocza, ze zwykłych płaskich rzemieni, również bez na
chrapnika.
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Wędzidło grube, amerykańskie, może też być z gumowymi kółka
mi po bokach.

Wodze niezbyt szerokie, plecione lub obszyte gumą czy lnianym 
płótnem. Warkocz ze skóry lub też obszycie zaczyna się już w odle
głości 30 cm od wędzidła.

Sposób siodłania przed wyścigiem zależy od ciężaru jeźdźca.
a) Jeżeli koń musi nieść ołów, kładzie się przede wszystkim cza

prak z ciężarkami, a później siodło, posuwając je o 2— 3 cm bar
dziej naprzód niż normalnie.

Popręgi trzeba podciągać przy siodłaniu i przed wyjazdem z okól
nika (rys. XXXIX), gdy jeździec już dosiadł konia. Po zapięciu po
pręgów przepasujemy siodło powęzem, który się przewleka przez

umyślne szczeliny tybinek. Powęz należy podciągnąć raz jeszcze, za
nim jeździec dosiądzie konia. Powtórne podciągnięcie zarówno po
pręgów jak powęza jest konieczne, ponieważ koń się nadyma, a sio
dło nie od razu przylega ściśle do jego grzbietu, zwłaszcza zaś do 
czapraka z ciężarkami.

b) Jeżeli ciężar jeźdźca nie tylko wyłącza czaprak z ciężarkami, 
ale nawet zwyczajny filc, wsuwamy między lniany potnik a łęk sio
dła podwójnie złożoną poduszeczkę z wełny lub gumy, wielkości 
2 dłoni, umieszczając ją wzdłuż kłębu konia.
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Niekiedy koń jest tak dalece pozbawiony brzucha (podkasany) lub 
ma tak wysoki kłąb, że siodło podczas gonitwy może się przesunąć 
w tył. Przeciwdziała temu rodzaj szelek, podbitych filcem lub futer
kiem i przymocowanych do popręgów tuż pod tybinkami (rys. XL). 
Szelki nie powinny zwisać poniżej stawów barkowych, są jednak do
statecznie luźne, by jedna pięść mogła się zmieścić między nimi 
a piersią konia. Poziom szelek reguluje umieszczone powyżej kłę
bu konia poprzeczne jarzemko z rzemienia, które można skrócić lub 
podłużyć za pomocą odpowiednich sprzączek.

Do siodła wyścigowego najlepiej używać wąskich surowcowych 
puślisk z kutą sprzączką i lekkich szerokich strzemion ze stali.

PRACA W TERENIE I BIEGI NA PRZEŁAJ.

Konie przeszkodowe, a zwłaszcza przeznaczone do biegów na prze
łaj, trzeba jak najwcześniej oswajać z terenem. Z początkiem wio
sny w drugim, okresie zaprawy, skoro tylko ziemia podeschnie, na
leży już przerabiać stęp i kłus, przewidziany rozkładem pracy dzien
nej, poza obrębem teru roboczego. Jeździmy więc początkowo droga
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mi i ścieżkami, a później na przełaj, urozmaicając to zjazdami 
i wjazdami oraz łatwymi przeszkodami terenowymi.

Przed pierwszym cantrem koń musi już być w pobliżu toru, 
gdzie wykonuje dalej pracę dzienną.

W trzecim okresie zaprawy, czyli w okresie ostrych galopów, za
równo konie przeszkodowe jak płotowe galopują wyłącznie na to- 
rze. Natomiast cantry koni przeznaczonych do biegów na przełaj 
odbywają się w terenie. Dla koni przeszkodowych (steeplerów), 
które także co pewien czas powinny cantrować poza torem, wybie
ra się teren bardzo łagodny i przeszkody zbliżone do tych, jakie 
można spotkać na torach przeszkodowych, tylko łatwiejsze, gdyż 
celem jazdy terenowej nie jest nauka skoków, ale zrównoważenie 
konia i uspokojenie jego nerwów.

1. Zaprawa koni do biegów na przełaj.

Praca koni przeznaczonych do biegów na przełaj wymaga szer
szego omówienia.

Pierwsze dwa okresy ich zaprawy różnią się od przygotowania 
koni przeszkodowych jedynie zmniejszoną szybkością cantrów. ćwi
czenia w skakaniu są także zupełnie podobne, porządek dzienny 
więc pozostaje ten sam.

Dopiero w trzecim okresie zmieniamy system zaprawy i kierunek 
nauki skoków.

Wszystkie cantry i większość galopów ostrych koń do biegów na 
przełaj odbywa w terenie, początkowo łatwym, a później coraz trud
niejszym.

Dalszą zaprawę w skokach przechodzi również w terenie. Ostre 
galopy konia do biegów na przełaj nie przekraczają 600 m na mi
nutę, przeciętne zaś ich tempo odpowiada 500 m na minutę, co jed
nak nie znaczy, by w gonitwie nie mogło być znacznie szybsze.

Canter spokojny 300 — 375 m na minutę
Galop myśliwski („półmach”) 400 m „ „
Ostry galop (tylko w łatwym terenie) 500 — 600 m „ „
Zmniejszoną szybkość równoważą większe odległości, które jed

nak w zaprawie, jeżeli chodzi o galopy ostre, nie powinny przekra
czać 3000 m, przebytych w 5 minut 30 sekund.

Stawianie koniowi do biegów na przełaj trudniejszych wymagań 
wyczerpie go tylko, lecz nie wzmocni i nie przygotuje do większych 
wysiłków gonitwy.
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Cantry terenowe w spokojnym tempie doprowadza się nawet do 
6000 m.

Ponieważ galopy w terenie są bardzo męczące, należy je często 
przeplatać lżejszą pracą na torze, gdzie koń cantruje z szybkością 
350 — 400 m na minutę.

Tempo biegów na przełaj zależy przede wszystkim od rodzaju te
renu, dlatego też nie podajemy tu norm, które nie mogą być ścisłe.

Po każdym większym wysiłku trzeba cantrować drogami, mięk
kim brzegiem szosy, łąką lub na torze wyścigowym (300 — 375 m 
na minutę).

Pierwsze galopy myśliwskie „półmachy” — (400 m na minutę) 
trzeba odbywać 2 razy tygodniowo w łatwym dobrze znanym tere
nie, bez przeszkód lub z bardzo małymi przeszkodami.

Pierwsze ostre galopy — raz na tydzień, również trasą, którą 
koń już wielokrotnie przemierzył stępem, kłusem albo cantrem.

Z biegiem czasu wybieramy coraz trudniejszy teren, zwiększając 
odpowiednio ilość przeszkód.

Oto w głównym zarysie zaprawa konia do biegów na przełaj.
Przyjrzyjmy się teraz szczegółom.
Przed rozpoczęciem zaprawy do biegów na przełaj musimy ze

brać dokładne informacje o poprzedniej pracy konia.
a) Jeżeli jest to koń z toru, który ma za sobą zaprawę wyścigo

wą, nie zrobi nam z pewnością wiele kłopotu. Stosunkowo naj
trudniejsze będą pierwsze wyjazdy w teren, gdzie koń, przyzwycza
jony do gładkiego toru, często się potyka, ale już praca w stępie 
i kłusie wystarczy, by go zrównoważyć. Po przejściu „szkoły” tere
nowej, z końcem trzeciego okresu zaprawy robimy 2 — 3 ostre ga
lopy na torze, przebywając dystans 800 —1000 m z największą 
szybkością 500 m w 35 sekund.

b) Konie starsze, które podczas próby szybkości wykazały swą 
zdolność galopowania, a mianowicie: przebiegły 200 m w 14 sekund 
i 500 m w 36 sekund, lecz nie mają za sobą zaprawy wyścigowej, 
trzeba przygotowywać ostrożniej, ze szczególnym uwzględnieniem 
pracy drugiego okresu. Okres ten trwa dla nich dłużej, a przejście 
do ostrych galopów przez różne rodzaje cantrów musi być bardzo 
stopniowe. Konie, które za młodu nigdy ostro nie galopowały, 
w starszym wieku już nie wykażą wielkiej szybkości, jednak na 
długich dystansach dobrze wytrzymują tempo około 700 m na 
minutę. Nie trzeba od nich żądać lepszego czasu, bo wszelkie wy
siłki w tym kierunku tylko wyczerpują konia niepotrzebnie.
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c) Starszy koń wysokiej półkrwi, który brał udział w polowaniach 
lub pełnił służbę pod oficerem kawalerii i umie galopować, stanowi 
doskonały materiał do biegów na przełaj, jeśli jest dobrze zakonser
wowany i nie przekroczył lat dziesięciu. Ma on rutynę, odporność 
i wytrzymałość, można więc rozpocząć pracę nad nim od drugiego 
okresu zaprawy, czyli od lekkich galopów, przy czym me należy za
niedbywać zaprawy w skokach, nawet jeżeli dużo skakał w swoim 
życiu.

Szeroka akcja galopu daje rękojmię swobodnego pokonywania 
przeszkód w terenie, natomiast konie bez akcji tracą w każdym sko
ku wiele długości, gdyż skoki terenowe w dużym tempie są dla nich 
zbyt trudnym zadaniem. Dotyczy to również koni, które brały udział 
w zawodach w skokach przez przeszkody: dokładność skoków jest 
tam okupiona utratą szybkości. Konie takie trzeba dopiero rozcią
gać, to znaczy naskakiwać, jak do gonitw przeszkodowych w drugim 
i trzecim okresie zaprawy.

Przy zaprawie w skokach koni terenowych używamy wyłącznie 
twardych przeszkód, których wysokość nie przekracza 1 m 10 cm, 
a na gruncie ciężkim nawet 1 metra. Przeszkody pionowe, tj. takie, 
jakie się najczęściej spotyka w terenie, nie powinny mieć żadnych 
wskazówek na ziemi.

Uczymy konia skakać na różnych pochyłościach terenu, zaczyna
jąc od długich i łagodnych, przy czym trzeba pamiętać, że skoki pod 
górę są dla konia znacznie trudniejsze niż zeskoki w dól. Prócz te
go skaczemy przez otwarte głębokie rowy szerokości do 3% m, ćwi
czymy się w zjazdach w szybkim tempie, w galopowaniu przez płyt
kie rzeczki i stawy, a wreszcie w skokach do wody. Te ostatnie, jeśli 
woda sięga powyżej stawów napięstkowych, — tylko w wolnym tem
pie, zmuszając konia, by jak najprędzej postawił w wodzie tylne 
nogi (głęboki siad, łydki naprzód, bardzo mocna łączność z pyskiem 
konia).

Jeździec wybiera sobie kilka tras: od najłatwiejszej do najtrud
niejszej, wszystkie długości 3 — 4 km. Na każdej rozkłada pracę 
dzienną w następujący sposób: stęp i kłus w jedną stronę, can
ter lub galop z powrotem. Wraca zawsze tą samą drogą, którą wy
jechał. Kiedy koń radzi już sobie z nierównościami terenu, rozsta
wia się co 300— 100 m przeszkody, zwiększając ich ilość w miarę 
postępów w zaprawie. Oprócz półtwardych przeszkód z jałowca, 
gałęzi i drągów trzeba przygotować parę rowów. Ploty twarde po
winny być wykonane z 3—1 drągów w jednej poziomej płaszczy
źnie.
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Kilka chorągiewek ułatwia orientację na roboczej trasie, która 
przebiega łąkami, lasem, zaoranym polem.

Najlepiej wyjeżdżać w teren w towarzystwie 3 — 4 koni, odby
wając wspólnie z początku tylko stęp, kłus i krótki canter, 
a później — całą pracę dzienną. Działa to doskonale na nerwy ko
nia, wdraża bowiem do równego galopu w gronie współzawodników, 
słowem oswaja z warunkami gonitw terenowych.

2. Biegi na przełaj.

Bieg na przełaj jest wyścigiem w terenie, a więc pod względem 
zasad niczym się nie różni od innych wyścigów. Wymaga szybkiej 
orientacji jeźdźca, umiejętności galopowania w terenie i sztuki rów
nomiernego rozłożenia sil końskich na całą długość dystansu.

Przed biegiem jeździec dokładnie ogląda trasę, zapamiętuje każdy 
szczegół i układa sobie plan przyszłej jazdy. Tam gdzie można skró
cić odległość między przeszkodami, zyska na dystansie, w innym 
miejscu przeciwnie — nałoży drogi, by ominąć miejsca bagniste 
lub grunt bardzo ciężki, zawsze jednak uzależni tempo od rodzaju 
terenu i od dystansu (jonitwy zachowując siły konia do ostatecznej 
walki.

Przykład.

Dystans
a) 1000
b) 1000
c) 500
d) 500
e) 1000
f) 1000

5000 m, start i dobieg na torze wyścigowym: 
m torem wyścigowym,
„ ścierniskiem,
„ twardą drogą,
„ lasem w terenie górzystym,
„ „podorywką”,
„ torem wyścigowym z dobiegiem na „prostej”.

a)

b)

c)
d)
e)
f)

Dobry jeździec zachowa się jak następuje: 
tor wyścigowy, teren gładki, równy — 
tempo szybkie........................................
ściernisko, grunt dosyć ciężki — koń wzię
ty mocno na wodze, tempo skrócone . 
twarda droga — galop ostry 
las — tempo skrócone .... 
„podorywką” — tempo skrócone . 
tor wyścigowy — ostry galop (700
na min.) i na ostatnich 200 m walka 
ostateczna (dobieg) ... . .

ni

600 m na min. = 1 min. 40 sek.

450 m na min. = 2 min. 15 sek.
700 m na min. = — 45 sek
400 m na min. = 1 min. 15 sek.
400 m na min. — 2 min. 30 sek.

1 min. 27 sek.

0'golem: 9 min. 52 sek.
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Natomiast zły jeździec:
a) odciąga konia, jadąc z niedostateczną

szybkością.................................. 500 ni na min. = 2 min.
b) dopędza stawkę........................... 600 m na min. = 1 min. 40 sek.
c) dodaje ........................................ 700 m na min. = — 45 sek.
d) zwalnia........................................ 400 m na min. = 1 min. 15 sek.
e) przyśpiesza.................................. 500 Dl na min. = 2 min.
f) odpada z powodu zmęczenia konia zbyt

ostrym tempem na ściernisku i „pod-
orywce”........................................ 350 ni na min. = 2 min. 56 sek.

Ogółem: 10 min. 36 sek.

Przykład ten poucza, do jakiego stopnia szybkość w biegach na 
przełaj zależna jest od terenu.

Cała różnica między siadem przeszkodowym, a w biegach na prze
łaj polega na nieco dłuższych wodzach i strzemionach (strzemiona 
o jedną dziurkę). Uzdę należy zaopatrzyć w „podgardle pardubi- 
ckie”, które zapobiega podczas upadków ściągnięciu ogłowia, a bat 
przywiązać do ręki rzemieniem długości około 20 cm.

ZAPRAWA I WYŚCIGI KONI PÓŁKRWI.

Cały świat poddaje konie półkrwi specjalnym próbom dzielności, 
których programy kładą szczególny nacisk na gonitwy przeszkodowe 
i terenowe (biegi na przełaj).

Przekroczenie pewnego maksimum domieszki pełnej krwi angiel
skiej pozbawia konie praw udziału w tych wyścigach, wskutek cze
go warunki współzawodników są mniej więcej równe, jeżeli chodzi 
o stopień ich pokrewieństwa z koniem pełnej krwi.

Będąc raczej sprawdzianem wytrzymałości niż szybkości konia 
próby te mają dłuższe dystanse i większe normy ciężaru (wagi), po
winny więc szczególnie zainteresować kawalerię, zwłaszcza że uzu
pełnia ona swój materiał koński przede wszystkim przedstawicie
lami półkrwi.

Prócz tego żaden rodzaj sportu konnego nie daje tylu wiadomości 
o koniu, co zaprawa i jazda wyścigowa, przeto byłoby nadzwyczaj 
pożądane, żeby każdy oficer kawalerii uzupełnił swoje doświadcze
nie jeździeckie zaczynając od zaprawy konia półkrwi i udziału na 
nim w odpowiednich gonitwach.

Napływające co roku konie remontowe przeważnie nie mają za 
sobą żadnej pracy i nie zawsze były racjonalnie żywione przez 
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swoich hodowców. Trzeba więc przede wszystkim przyzwyczaić je 
do nomialnego żywienia i oględnie zapoznawać z pracą na ujeżdżal
ni. Z powyższych względów najlepiej pozostawić czterolatki pod 
opieką szwadronów zapasowych, biorąc do zaprawy konie pięcio
letnie.

Zaprawa wyścigowa konia półkrwi przez dłuższy czas niczym się 
nie różni od zaprawy konia pełnej krwi angielskiej. Nawet rozkłady 
pracy dziennej są te same. Dopiero zmniejszona rozpiętość tempa 
cantrów, a następnie ostre galopy trzeciego okresu przynoszą za
sadnicze zmiany.

Drugi okres zaprawy — cantry.

Cantrujemy na dystansach 2000 m, a w ostatnich tygodniach — 
4000 m z szybkością:

krótki cantei’.................... 300 — 375 m na minutę
dodany canter angielski . 400 — 440 „ „ „
„półmach”....................... —500 „ „ „

Nazajutrz po każdym „półmachu” koń ma wypoczynek, czyli tyl
ko stępuje i kłusuje w terenie, około li/> godziny.

W pierwszej połowie drugiego okresu zaprawy ćwiczenie w ska
kaniu odbywa się tylko raz na tydzień, w drugiej zaś dwa razy (tem
po 400 — 440 m na minutę).

Trzeci okres zaprawy.

Koń półkrwi wymaga bardzo dużo pracy w wolnym tempie, a w 
ostrym bardzo niewiele, i to wyłącznie na krótkich dystansach.

W porównaniu z zaprawą, jaką przechodzi w tym samym czasie 
koń pełnej krwi angielskiej, ostre galopy konia półkrwi wyglądają 
następująco:

Pełna kreta:
800 m — 56 sek.

1000 „ —1 min. 10 „ 
1600 „ — 1 „ 48 „
2000,,—2 „ 16 „

Półkrew:
200 m— 16 sek.—
500 „ — 40 „ — 42 sek.

1000 „ — 1 min. 20 „ — 1 min. 24 „ 
1300,, —1 „ 50 „ —1 „ 52 ..

Wskazane są natomiast częste ostre galopy na odcinku 100 — 200 
metrów. Nazajutrz długa wypoczynkowa przejażdżka w terenie.

W trzecim okresie zaprawy skaczemy tylko raz na tydzień, pa
rami lub w cztery konie, przebywając dystans od 1000 do 2000 ra 
z szybkością 500 m na minutę, przy czym ilość przeszkód nie prze
kracza w pierwszym wypadku czterech a w drugim ośmiu.
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Dłuższa przerwa w pracy jest dla konia półkrwi tak samo szko
dliwa jak zbyt wytężona zaprawa. Może on biegać z powodzeniem 
tylko, jeżeli zachowa bezwzględną świeżość i zaokrąglone linie, nie 
wolno więc doprowadzać go do najwyższej kondycji zaprawowej 
(fit) ani startować na nim częściej niż co 7—10 dni.

Po gonitwie:

dzień

99

— wypoczynek z przechadzką dla ruchu.

— krótki
99 39

canter
39

— canter
— przechadzka.
— wyścig.

33 39 33

na dystansie około 2000 m.
93

w tempie 400 m na minutę = 1600 m 
[oraz 200 m „prostej”.

33 33 99 99 99

n

t j

u

Pierwszy
Drugi
Trzeci
Czwarty
Piąty
Szósty
Siódmy
Należy rozpoczynać gonitwę w możliwie spokojnym tempie, pa

miętając, że konie półkrwi mogą galopować długo z niewielką szyb
kością, natomiast znaczniejsza szybkość powoduje bardzo prędko 
ostateczne wyczerpanie.

KOŃ SŁUŻBOWY.

Niekiedy oficer nie ma innych koni prócz służbowego, który mu 
służy również do sportu. Zaprawa wyścigowa bywa wówczas o tyle 
łatwiejsza, że koń jest już zwykle dobrze wygimnastykowany, 
oswojony z dość wytężoną pracą i skokami. Pozostaje więc tylkc 
końcowa zaprawa trzeciego okresu, czyli wyrobienie oddechu i szyb
kości przez galopy i skoki w ostrym tempie.

Mielibyśmy zatem łatwe zadanie, gdyby nie okoliczność, że mu- 
simy się zadowalać pracą dorywczą, bo służba, marsze, manewry 
nie pozwalają na systematyczną codzienną zaprawę. Jednakże i ta
kie trudności dadzą się przy dobrych chęciach przezwyciężyć.

Pierwszy okres zaprawy.

W okresie zimowym nic nam nie przeszkadza w trzymaniu się 
ogólnych zasad tego okresu zaprawy. Wystarczy tylko zastosować 
program pracy dziennej do godzin służby.

Przykład. Jazda oficerska o godz. 9 rano w krytej ujeżdżalni. 
Przed dziewiątą stęp i kłus na placu — 30 minut, po dziesiątej wy
poczynkowa przejażdżka również na powietrzu. Godzina jazdy na 
ujeżdżalni zastępuje resztę pracy wymaganej rozkładem dziennym 
tego okresu.
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Drugi okres zaprawy.

W dni wolne od zajęć obowiązkowych konia — zaprawa normal
na, według programu zaprawy koni półkrwi, crossowych albo prze
szkodowych, zależnie od pochodzenia oraz przeznaczenia jednostki.

W dni służby, jeśli nie było galopu (przemarsz, defilada itd.) po 
powrocie do stajni i zmianie siodła — canter, a następnie zwykła 
przejażdżka wypoczynkowa pod luzakiem.

Trzeci okres zaprawy.

Gdy pułk wyrusza na ćwiczenia lub z innych powodów odbywa 
przemarsze, galopujemy (zawsze według podanych wyżej progra
mów) bądź przed postojem nocnym, bądź też podczas ostatniego 
dziennego postoju, wówczas jednak resztę przemarszu powinniśmy 
zrobić wyłącznie stępem, a nawet częściowo prowadząc konia luzem.

Innymi słowy chodzi o to, żeby koń miał co dzień swój wymaga
ny programem canter czy galop, w odpowiednim tempie i na właści
wym dystansie, pozostałą zaś pracę konia, w tym wypadku prze
marsz, należy traktować jako przygotowanie do galopu.

Jeździec jednak musi brać pod uwagę wysiłek marszowy i w dniach 
forsowniejszych marszów z pracy zrezygnować.

Starsze konie wojskowe doskonale znoszą nawet dłuższą pracę 
w stępie i kłusie, do której są wdrażane od młodości, natomiast brak 
im odpowiedniego wyrobienia muskulatury i oddechu.

Oficer powinien dążyć do wyrównania tych braków, wzmacnia
jąc mięśnie konia przez systematyczne cantry i otwierając mu od
dech w ostrych galopach.

Przed galopem należy zawsze konia przesiodłać, wskazane jest 
również, aby jeździec zmienił lub uprościł swój ubiór i zmniejszył 
w ten sposób własny ciężar.

Niekiedy sprawia nam pewien kłopot wybór terenu do zaprawy, 
lecz prawie nigdy położenie nie jest beznadziejne: zawsze można się 
zadowolić miękkim brzegiem szosy, drogą polną, placem itp.

Wszelkie nieprzewidziane trudności związane z warunkami pra
cy nad koniem służbowym są nieistotne, jeżeli jeździec szczerze po
stanowił wytrwać w swym dążeniu.

Koń służbowy, który przeszedł wymaganą przez regulamin zapra
wę w skokach lub brał udział w zawodach w skokach przez prze
szkody, zazwyczaj traci na każdej przeszkodzie sporo czasu, gdyż 
wykonuje skok starannie, „z zapasem”, a po skoku nie od razu „sta
je na nogi”.

108



Chcąc przerobić ten styl, zupełnie nieodpowiedni do wyścigów 
przeszkodowych, powinniśmy konia „rozciągnąć”, czyli zmusić go, 
by w ostrym galopie nie zwalniał przed przeszkodami, lecz brał je 
jak najpłynniej, szeroko, a zaraz po lądowaniu galopował dalej z po
przednią szybkością.

Skaczemy więc w dużym tempie przez niskie chruścianki, rozsta
wione na torze co 100 — 200 metrów. Początkowo przed każdą koń 
mocno zwalnia, czemu należy przeciwdziałać energicznym posyłem 
łydek, ostróg, a nawet bata.

Gdy koń po wylądowaniu skraca galop, jeździec znów musi użyć 
bata lub ostróg.

System jest niezawodny. Kilkodniowe ćwiczenia uwieńcza pożą
dany wynik: koń zaczyna ciągnąć na chruścianki i daje szerokie, 
płaskie skoki.

Następnie skaczemy w ten sam sposób przez zbudowane z chru- 
ścianek oxery.

Najlepiej skakać w 2 — 3 konie, zależnie od długości przeszkody.

ZAKOŃCZENIE.

Nawet w ciągu całego życia nie zdołałbym wyczerpać tematu, 
któremu poświęciłem niniejszą książkę, gdyż systemów zaprawy 
i jazdy wyścigowej jest chyba tyle, ile koni poddawanych próbom 
dzielności.

O wyborze metody najwłaściwszej w każdym poszczególnym wy
padku rozstrzyga intuicja, ugruntowana na długoletnim doświadcze
niu; nikt też nie posiądzie sztuki jeździeckiej wraz ze wszystkimi 
arkanami zaprawy, jeżeli czerpać będzie swoje wiadomości wyłącz
nie z podręcznika lub wykładów.

Uważałbym jednak zadanie mojej książki za spełnione, gdyby, 
dając racjonalne poclstauy do samodzielnej pracy, potrafiła pozy
skać liczne grono młodych entuzjastów' konia dla tej najpiękniej
szej, choć niewątpliwie najtrudniejszej, gałęzi sportu konnego.

Wierzę mocno, że każde szczere zamiłowanie dowodzi uzdolnień 
wr danym kierunku, a każda rzetelna próba przyswojenia sobie cu
dzych doświadczeń może być punktem wyjścia dla nowej kariery 

j sportowej.
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