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PRZEDMOWA.W pracy swej pragnę przyjść z pomocą tym mło
dym sportsmanom, którzy mają chęć popróbowania 
swoich sił na torze. Ileż razy będą stali przed zagad
nieniami, których nie potrafią rozwiązać; gdy więc 
znajdą w moim krótkim szkicu rozwiązanie tych za
gadnień, będę szczęśliwy, że im w tern dopomogłem.

Dać poradę we wszystkich przypadkach i dla 
każdego poszczególnego konia jest rzeczą niemożliwą- 
co koń to inny temperament, inny charakter. Daję te 
dy ogólny szkic, a inteligencja sportsmana musi z tych 
ogólnych wskazówek wybrać to, co będzie mu odpo
wiadało przy jego pracy.

Jedno jest pewne, że racjonalna zaprawa musi być 
oparta na podanych przeze mnie zasadach i musi mieć 
swój określony cel, t. j. przygotowanie konia do pracy 
sportowej. Dla różnych rodzajów biegów: czyto pła
skich — na krótką odległość, czy z przeszkodami — 
na odległości większe, czy wreszcie do biegów dystan
sowych, system zaprawy zostaje jeden i ten sam 
z małemi zmianami, o których wspominam. Zawsze



trzeba pamiętać o słowach znanego angielskiego tre
nera Williama Day‘a, że „koń gotów na milę, gotów 
jest i na sto“.

Pamiętając o tej zasadzie, zresztą słusznej, nie 
potrzeba konia, którego przeznacza się na wielki bieg 
dystansowy, pędzić niezliczoną ilość kilometrów ga
lopem, lub obladowywać go nadzwyczajnym cięża
rem z tego względu, że na zawodach będzie musiał 
nieść ten ciężar, lub zaprawiać go na szosie, bo bieg 
ma się odbyć po szosie. Zasada zaprawy dąży zawsze 
do tego, by dać możliwie idealne warunki pracy przy
gotowawczej z jak najmniejszem zniszczeniem i zuży
ciem organizmu konia, a wobec tego zawsze trzeba 
pamiętać, że pokarm konia i stan jego zdrowia, 
a szczególnie stan nóg, są podstawą zaprawy.

O ile młody sportsman potrafi z mojej pracy wy
ciągnąć dla siebie korzystne wskazówki i potrafi do
prowadzić konia do zwycięstwa na torze, będę wraz 
z nim szczęśliwy, że pomogłem mu swemi radami 
odnieść ten sukces.

Praca moja wobec tego spełni swe zadanie.
(—) Śląski.
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ROZDZIAŁ 1.

OGÓLNE ZASADY ZAPRAWY.

Nauka o zaprawie daje wiadomości jak używać 
konia, by przy żądaniu największego wysiłku zacho
wać go w dobrym stanie — zdolnym do dalszej pracy.

Celem zaprawy konia jest:
1. wyrobienie mięśni i ogólne nabranie ciała,
2. pozbawienie niepotrzebnego tłuszczu,
3. t. zw. „otwarcie oddechu", polegające na wy

robieniu konia do tego stopnia, by w szybkiem 
tempie mógł osiągnąć spokojną pracę płuc.

Są to trzy główne zasady zaprawy.
Przechodząc do istoty rzeczy, rozpocznę od jedne

go z najważniejszych czynników racjonalnej zapra
wy konia — higjeny:

Stajnia.

Stajnia musi być bezwarunkowo czysta i jasna, 
jednak okna powinny być tak umieszczone, by pró-



mienie słoneczne nie padały koniowi w oczy, gdyż 
jest to szkodliwe.

W stajni najlepiej jest umieszczać konia w klatce 
tak obszernej, aby mógł swobodnie obracać się mniej 
więcej o 4-5 m w każdą stronę. Ściany klatki muszą 
być zupełnie gładkie, podłoga z ubitej gliny, a we
wnątrz powinien się znajdować żłób i wiadro do 
wody.

Najlepszy jest żłób żelazny, wewnątrz emaljowa- 
ny, o kształtach zaokrąglonych, bez ostrych brzegów. 
Ostre brzegi łatwo mogą spowodować okaleczenie ko
nia; nabija się w nie również brud i resztki pokarmu, 
które trudno potem usunąć.

Do żłobu wkłada się tylko owies, siano trzeba 
zawsze kłaść na podściółkę, nigdy zaś za drabinki, 
które w klatce są zupełnie zbyteczne. Ten sposób da
wania siana pozwala koniowi zjadać je w postawie 
najbardziej naturalnej (porównaj szczypanie trawy!, 
a ponadto nie naraża konia na zaprószenie oczu 
(i związane z tern choroby) — co łatwo może się zda
rzyć, gdy koń sięga po siano do wysoko umieszczonej 
drabinki.

Żłób i wiadro do wody powinny być ustawione 
na wysokości człowieka, tak aby koń, swawoląc 
w klatce, nie wpadł w nie nogą. Podściółka powinna 
być obfita, zupełnie świeża, codziennie starannie prze
trząsana i możliwie często zmieniana.

Drzwi klatki powinny być tak umieszczone, aby 
koń, wyprowadzany nazewnątrz, nie wykonywał
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zbyt raptownych zwrotów, gdyż może to łatwo dopro
wadzić do kalectwa. Najlepsze drzwi są wsuwane (na 
blokach).

Temperatura stajni powinna być zawsze powyżej 
zera w zimie, a w lecie niezbyt gorąca, co osiąga się 
przez urządzenie wietrzników i wysokie pułapy. 
Urządzenie pieców w stajni uważam za niewskazane, 
powstaje bowiem zbyt duża różnica temperatur stajni 
i powietrza. Odpowiednie wietrzenie uzyskuje się przy 
pomocy rur odwodowych, które muszą być zabezpie
czone nazewnątrz od deszczu i śniegu przez nakrycie 
daszkiem.

Najlepsze są wietrzniki elektryczne, pozwalają 
one utrzymać w stajni stale zupełnie czyste i świeże 
powietrze.

W nocy stajnia powinna być oświetlona. Do tego 
celu najwygodniej i najbezpieczniej jest stosować 
światło elektryczne, a gdy go niema — używać zwy
kłej latarni ze świecą, co jest znacznie bezpieczniejsze 
niż lampa naftowa.

Na korytarzu stajennym podłoga powinna być 
z ubitej gliny, albo też z kostek drewnianych. Podłogi 
betonowe i brukowane z kamienia lub cegły są nieod
powiednie.

Na strychu stajni nie można umieszczać słomy, 
siana i wogóle paszy, gdyż przesiąka łatwo amonja- 
kiem, wydzielającym się z moczu, co powoduje, że 
konie niechętnie ją jedzą.
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Owies.

Owies musi być bezwarunkowo czysty, bez żaci 
nych domieszek, o zupełnie dobrym zapachu (nie za
tęchły) i nie zakurzony; w tym celu należy go przed 
wydaniem przesiać na ręcznem sicie.

Za dobry uważany jest taki owies, który ma pełne 
ziarna, niezbyt grubą łuskę, odpowiedni ciężar gatun 
kowy (dobry ciężar „w ręku'), ładną złocisto-żółtą 
barwę, i nie posiada żadnego zapachu.

Ciemna barwa ziarna świadczy, źe po ścięciu 
owies był przez długi czas na deszczu, obniża to w du 
żym stopniu jego wartość.

Owsa młodego, młóconego bezpośrednio po zbio 
rze, nie można w żadnym razie używać jako pokarmu 
dla koni, a w razie koniecznej potrzeby musi być bar
dzo dobrze wysuszony w zwykłym piecu do pieczenia 
chleba.

Gdy w braku owsa zajdzie konieczność kar
mienia koni jęczmieniem, należy go albo dobrze po- 
śrutować—by uniknąć kolki przez napęcznienie jęcz 
mienia w żołądku konia — albo w ostateczności 
bardzo dobrze namoczyć (przynajmniej przez 1 dobę 
przed karmieniem). Jęczmień jednak nigdy nie zastą
pi koniowi owsa, gdyż nie posiada niezwykle cennego 
dla konia pierwiastka odżywczego (pewien rodzaj 
narkotyku), który zawiera łuska ziarna owsa i przez 
to czyni zeń pierwszorzędny dla konia pokarm.
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Siano.

Najlepsze dla konia jest siano z wysokich kultu
ralnych łąk lub stepów południowej Rosji (tak zw. 
pyrej). Dobre siano musi być koszone w okresie kwit
nięcia łąk. Pożądane jest, by po skoszeniu siano było 
zlekka zroszone deszczem, co powoduje, że nabiera 
barwy zielonej o lekkim brunatnym odcieniu; nie mo
że jednak być długo na deszczu, bo wówczas traci 
Bardzo na wartości.

Angielscy trenerzy nie lubią zupełnie zielonego 
siana i unikają go.

Siano z traw uprawnych, jak tymotka, a także ko
niczyna, lucerna i t. p. nie jest pożądane dla koni 
w zaprawie: — można go używać z konieczności, ale 
wówczas należy je mieszać z sianem zwykłem.

Rozkład drd" konia.

Dzień konia musi być tak rozłożony, aby koń 
miał jak najwięcej spokoju i by przedewszystkiem 
mógł odpocząć w godzinach najbardziej dla odpo
czynku korzystnych.

Dzień roboczy konia zaczyna się zazwyczaj bardzo 
wcześnie: — w lecie od g. 5-ej, w zimie — około 
g. 7-ej.

Po otwarciu stajni nakłada się koniowi uździeni 
cę (kantar) i ustawia koło żłobów (w klatce koń stoi 
bez kantara). Następnie wynosi się na dwór podściół-
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kę i przystępuje do rannego czyszczenia konia, które 
wykonywa się o tyle tylko, by go można było osio
dłać.

Przed rannym wyjazdem należy konia napoić (naj
wyżej ’/» wiadra wody) i dać mu średnią rację owsa 
Wodę daj się z rana, bezpośrednio po otwarciu staj
ni — owies później, gdyż między pojeniem a racją 
owsa musi być zachowany pewien odstęp czasu.

Woda użyta do pojenia powinna mieć temperatu
rę stajni. W razie konieczności pośpiesznego wyjazdu, 
owsa można nie dawać, należy go jednak wówczas 
zastąpić niewielką ilością siana.

Siodłanie. Siodło należy wkładać na konia po
woli i ostrożnie, aby go nie przestraszać. Popręgów 
w żadnym razie nie podciągać, lecz uczynić to dopie
ro po wyprowadzeniu konia ze stajni.

Czapraki pod siodła najlepsze są płócienne. Każ
dy koń powinien mieć swój oddzielny czaprak, gdyż 
w ten sposób unika się przenoszenia zarazków skór
nych z jednego konia na drugiego.

Kiełznanie i wkładanie uzdy wymaga również 
ostrożności: koń posiada bardzo delikatną błonę py
ska — wkładając więc gwałtownie wędzidło, można 
go łatwo skaleczyć. Najlepiej i najłatwiej jest kiełznać 
konia w następujący sposób: zarzucić wodzę na szy
ję konia, wziąć je pod szyją lewą ręką, prawą zaś na
kładać uzdę, wsuwając delikatnie żelaza do pyska 
konia.

Wsiadanie na konia musi się odbywać w taki spo-
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sób, aby nie uderzyć konia siedzeniem w grzbiet oraz 
by nie popsuć (rozszerzyć) łęku siodła (mowa o sio
dle angielskiem).

W tym celu należy unikać siadania ze strzemie
nia, a czynić to z pomocą luzaka, który bierze jeźdźca 
za zgiętą w kolanie lewą nogę i podsadza. Sposób ten 
jest bardzo łatwy, dokładnie wypróbowany i często 
stosowany.

Po wyprowadzeniu koni ze stajni trzeba ją sta
rannie przewietrzyć, podłogę czysto sprzątnąć i zasłać 
ponownie podściółkę (po uprzedniem dokładnem 
przetrząśnięciu), rozkładając ją równą warstwą — 
grubszą nieco pod ścianami klatki.

Ściółkę trzeba zmieniać normalnie 2 razy tygod
niowo, prócz tego również po każdym biegu, wyści
gu i wogóle większym wysiłku konia. Świeżą ściółkę 
koń bardzo lubi i lepiej na niej wypoczywa

Karmienie. Dzienna racja owsa wynosi mniej 
więcej 6 — 8 kg. Rozdział tej racji powinien być na
stępujący:

— niewielka porcja rano przed wyjazdem;
— 1 kg 200 g — 1 kg 500 g po skończonej

pracy;
1 kg 500 g — 2 kg w południe;
— 1 kg 500 g ■— 2 kg po wieczornym oprzęcie;
— reszta (największa porcja) — na noc.
O ile koń nie zje wydanej mu porcji — trzeba 

ją zostawić w żłobie, zje ją później. Jeżeli okaże się 
że koń stale nie wyjada owsa, należy konia zbadać, gdyż
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może jest chory lub przemęczony pracą. Wogóle trzeba 
pilnie uważać na zachowanie się konia podczas je 
dzenia. Jeszcze raz przypominam, że koń musi otrzy
mywać owies czysty, nie zatęchły, bezwzględnie suchy 
i młócony w kilka miesięcy po zbiorach (młody owies 
jest dla konia szkodliwy). Surogatami karmić konia 
nie wolno.

Siano wydaje się koniom 3 razy dziennie — rano., 
po południu (po obrządku) i na noc. Ilość siana — 
zupełnie dowolna — jest zależna od apetytu konia. 
Dawniej podczas zaprawy zmniejszano stopniowo 
ilość dawanego siana, obecnie tego zaniechano, gdyż 
okazało się, że jest to bezcelowe i nie daje żadnych 
wyników. Koń, mając mało siana, denerwuje się i mę
czy, natomiast gdy posiada go poddostatkiem, grze
bie się w niem i zapełniając sobie tem czas, zacho
wuje się w klatce spokojnie. Bardzo dobrze jest da
wać koniom od czasu do czasu słomę owsianą, którą 
konie bardzo lubią i jedzą z wielką ochotą. Zwracam 
tu uwagę, że tylko słoma owsiana jest dla konia po
żądana, inne natomiast rodzaje słomy są zazwyczaj 
w większym lub mniejszym stopniu szkodliwe.

Jako bardzo pożywny i zdrowy dodatek do owsa 
i siana, zalecam marchew. Daje się ją posiekaną na 
drobne kawałki razem z owsem lub oddzielnie. Jako 
pokarm zawierający w sobie dużo cukru, marchew 
jest bardzo pożywna, dodaje koniowi energji i działa 
również dodatnio na żołądek.
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Dobrze jest dodawać do owsa cukier w kryszta
le, po 1 kg dziennie.

Koniom, źle wyjadającym swój obrok, powinno 
się koniecznie dla zachęty dodawać cukier lub mar
chew, w braku zaś ich w lecie — świeżą trawę, prze
puszczoną przez sieczkarnię.

Raz w tygodniu po dużym galopie radzę dawać 
koniom t. zw. w języku trenerskim „mesz“. Jest 
to mechaniczna mieszanina rozgotowanego owsa, 
otrąb i klejku z siemienia lnianego. Przygotowuje się 
„mesz“ następująco: miesza się owies z otrębami 
w stosunku 1 do 3, zalewa się wodą i gotuje, aż wy
tworzy się kasza. Do tego dolewa się oddzielnie ugo
towany klejek z siemienia lnianego (Vi kg). Całą tę 
ilość trzeba bardzo dokładnie zmieszać ręką, aby nie 
było suchych grudek otrąb. Po wymieszaniu wsypać 
jeszcze kilka garści otrąb i jeszcze raz wymieszać. Po 
ostygnięciu da je się ,,mesz“ koniom, jedzą go z nad
zwyczajnym apetytem. Szczególnie wskazane jest da 
wanie ,,meszu“ po każdym wyścigu, działa bowiem 
doskonale na konia. W początku zaprawy, jeszcze zi
mą, da je się mesz w celu uregulowania żołądka.

Woda, jak już wspomniałem, powinna być o tern 
peraturze stajni, t. j. niezbyt chłodna, bo może spo
wodować zaziębienie konia, również i niezbyt ciepła, 
bo wówczas wywołuje łatwo kaszel. Woda w stajni 
musi stać w naczyniu nakryłem, żeby się nie zaku
rzyła.

Jako zasadę trzeba przyjąć, że pomiędzy poje-
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niem i karmieniem konia musi być zachowana przer
wa nie mniejsza niż pół godziny, woda bowiem po 
dojściu w większej ilości do żołądka, obniża jego 
temperaturę i powstrzymuje przez to proces trawie
nia, wymagający temperatury podwyższonej. O ile 
więc napoimy konia bezpośrednio przed samem kar
mieniem, to skutek będzie taki, szczególnie u koni 
wrażliwych, delikatnych lub nieprzyzwyczajonych, że 
owies przejdzie niestrawiony przez cały przewód po
karmowy (będzie jakby zmyty wodą), zostanie więc 
dla organizmu stracony bezpowrotnie, co gorsze czę 
stokroć może być szkodliwy, wywołując zaburzenia 
żołądkowe.

Po pracy, o ile zachodzi potrzeba rychłego napo
jenia konia, praktykuje się następujący sposób: 
w środku koła, po którem chodzą konie, ustawia się 
wiadro z wodą, po kilkakrotnem oprowadzeniu, pod
prowadza się konia i da je mu się napić 10 łyków (któ
re trzeba liczyć po poruszeniach krtani i przełyku) 
następnie prowadzi się go dalej po kole i po następ
nych kilku przeprowadzeniach pozwala mu się znów 
napić 10 łyków i t. d. przez cały czas prowadzenia 
konia po kole. Po wprowadzeniu do stajni, koń jest 
prawie zupełnie napojony i gdy daje mu się wówczas 
pełne wiadro wody, pije zwykle bardzo niewiele.

Po oprowadzeniu i napojeniu konia zdejmuje się 
kantar, wsypuje mu się do żłobu owies i zamyka 
klatkę.

Pomiędzy jednym a drugim obrządkiem konia,

10



klatka i stajnia muszą być zamknęte, aby nie niepo
koić konia. Służba wchodzi do stajni w południe, że
by dać owsa i dopoić, siana zwykle nie daje się w tym 
czasie, wyrównuje się również zbitą podściółkę.

Po południu, koło g. 16-tej, stajnię otwiera się, 
wszystkim koniom nakłada się kantary i przywiązuje 
do żłobu. W klatkach robi się gruntowny porządek 
i wyrzuca nawóz, przetrząsa podściółkę, wyczyszcza 
żłób, zmienia wodę, poczem przystępuje się do naj
staranniejszego czyszczenia konia.

Czyszczenie trzeba zawsze rozpoczynać od głowy 
z lewej strony. Czyści się tylko szczotką, zgrzebło 
służy wyłącznie do czyszczenia szczotki, pył i brud 
ze zgrzebła wytrząsa się w korytarzu. Czyścić konia 
szczotką trzeba pod włos i z włosem. Niektóre bardzo 
nerwowe konie nie znoszą czyszczenia, to też czy
szczenie ich polega częstokroć tylko na wytarciu 
szczotką i ręcznikiem. Głowę, oczy, chrapki i uszy 
wyciera się mokrą gąbką, a potem suchym ręczni
kiem. Nogi muszą być bezwarunkowo codziennie my
te w wiadrze z wodą. Podczas tej czynności trzeba 
konia nauczyć, aby chętnie podnosił kolejno nogi 
i dawał je obmywać. Po obmyciu nóg trzeba je do- 
sucha wytrzeć ścierką, a następnie poddać masażowi, 
co jest koniecznym warunkiem pielęgnacji konia.

Masaż nóg konia nie jest czemś trudnem i wyma- 
gającem specjalnego nauczania, polega na tem, że 
obsługujący konia rozciera obu rękoma (dłońmi) ko 
lejno każdą nogę konia od dołu do góry, zaczynając
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od pęcin. Robi się to bez wielkiego nacisku, spokojnie 
i rytmicznie, aż noga rozgrzeje się, potem lekkiem 
gładzeniem zgóry do dołu wyrównać trzeba sierść 
i masaż nogi skończony.

Po masażu dobrze jest używać płynu złożonego 
z pół litra spirytusu (może być denaturowany) i pół 
litra wody. (Żeby luzak nie wypił, zabarwić zlekka 
jodyną). Może być również stosowany zwykły spiry
tus mydlany. Po masażu zużytych nóg konia, bardzo 
korzystnie jest bandażować je zwykłym wełnianym 
bandażem. Jeśli nogi są chore, t. j. ścięgna są gorące, 
radzę stosować kąpiel nóg w ciepłej wodzie, a na
stępnie rozgrzewający kompres, który wyciąga go
rączkę z nóg i do pewnego stopnia usuwa tak zwane 
„ociekanie11 (obrzęknięcie).

Do kwestji pielęgnacji nóg konia powrócę jeszcze, 
mówiąc o szybkich galopach, a wogóle o pielęgnacji 
konia i zaradzaniu różnym chorobom mówić będę 
w osobnym rozdziale.

Tor do zaprawiania konia.

O idealnych torach możemy tylko marzyć. 
W urządzeniu bowiem podobnego toru zachodzą 
zawsze jakieś trudności. Bliski ideału jest tor pokry
ty darniną z podkładem dolnym wilgotnym, bo przez 
to staje się elastyczny. Wobec jednak znacznych wy
datków, jakie pochłania urządzenie takich torów,
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znajdują się one tylko w dużych miastach i używane 
są do wyścigów.

Do zaprawiania używane są zwykle tory piasko
we lub korkowe, które dla zachowania elastyczności 
polewa się od czasu do czasu wodą podczas suszy, 
oraz przebronowuje się żelazną broną.

Na gruntach żyznych — czarnoziemnych, tory 
muszą być od czasu do czasu przeorane dosyć głębo
ko i następnie przebronowane. Najlepszy z wymie
nionych torów jest korkowy, ponieważ późną jesio
nią niezbyt prędko rozmięka, a w zimie podczas mro 
zu nie tak prędko twardnieje, jak tor piaskowy.

W naszych warunkach, najczęściej pracować bę
dziemy na terenach polnych, leśnych oraz na drogach. 
Z tych, za najdogodniejsze uważałbym aleje parkowe, 
lub dobrze utrzymane drogi leśne. Również utrzyma 
ne w dobrej kulturze łąki są po skoszeniu trawy do
skonałym tąrenem, nie ustępującym najlepszym to 
rom, specjalnie urządzonym do wyścigów. Drogi le
śne, t. zw. przesieki (duchty), są też bardzo dobre do ga
lopów ze względu na elastyczność gruntu, a mają je
szcze tę zaletę, że oddziaływają bardzo korzystnie na 
konie nerwowe, których nie radzę zaprawiać na to
rach ogólnych, gdzie zwykle bywa dużo widzów i wo- 
góle liczne towarzystwo. Lepiej i dużo korzystniej 
jest wyjeżdżać oddzielnie na ustronne drogi i dróżki.

Tereny skaliste, kamieniste, wogóle twarde, jak 
i błotniste, grząskie lub pokryte głębokim śniegiem, 
nie nadają się do pracy, wpływają bowiem na wyro-
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bienie wysokich chodów, co dla konia przeznaczonego 
do wyścigu będzie dużą wadą.

Kucie koni podczas zaprawy.

Jednem z najważniejszych zagadnień zaprawy 
jest dobre, racjonalne kucie. Podkowy muszą być 
możliwie lekkie i najdokładniej stosowane. Jak pie
chur w niewygodnych butach daleko nie zajdzie i nie
wiele jest wart, tak i koń musi mieć dobre i pewne 
podkowy, aby w żadnym razie nie przeszkadzały mu 
w ruchach.

Podkowy wyścigowe, wyrabiane z miękkiej stali, 
powinny być bardzo wąskie (w najszerszem miejscu 
do 10 mm) i powinny zakrywać białą linję.

Podkowa taka ma w przekroju kształt trapezu 
z wgłębieniem pośrodku. Przymocowuje się ją 6-ma 
podkowiakami. Występów na pięty nie należy stoso
wać. Podkowa musi leżeć ściśle na brzegu podstawy 
kopyta. W celu zaoszczędzania kopyta próbowano 
kuć bez gwoździ, próby te jednak zawiodły, bo kując 
w ten sposób, trzeba było robić występy, t. j. klapki 
przytrzymujące podkowę na kopycie, które nie po
zwalały mu normalnie odrastać i rozszerzać się 
w piętkach. W dalszym ciągu więc stosuje się sposób 
przybijania podkowy zapomocą podkowiaków, trze
ba je jednak uważnie i rozważnie wbijać i dostoso
wywać do podkowy. Na normalnem kopycie gwoździe 
wbija się do wysokości x/8 ściany (licząc od dołuj.
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Należy uważać, aby podkowa nie była zbyt silnie 
przyciągnięta do kopyta, bo może to spowodować 
lekką kulawiznę, której niedoświadczony jeździec nie 
spostrzeże odrazu.

W Ameryce, w celu lepszego dostosowania pod
kowy, wycinano brzeg ściany kopyta i wpuszczano 
tam podkowę, sposób ten nie znalazł jednak szersze
go zastosowania. W celu zmniejszenia ciężaru, pró
bowano zastosować podkowy aluminjowe, okazały się 
jednak niepraktyczne, wobec czego podkowa z nie- 
hartowanej stali, tak zwanej cementowej, została 
uznana za najodpowiedniejszą. Przy biegach dystan
sowych i biegach w terenie muszą być stosowane 
grubsze i mocniejsze podkowy, a dla niektórych ko
ni — nawet specjalnie wykonane.

O podkowach do kopyt wadliwych wspominać nie 
będę, nie wchodzi to bowiem w zakres niniejszej 
pracy.

Kucie koni jest sprawą nader ważną, uważani też 
że wszyscy sportsmani powinni poświęcić jej więcej 
uwagi, poznać ten fach dokładnie, bo ten tylko może 
trafnie sądzić o dobrem lub złem kuciu, kto umie sam 
konia okuć.

Na żadnym forze wyścigowym, nie kuje się konia 
na gorąco i wobec tego nic nie wspominałem o dosto
sowaniu samej podkowy, ale że w wojsku przez dłuż
szy czas był stosowany sposób kucia na gorąco, to 
muszę tę sprawę poruszyć. Otóż nie mówiąc o tem, że 
jest to szkodliwe, bo wysusza róg i powoduje próżne
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ściany, ale jest zupełnie niepotrzebne, bo przy pomo
cy noża angielskiego i tarnika do kopyt dostosowuje 
się doskonale podkowę do kopyta i każdy sportsmen 
musi sam to umieć zrobić, aby nie być zależnym od 
podkuwacza, którego nie zawsze ma pod ręką, np. 
podczas biegów dystansowych.
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ROZDZIAŁ II.

WYKONANIE ZAPRAWY.

1 okres zaprawy.

Zasadniczo zaprawa konia do biegów płaskich 
trwa 6 miesięcy, jednak dla koni, które mają brać 
udział w „steeple chaise’ach“ i biegach z przeszkoda 
mi, czas ten skraca się do 4-ch miesięcy. Z tego wyni
ka, że dla naszych koni, używanych do wszelkiego 
rodzaju biegów panów, okres 4-miesięczny uznać na
leży za najzupełniej wystarczający. Myśląc o zapra
wianiu konia, nasuwa się pytanie, czy wszystkie ko
nie mogą być zaprawiane w tych samych terminach 
i w takich samych warunkach, czy też nie? — Otóż 
bezwarunkowo — nie. Do każdego konia stosować 
trzeba różny czas trwania zaprawy i różne warunki. 
Terminy, które wskazałem wyżej, należy wziąć jako 
określenie zmienne, wskazujące w przybliżeniu okres 
trwania zaprawy.

Aby zaprawić konia, jak poprzednio wspomnia-

18



łem, trzeba wyrobić mu mięśnie, pozbawić go zby 
tecznego tłuszczu i wyrobić dobry, t. j. czysty oddech. 
Są to zasadnicze wymagania i warunki zdobycia for
my konia, które dają się osiągnąć drogą jak najczęst
szego stosowania swobodnego ruchu konia, bez 
większego przemęczenia całego organizmu, a głównie 
oszczędzając ścięgna, jako najczulszą część nogi. Nie
odzownym warunkiem w czasie zaprawy jest ogólnie 
dobry stan konia przy dobrym pokarmie. Jako cel 
pierwszego okresu zaprawy, stawia się wyrobienie 
mięśni. Mięśnie najlepiej jest wyrobić przez systema
tyczne stosowanie chodu w stępie. Kłusowanie wyra
bia u koni wysokie chody, co ze względu na cel za
prawy, nie jest pożądane.

Pierwszy okres zaprawy trwa około 2-ch miesię
cy. Dzienna praca konia wynosi 2 — 3 godzin.

Porządek pracy jest następujący: rozpoczynać ją 
rano o godzinie 5-ej lub 6-ej po wyprowadzeniu konia 
ze stajni, dokładnie go obejrzeć, czy mu co nie dolega, 
sprawdzić siodłanie, potem wyjechać na tor.

Na torze przejść kilkaset kroków spokojnym kłu
sem poto, by zbadać, czy koń nie upada, następnie 
przeprowadzić konia w stęp i zsiąść, albowiem jazda 
stępem jest już pracą nieodpowiednią, koń bowiem 
pod ciężarem jeźdźca musi więcej pracować pewnemi 
grupami mięśni, co wobec zasadniczego warunku 
w I okresie zaprawy — ogólnego rozwoju mięśni — 
nie jest odpowiednie.

Po godzinie prowadzenia w ręku zrobić galop, roz-
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poczynając od jednego kilometra, o ile już pracowano 
nad koniem, a od pół kilometra, o ile koń jest zupeł
nie surowy. Po galopie znów prowadzić w ręku aż do 
końca 2-ej godziny.

Trenerzy francuscy i angielscy stosowali w pierw
szym okresie zaprawy dużo kłusa, doprowadzając go 
aż do pół godziny. Praca ta jednak okazała się w osta
tecznym wyniku niewłaściwa i nieprodukcyjna, bo 
przez to wyrabiały się pewne grupy mięśni na nieko
rzyść całego organizmu, poza tem kłusowanie, w do
datku po twardym torze, działało szkodliwie na bar
ki. Powody te doprowadziły wkońcu do zaniechania 
systemu zaprawiania kłusem i przyjęto system trene
rów amerykańskich, polegający na galopowania, 
przyczem praca dzienna zwiększyła się do 3-Hi 
godzin.

Ten system pracy nie denerwuje konia, lecz s^ - 
stematycznie i stale wyrabia mu mięśnie i przygoto
wuje do wytrwałości.

W czasie zaprawy trzeba bardzo uważać na to, 
jak koń trawi owies. O ile zauważy się, że oddaje on 
owies nieprzetrawiony, albo źle strawiony, trzeba 
obejrzeć mu pysk, gdyż najczęściej powodują to 
„ostre zęby“, przeszkadzające mu w żuciu lub też 
opuchłe podniebienie. Ten rodzaj niedomagania konia 
uznawany jest za zewnętrzny objaw choroby i leczo
ny bywa zazwyczaj drogą mechanicznego usunięcia 
opuchlizny. Przekonanie podobne jest całkowici'* 
mylne, jeśli bowiem puchnie podniebienie, to dowo-
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dzi, źe koń jest chory n;> żołądek i dlatego właśnie 
źle trawi. Leczyć więc trzeba przedewszystkiem żołą
dek, dając koniowi do obroku stołową łyżkę natural
nej lub sztucznej soli karlsbadzkiej, która zazwyczaj 
pomaga, poprawia trawienie i opuchlizna podniebie
nia znika sama przez się.

Szczególnie trzeba uważać na to, żeby koń już 
w pierwszym okresie nie przemęczał się. Najlepszą 
wskazówką pod tym względem jest wyjadanie obro
ku. Jeśli koń chętnie i dokładnie wyjada, możemy 
być przekonani, że jest zdrowy. Również dobrym 
wskaźnikiem stanu zdrowia są nogi: jeśli koń po 
ukończonej pracy ma zimne nogi, dowodzi to, że są 
w porządku. Za zasadę trzeba przyjąć, źe wchodząc 
do stajni, próbuje się ręką nogi konia, to samo po 
skończonej pracy. Gorące nogi są wskazówką, że koń 
jest chory. W tym przepadku nie można polegać na 
luzaku (chłopcu stajennym) i każdy prawdziwy 
sportsman kawalerzysta obowiązany jest przed wy
jazdem na tor, jak również po skończeniu pracy, oso
biście zbadać stan nóg konia.

Pamiętajmy bowiem, że nogi wierzchowca to 
wszystko, a jednocześnie wobec tak natężonej pracy, 
jaką stanowi zaprawa, są one najczulsze i najłatwiej 
ulegają mechanicznym uszkodzeniom.

W okresie zaprawy, kiedy konie otrzymują na 
noc „mesz“, tryb pracy nazajutrz o tyle się zmienia, 
że konie nie galopują, są tylko prowadzone 2 godziny 
stępem.
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Pierwszy okres zaprawy wtedy należy uznać za 
zakończony, gdy koń, mając wesoły wygląd i będąc 
w dobrej formie, posiada dostatecznie wyraźnie zary
sowane mięśnie, przyczem ogólny wygląd sprawia 
wrażenie, że koń jest raczej chudy.

Co do ruchów, to jako wynik pierwszego okresu, 
powinny cechować konia: zupełna swoboda ruchów 
wogóle, łatwość poruszej podczas galopu, jednak 
r warunkiem dobrego stanu nóg.

Jeśli koń po pierwszym okresie zaprawy porusza 
ńę z pewnym wysiłkiem i widoczną niechęcią, to zna
czy, że ma ruchy związane. Jest to dowodem, że za
prawa zbytnio go przemęczyła. Konia trzeba wówczas 
leczyć, szczególnie barki i łopatki, odkładając dal
szy ciąg zaprawy do czasu, kiedy odzyska on chęć 
i swobodę ruchów.

Po ukończeniu pierwszego okresu zaprawy da.je 
się koniom kilka dni odpoczynku. W tym czasie 
otrzymują konie ,,mesz“, a robota polega na prowa
dzeniu stępem i jeden km dziennie wolnym kłusem

2 okres zaprawy.

Zadaniem sportowca, zaprawiającego konia w dru
gim okresie zaprawy, jest uwolnienie konia od tłu
szczu wewnętrznego. Praca cała polegać więc będzie 
na oddziaływaniu w tym kierunku .Galop trwa dłużej. 
Podczas codziennych galopów stosuje się przebiegi 
w szybkiem tempie z przerwami (t. zw. ,,reprizy“),
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które rozpoczyna się na niewielkich przestrzeniach, 
stopniowo je powiększając.

Praca w tym okresie przedstawia się następują
co: 1 km galopem potowym, przechodząc ostatnie pół 
km galopem wyciągniętym; następnie przejście 
w stęp, poczem znów kilometr galopem polowym, 
kończąc go, jak pierwszy. Kolejność tę stosuje się 
przez cały czas trwania II okresu, zwiększając tylko 
stopniowo przebiegi w szybkiem tempie. Zresztą, jak 
zawsze, kombinowanie czasu z szybkością zależy 
przedewszystkiem od cech indywidualnych konia.

Po powrocie konia z toru prowadzi się go stępem, 
derę i kaptur zdejmuje się, potem wyciera się konia 
dosucha i znów nakrywa derą, w dalszym ciągu go 
oprowadzając. Zaznaczam, że w drugim okresie za
prawy zasadniczo konie wychodzą na tor przykryte 
derami i w kapturach.

Dawni trenerzy stosowali w tym okresie t. zw. 
sposób „pocenia", obecnie zaniechano go prawie 
w zupełności, jednak do szczególnie ciężkich koni 
można go częściowo stosować.

Sposób ten polega na tern, że koń wychodzi do 
pracy w ciepłej derze, robi długi galop dość znacz
nym przebiegiem w szybkiem tempie, poczem zosta- 
je wprowadzony do klatki, gdzie okrywa się go ko
cami i zostawia w spokoju na 10 do 15 minut, na
stępnie zdejmuje się koce. Pot, pianę, która zastygła 
na koniu, zeskrobuje się drewnianym nożem, poczem 
konia wyciera się, masuje, przykrywa ciepłą derą
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i ponownie wyprowadza na dwór, gdzie oprowadza 
się go stępa dopóty, dopóki zupełnie nie ostygnie. 
Wkońcu stawia się konia w klatce i ostatecznie wy
ciera dosucha. W dniu tym koń powinien otrzymać 
„mesz“. Nazajutrz oprowadza się konia tylko w rę
ku pod derą.

Podany wyżej sposób daje wyniki wprawdzie 
prędzej okresu 2, jest jednak ryzykowny, bo łatwo 
można konia zaziębić. Stosuje się go też tylko do bar
dzo ciężkich koni i w wyjątkowych przypadkach. 
Zasadniczo normalna praca 2 okresu pod lekką derą 
i kapturem daje zupełnie dobre wyniki.

Z ogierami, jako mającemi skłonność do otłu
szczenia szyi, jak i pewnego otłuszczenia całego cia
ła, należy bezwarunkowo pracować w derach i kaptu
rach, natomiast klacze, jako znacznie lżejsze, wystar
czy zaprawiać w półkapturach i w lekkich derach.

W tym okresie, jak zresztą i zawsze, trzeba uwa
żać na trawienie i stan nóg. Zależnie od spożywania 
przez konia obroku, zwiększać mu lub zmniejszać 
natężenie pracy dziennej. Przygotowanie do biegów 
z przeszkodami wymaga podobnie, jak i w okresie 
pierwszym, ćwiczenia w skakaniu kilka razy w ty
godniu.

3 okres zaprawy.

Pierwsze dwa okresy zaprawy przygotowują ko
nia do najważniejszego, jakim jest właśnie okres 
trzeci. Praca w tym okresie polega na wyrobieniu
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u konia dobrego, wolnego oddechu w szybkich 
chodach.

Wyrobienie mięśni i pozbawienie wewnętrznego 
i zbytecznego tłuszczu, czynią konia lekkim, swobod
nym w ruchach. Koń po dwóch okresach zaprawy 
ma dobrze wyrobiony stęp i szybki galop. Praca w 3 
okresie polega na stosowaniu swobodnego, lecz szyb
kiego galopu.

Galopy takie robi się dwa razy tygodniowo i roz
poczęte od 1 km dochodzą do 3-ch, zależnie do po
szczególnych koni. Do pracy koń wychodzi już bez 
dery i kaptura, i tylko bardzo ciężkie ogiery, które 
po drugim okresie zaprawy nie weszły jeszcze w for
mę, powinny wychodzić w półkapturach.

Przed rozpoczęciem właściwego galopu trzeba 
przejść mniej więcej pół km galopem zwykłym, potem 
zatrzymać konia, zupełnie go uspokoić i znów ruszyć 
wyciągniętym, lecz spokojnym galopem, nie wysy
łając jednak konia naprzód. Galopu w żadnym razie 
nie przerywać, lecz zawsze kończyć w wybranem, 
zgóry oznaczonem. miejscu. O ile koń idzie niechętnie, 
galopować razem z innym, chętniejszym koniem, ale 
w takich przypadkach unikać forsowania i bezwarun
kowo nie pozwalać na urządzanie wyścigów.

Po skończonym galopie dać koniowi dłuższą 
przechadzkę stępem pod derą, po dobrym przed tern 
masażu.

Po pewnym czasie stosowania dłuższych forsow
nych galopów, jeśli koń jest już nieco przemęczony,



doskonale jest robić koniowi gorące kąpiele. Gorącą 
kąpiel robi się następująco: po powrocie z galopu wy
ciera się konia wiechciem, umaczanym w gorącej wo
dzie (bardzo dobrze wlać do wiadra gorącej wody pół 
litra fluidu), po wymyciu konia takim płynem rozcie
ra się go rękami i grubym ręcznikiem dosucha, po
tem przykrywa derą i prowadzi się stępem, dopóki nie 
ostygnie i nie wyschnie zupełnie. Stawiając konia do 
klatki po takiej kąpieli, trzeba go ponownie wyma- 
sować słomą.

Ponieważ poprzednio wspomniałem niejednokrot
nie o masażu konia (a jest to sprawa bardzo ważna 
dla całego organizmu, a w szczególności kończyn; 
podkreślam, że nie można naciskać zbyt silnie na ma
sowane części ciała: masuje się długiemi łagodnemi 
pasami wzdłuż całego ciała, a przy masażu nóg — 
zawsze zdołu do góry.

Jako praktyczną wskazówkę dla luzaków poda- 
ję, że podczas masażu, a również i przy czyszczeniu 
specjalnie nerwowych koni, bardzo uspakajająco dzia
ła lekkie „sykanie" przez na pół zaciśnięte zęby. Wy- 
daje się dźwięk „ssy — ssy“, który konie bardzo lu
bią, i słuchając go zachowują się daleko spokojniej.

Gorące kąpiele radzę stosować nietylko wtedy, 
gdy koń jest przemęczony, ale wogóle po każdym 
większym wysiłku. Masaż konia, a szczególnie masaż 
nóg, powinien być stosowany zawsze jako środek, za
chowujący nogi końskie w zdrowym i świeżym sta
nie. Jak już zaznaczałem, po gorącej kąpieli dobrze
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jest zastosować rozgrzewający kompres nóg aż do 
wyschnięcia okładu. Dla dłuższego podtrzymywania 
żywszego obiegu krwi, po zdjęciu kompresu, stosuje 
się jeszcze raz masaż, poczem zostawia się konia 
w spokoju, bez bandażowania nóg.

Jako ostateczny wynik trzeciego i ostatniego za
razem okresu zaprawy, należy uważać osiągnięcie 
stanu, w którym koń z równym, spokojnym odde
chem, bez większego wysiłku, może zrobić 2 kilo
metry wyciągniętym galopem i przy końcu tej od
ległości nie zmienia nogi, jest w ręku jeźdźca i prze
chodząc następnie swobodnie w kłus, ma zupełnie 
spokojny oddech. Gdy stan taki osiągnięto, zaprawę 
należy uważać za skończoną.

Nie należy sądzić, że przygotowanie konia do bie 
gów i wyścigów na dużą odległość wymaga specjalnie 
długich galopów i wogóle odrębnego systemu zapra
wiania, najtrudniejszą bowiem rzeczą dla koni jest, 
na małej stosunkowo odległości, wykazać największy 
wysiłek bez szkody dla organizmu. Jeśli koń potrafi 
wydobyć to maximum sił i jest zdolny do zrobienia 
jednokilometrowego forsownego ruchu, to również 
zdolny będzie do biegu stukilometrowego. Słynny 
w swoim czasie angielski trener William Day ma
wiał — „koń gotów na milę, gotów jest i na sto“.

Nie można sądzić o przygotowaniu konia według 
jego zewnętrznego wyglądu, koń bowiem, którego 
wygląd zewnętrzny świadczy o dobrem przygotowa
niu, może jednak nie być jeszcze przygotowany do
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poważnej walki, bo właśnie może mu brakować wy
robienia organów oddechowych.

Dlatego też mylne jest sądzenie o przygotowaniu 
konia według jego wyglądu zewnętrznego. Sądzić 
trzeba wszechstronnie, opierając się głównie na wy
nikach pracy.

Ze względu na wielkie znaczenie 3 okresu za 
prawy, powracam jeszcze raz do omówienia zadania, 
jakie w tym okresie stawiać należy.

Jak już zaznaczałem, o ostatecznem przygotowa
niu konia do wyścigu sądzi się według jego pracy. 
Przygotowanie to sprowadza się głównie do odpo
wiedniego wyrobienia serca i płuc, polegającego na 
przystosowaniu ich działalności do dłuższych poru
szeń w forsownem tempie.

Wyrobienie serca osiąga się przez odtłuszczenie, 
ułatwiające mu rozprężanie się oraz przez przyzwy
czajenie mięśnia sercowego do forsownego działania. 
Wyrobienie płuc polega również na ich odtłuszcze
niu, co powoduje, że wdychany przez konia tlen ma 
ułatwiony dostęp do płuc i tern samem możność 
szybkiego przyswajania przez krew.

Podczas forsownych biegów koń wydziela bardzo 
znaczne ilości dwutlenku węgla (CO2), jako produktu 
rozpadu (spalania) tkanek. Warunkiem dobrego dzia
łania płuc jest zapewnienie dopływu dostatecznej ilo
ści tlenu, niezbędnego do całkowitego wydalenia CO2 
z organizmu. Gdy dopływ tlenu jest za mały, a dzieje 
się to wówczas, gdy płuca nie są dostatecznie wyro-
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bione, część dwutlenku węgla pozostaje nie wydalo
na i powoduje lekkie zatrucie organizmu. Odbija się 
to w znacznym stopniu na ruchach konia, które stają 
się nieuzgodnione, następują więc obrażenia nóg, 
choroby ścięgen (brockdown’y) i t. p., — a źródłem 
tego wszystkiego jest nieprzygotowanie płuc do natę
żonej pracy, czyli nieodpowiednia lub niedostatecz
na zaprawa.

Zwracam na tę sprawę wielką uwagę młodym 
sportsmanom, pracę koni należy zawsze dostosować 
do wyrobienia organów oddechowych i serca, jeśli 
koń zaraz po skończonym galopie oddycha zupełnie 
równo i swobodnie, to dowodzi, że są one wyrobione, 
zamiana dwutlenku węgla (CO2) przez tlen odbywa 
się sprawnie, można więc konia użyć do każdej pra
cy bez obawy, że zatamowanie oddechu odbije się 
ujemnie na ruchach.

Zaznaczyć trzeba, że wyrobienie organów odde
chowych zależy zawsze od konia, o ile niektóre korne 
bardzo łatwo i szybko wyrabiają swe organa odde
chowe, bez potrzeby użycia ostrych galopów, o tyle 
inne, przeciwnie, wymagają więcej galopowania oraz 
dłuższego czasu do osiągnięcia tych samych wy
ników.

Oczywiście stopień wyrobienia oddechu i przygo
towania konia pod tym względem jest zależny od ro
dzaju wyścigu, a więc największe wyrobienie odde
chu. niezbędne dla wyścigu płaskiego, nie będzie już 
wymagane na steeple’ach, biegach myśliwskich lub
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dystansowych, niemniej jednak lekceważyć tej spra
wy nie można nawet na zawodach konnych w sko
kach. Chodzi więc o takie przygotowanie konia, by 
wysiłek w dniu zawodów nie stanowił wielkiej różnicy 
ze zwykłą pracą. Często można zauważyć, że koń 
przygotowany, dajmy na to, do zawodów konnych 
w skokacli skacze na próbie doskonale, a w samym 
dniu zawodów, gdy musi przejść przebieg w pewnym 
określonym czasie, w szybszem niż przedtem tempie, 
traci po serji skoków oddech, gdyż jest nieodpo 
wiednio przygotowany i w wyniku zawadza o prze 
szkody niższe od tych, które przedtem z łatwością po 
konywał. Właściciel zwykle zachodzi w głowę, dla
czego zasadniczo dobrze skaczący koń tak nie spisał 
się na zawodach i najczęściej nie zdaje sobie z tego 
sprawy, że jest to jego wina, bo nieodpowiednio przy
gotował konia. Tak więc i zawody konne w skokach, 
najbardziej rozpowszechniony obecnie rodzaj sportu 
konnego, wymagają stosownej zaprawy. Sądzę na
wet, że koń mniej ćwiczony w skakaniu, a lepiej za 
prawiany, osiągnie lepsze wyniki, bo, mając wyro
biony oddech, wypracowane mięśnie i serce, łatwo 
przejdzie kilometr i prędzej pokona przeszkody.

W zaprawianiu koni do biegów z przeszkodami 
należy zawsze odróżnić szerokie skoki połowę z du 
żego tempa od skoków na zawodach, o czem do 
kładnie będę mówić w dziale „przygotowanie konia 
do skoków“.
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Próba.

Po zakończeniu trzech okresów zaprawy, odbywa 
się egzamin z tego, czego koń dopiął. Próba taka ma 
na celu sprawdzenie, czy koń jest dostatecznie przy
gotowany do zawodów, czy może stanąć do startu na 
torze wyścigowym.

W zależności od rodzaju biegu, do którego koń 
był przygotowany, urządza się na torze roboczym 
bieg próbny dla kilku koni z taką samą odległością 
i, o ile możności, z warunkami zbliżonemi do istnie
jących na torze wyścigowym. Wspólny bieg odbywa 
się w ostrem tempie, jednak bezwarunkowo bez ba
ta i wysyłania naprzód.

Czas określa się stoperem. Należy starać się dojść 
do przeciętnej normy czasu, jaka dałaby wygraną na 
torze. Finisz próbnego biegu musi być robiony w po 
bliżu trenera, aby mógł on obserwować, w jaki spo 
sób koń przechodzi w kłus i stęp, oraz jaki ma 
oddech.

.Jeździec po ukończonym biegu podaje: jak koń 
przeszedł całą daną odległość, ile razy zmienił nogę 
i z jakim zapasem sił mijał celownik. Są to rzeczy 
bardzo ważne, bo według nich, zależnie od tego, czy 
wypadły dodatnio, czy ujemnie, sądzi się o gotowo
ści konia do zawodów.

Na biegach próbnych zazwyczaj koń nie wyka
zuje tej szybkości, jaką dać może. Przyczyny tego są 
zresztą nawet niezależne od konia, bo na właściwym
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torze trzeba brać w rachubę: współzawodnictwo, 
lepszy tor, jak również sam stan konia, który staje 
się po kilku podobnych, próbnych galopach znacznie 
lepszy.

Próbne biegi nie powinny się odbywać w zbyt 
forsownem tempie, cały bieg musi być prowadzony 
ostrożnie, aby niezbyt wyczerpywał konia, w dodatku 
nie zawsze przygotowanego do dużego wysiłku.

Po próbnym biegu muszą być zastosowane wszyst
kie te zabiegi, o których mówiłem wyżej, a więc: go
rąca kąpiel, masaż, staranne opatrzenie nóg i zadanie 
,,meszu“. Specjalną pieczołowitością po każdej pró
bie trzeba otoczyć nogi i po zauważeniu chorobliwe
go stanu poddać je energicznemu, niezwłocznemu le
czeniu.

W okresie próbnym również trzeba nader uważ
nie obserwować, jak koń wyjada obrok. Wyjadanie 
obroku jest najlepszym wskaźnikiem stanu zdrowia. 
Wymagać trzeba dokładnego meldunku, jak obrok 
został wyjedzony, w razie wyniku ujemnego, trzeba 
zawsze szukać przyczyn.

Częstym powodem niewyjadania, oprócz niedy
spozycji żołądka, może być przemęczenie konia lub 
nawet zbytnia jego wrażliwość. W razie przemęcze
nia trzeba dać odpoczynek. Z końmi nerwowemi, 
przejmującemi się i wykazującemi zbytnią wrażli
wość na próbach, trzeba bezwarunkowo pracować po
za torem, aby uniknąć denerwowania ich towarzy
stwem innych koni.
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Zdarzają się bowiem wypadki, że bardzo wrażli
wy koń pod niedoświadczonym jeźdźcem przejdzie 
ciężką walkę bez widocznego dodatniego skutku. Po
rażka taka może fatalnie wpłynąć na usposobienie ko
nia do tego stopnia, że na następnym biegu już sa
ma obecność na torze wyścigowym wprawia go w stan 
silnego podniecenia, ponieważ zgóry przewidując 
ciężką walkę, i związane z nią baty, boi się tego.

Z podobnemi końmi trzeba obchodzić się bardzo 
ostrożnie i dopóki ostatecznie nie straciły serca, lepiej 
je wycofać z toru, pracować z niemi pewien czas 
osobno, a następnie postawić do współzawodnictwa 
ze słabszemi końmi, aby dać im możność przebycia 
całej odległości zupełnie pomyślnie i swobodnie.

Po wygraniu takiego wyścigu koń może dać po
tem doskonałe wyniki nawet w cięższych zawodach, 
bo się uspokoi, nabierze wiary w swe siły. Wszelkie 
lekarstwa na nerwy do bromu włącznie (co również 
bywa stosowane) nie dają skutku.

Znaczenie próby polega nietylko na określaniu 
stanu konia przed zawodami, ale i na wskazówkach 
płynących dla trenera na przyszłość. Pozwala mu ona 
również stwierdzić, co osiągnął przez cały czas za
prawy i na co inoże jeszcze liczyć. Próba jest wre
szcie ostatecznem zakończeniem poprzedzających 
ją okresów zaprawy. Dobry wynik próby wskazuje 
również, że zaprawa była prowadzona odpowiednio, 
oraz przyszłe zawody nie będą dla konia nadmierną 
pracą.
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ROZDZIAŁ III.

ZAPRAWA DWULATKÓW.

Zajeżdżanie.
Zajeżdżanie roczniaków rozpoczyna się zwykle 

w końcu czerwca. Rozpoczynając je, należy być bar
dzo ostrożnym, by nie znarowić młodego stworze
nia, a naodwrót odrazu postawić je w takie warun
ki, by nie mogło nabrać złych przyzwyczajeń. Źrebię 
dobrze karmione, z którem obchodzono się łagodnie 
i dawano mu dużo ruchu, musi być w dniu, w którym 
przystępuje się do ujeżdżania, dobrze wyrośnięte, 
obłaskawione i łagodne.

Pierwszą czynnością jest kiełznanie, wyko
nywa się je w sposób podobny, jak u starszych koni, 
tylko stosując większą ostrożność by, wkładając że
laza do pyska, nie nastraszyć zazwyczaj bardzo wraż
liwego roczniaka. Gdy uzda jest założona, wówczas 
dwaj chłopcy biorą ostrożnie z obydwóch stron za 
wodze i prowadzą roczniaka po dużem kole, nie poz
walając mu pod żadnym warunkiem cofać się wtył.
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Zwracam szczególną uwagę na tę sprawę, gdy źrebię
ciu pozwoli się raz cofnąć, to natychmiast nabiera te
go zwyczaju i nie chce posuwać się naprzód, uchyla
jąc się od każdego żądania. By uniknąć tego, należy, 
opierające się, źrebię lekko popędzać ztyły, a gdy pój
dzie naprzód pogłaskać je.

Gdy roczniak przywyknie do wędzidła i chętnie 
idzie naprzód, drugi chłopiec, idący po zewnętrznej 
stronie konia, oddaje wodze wewnętrznemu, który 
następnie tylko sam jeden oprowadza roczniaka i tyl
ko stojący w środku koła trener zwraca uwagę, aby 
żaden z nich nie zatrzymywał się, bo to zazwyczaj po
woduje cofanie się.

Po kilku dniach nakłada się na roczniaka we 
czworo złożoną derę, którą bardzo łagodnie przyciąga 
się zwykłym trokiem. Spacer po kole trwa w dalszym 
ciągu. Gdy roczniak chodzi pod derą zupełnie spokoj
nie, zamiast niej nakłada się siodło z wojłokowym 
czaprakiem. Strzemiona, początkowo podciągnięte do 
góry, po niejakiem czasie opuszcza się wdół. Gdy 
roczniak pod siodłem chodzi spokojnie, to drugi chło
piec idący obok zlekka klepie po siodle i naciska strze
miona. Gdy na to nie reaguje, można przystąpić do 
wsiadania, co trzeba robić bardzo ostrożnie. Najlepiej 
jest, gdy podczas wsiadania chłopiec trzymający rocz
niaka karmi go trawą, czy owsem; to go zajmuje, 
a trener podsadza wówczas drugiego chłopca, który, 
mając już włożone na szyję wodze, wsiada bardzo 
ostrożnie, klepiąc źrebię po szyi. Gdy zachowuje się
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spokojnie, chłopak prowadzący posuwa się kilka kro
ków naprzód, poczem należy roczniaka pogłaskać 
i chłopiec siedzący na nim zsuwa się powoli i ostrożnie 
z siodła. Dalej następuje znów oprowadzanie po kole.

To powtarza się kilka razy. Gdy przy wsiadaniu 
roczniak wspina się i skacze, trzeba go energicznie po
słać naprzód (chłopiec prowadzący również ciągnie 
go naprzód). Ten ruch naprzód jest konieczny, gdyż 
źrebięciu nietylko nie wolno dać się cofać, ale nawet 
zatrzymywać się, gdyż, jak już mówiłem, stworzy to 
bardzo przykre następstwa.

Po kilku lekcjach roczniak zazwyczaj już zupełnie 
swobodnie chodzi pod jeźdźcem. Wówczas chłopiec 
wodzący go usuwa się do wewnątrz koła i uważa, aby 
w razie nieposłuszeństwa przyjść z pomocą jeźdźco
wi.

Jeździec ujeżdżający roczniaki musi być śmiały 
i spokojny, nie wolno mu używać trzcinki do popę
dzania: — czyni to w razie potrzeby trener zapomocą 
bata. Ciężar jeźdźca z siodłem nie może przewyższać 
50 kg. O ile wyżej wspomniane czynności były wyko
nane skrupulatnie — główna część roboty jest wyko
nana. Teraz na czołowego daje się pewnego, starszego 
konia, roczniaki rozszerzają swoje koło i idą zwykłym 
torem roboczym. Przy każdym wstępie musi być 
obecny trener i kilku chłopców, aby nie pozwolić 
roczniakom wyłamywać lub wstrzymywać się. Po
woli przechodzi się do małego kłusa, w którym nara-
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zie robi się kilkadziesiąt metrów, poczem poklepuje 
się roczniaki i przechodzi w stępa.

Stosowanie kłusa powtarza się kilka razy, pa
miętając, by przy każdem przejściu w stęp pogłaskać 
źrebię.

Dalsze ujeżdżanie idzie już normalną drogą, jak 
zwykła jazda koni wyścigowych, od których wyma
gać należy chętnego ruchu naprzód.

Na zakończenie podaję kilka rad: 
o ile roczniak boi się wędzidła, radzę przed kiełzna- 
niem owinąć je watą, aby złagodzić wrażenie żelaza 
w pysku. Mniej spokojnym roczniakom radzę przed 
wyjściem na robotę bandażować nogi flanelowym 
bandażem z podłożoną watą. Podkreślam jeszcze raz 
konieczność łagodnego obchodzenia się z roczniakami, 
wynagrodzą to dalszą chętną pracą.

1 okres zaprawy.

Różni się od zwykłej zaprawy starszych koni tem, 
że zwykle dzieli się na dwie części, a mianowicie: po 
zajeżdżeniu, t. j. w lipcu zaczyna się praca roczniaka, 
która polega na tem, że z początku roczniak stępuje 
nie w ręku, lecz pod siodłem, aby przywykł ruszać się 
pod jeźdźcem; trwa to około godziny, robiąc małe 
okresy kłusa. O ile roczniaki dobrze się ruszają, to 
bierze się je po parze i posyła ze starym koniem na 
tor, gdzie dodając coraz więcej kłusa, przechodzi się 
w galop. Po przejściu jakich 100 m, roczniaki prze-
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prowadza się w stęp i powraca się na koło robiąc to 
samo z następną parą i t. d. Po kilku dniach galop 
przedłuża się, doprowadzając go do 500 m. Kiedy 
roczniaki zupełnie spokojnie chodzą, zwykle w końcu 
sierpnia, daje się im 2-4 tygodni odpoczynku, polega
jącego na tern, że tylko stępują. Teraz można zacząć 
rzeczywistą pracę, przyczem pierwszy okres trwa ca
łą zimę do wiosny i tylko z wiosną przechodzi się do 
drugiego okresu. W pierwszym okresie praca z rocz
niakami musi być bardzo ostrożna, aby nie nadwerę
żyć ich młodych organizmów. W związku z tern ra 
dzę pilnie obserwować stan żołądka i nóg.

Dążność niektórych trenerów, aby jak najprędzej 
wywołać (nabić) bukszyny, jest bezwzględnie nieodpo
wiednia, gdyż nie wyłącza to, że mogą się one pojawić 
nawet w przededniu wyścigów dwulatków, a wogóle 
przedwczesne wywoływanie bukszyn jest bezwarun
kowo bardzo szkodliwe dla młodego organizmu 
roczniaka.

Gdy dwulatek przywyknie już do ciężaru jeźdźca 
i zachowuje się zupełnie spokojnie, lepiej jest stępo
wać w ręku niż pod jeźdźcem. Galopować i kłusować 
zawsze w towarzystwie, nigdy pojedyńczo, bo roczniak 
będąc samotny, może się czegoś przestraszyć, zarzu
cić się i znarowić, co młodemu .wrażliwemu zwierzę
ciu pozostaje na długo w pamięci. Cały przebieg pra
cy musi być systematyczny i bardzo powolny. Galopy 
nigdy nie powinny być za szerokie; nie więcej niż 1 
kilometr. Nie robi się duższych, gdyż to nie odpowiada
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młodemu organizmowi, który możnaby przedwcześnie 
zużyć.

2 okres zaprawy.

Zmiany większe nie zachodzą, jednak, by nie 
osłabiać organizmu zbyt silnem poceniem się, nie na
leży stosować ciężkich der, tylko lekkie i półkaptury. 
Tylko z wyjątkowo cięźkiemi dwulatkami czasami 
musi się forsowniej pracować, ale w takim razie wy
prowadza się je na robotę po południu, gdzie dodat
kowo stępują.

3 okres zaprawy.

Trzeci okres zaprawy polegający na otwarciu 
oddechu, o ile pierwsze dwa były dobrze prowadzone, 
bywa zwykle krótki, bo już po 2-3 ostrych galopach 
dwulatek ma swobodny oddech i może brać udział 
w wyścigach. Zato tutaj trzeba się zająć specjalnie 
przygotowaniem do startu, które polega na przyzwy
czajeniu dwulatków do spokojnego podchodzenia do 
wstęgi startowej, nie przerażania się jej podejmowa
niem i przyjmowania startu spokojnie i dostatecznie 
energicznie. Jest to konieczne z tego względu, że o ile 
pole będzie obfite, nie obejdzie się bez startów błęd
nych, przy których młody koń może prędko nabrać 
wszystkich wad. tak szkodliwych w jego dalszej ka- 
rjerze. Dlatego więc — powtarzam — trzeba zwrócić
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specjalną uwagę na nauczenie dwulatk iw robienia 
startów.

Próby dwulatków, o ile chce się je przeprowadzić, 
muszą być dokonane bardzo ostrożnie. Pod żadnym 
warunkiem nie forsowane, bez użycia batów i prowa
dzących, zupełnie spokojnie w niewielkiem towa
rzystwie.

Na zakończenie muszę powiedzieć parę słów 
o wyścigach dwulatków.

Kto chce zachować swoje dwulatki na przyszłość 
i mieć z nich pociechę, niech nie forsuje ich i trzyma 
się zasady 5 do 7 wyścigów, potem dłuższy wypoczy
nek przed rozpoczęciem jesiennej i zimowej pracy, 
jako trzylatków. O ile dwulatki będą biegały, jak to 
często się zdarza, po 20 z górą razy, to trudno liczyć 
na to, że organizm ich nie został nadwerężony, co 
w wieku trzech lat bezwzględnie odbije się ujemnie.
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ROZDZIAŁ IV.

ZAPRAWA ODDZIAŁÓW.

O ile zajdzie potrzeba zaprawy oddziału, to uwa
żam, że zwykła poprzednia praca, jak to: praca zimo
wa, przy odpowiedniem jej prowadzeniu i dostatecz- 
nem odżywianiu (nie mniej niż 5 kg owsa na konia), 
w zupełności zastąpi pierwszy okres. Rozumie się, że 
przystępując do zaprawy pewnego oddziału, czyto 
plutonu, czy większej jednostki, odrazu trzeba usunąć 
konie chore i nie nadające się do tak poważnej pracy, 
jaką jest zaprawa.

Zacznę odrazu od pracy okresu drugiego, t. j. usu
nięcia zbytecznego tłuszczu. W tym okresie byłoby 
już pożądane najintensywniejsze odżywianie, a mia
nowicie co najmniej 6 kg owsa na konia i dobry wy
poczynek po pracy. Tor do pracy wybiera się na polu 
ćwiczeń, lub też na drogach gruntowych, ku czemu 
najlepiej nadają się drogi i przesieki leśne. Na ten 
okres siodła się konie bez żadnego obciążenia, strze
miona skraca się o jedną dziurkę, w tym celu, aby
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żołnierze siedzieli więcej w sposób stosowany na fo
rze, z tułowiem pochylonem ku przodowi i zlekka po
daną naprzód nogą. Siad lekko podjęty nad siodłem 
z silnem oparciem o kolana, w galopie nie uderzać sie 
dzeniem w siodło. Ręce oparte o wodze skrzyżowane 
nad szyją konia.

Przy wychodzeniu oddziału, trzeba opatrzyć 
siodłanie i kiełznanie koni, przyczem dowódca prze
puszcza cały oddział koło siebie po jednemy, stępa 
i kłusa, obserwując ruch koni, aby żaden z nich nie 
upadał. Konie podejrzane należy wycofać.

Właściwa zaprawa dzienna odbywa się w sposób 
następujący:

11 pierwszych kilka kilometrów — mierny kłus;
2) spieszenie ludzi, opatrzenie siodłania i stanu 

koni;
3) kilka kilometrów prowadzenie w ręku;
4) wsiadanie i 1 kilometr miernego galopu (2 mi

nuty 30 sekund kilometr);
5) po kilometrze galopu stęp, którym, zależnie od 

układu drogi, przebywa się 1-3 km;
6) powtórny galop o szybkości, jak wyżej, na

przestrzeni 1 km;
7) spieszenie oddziału, popuszczenie popręgów;
8) powrót w wodzach do domu.
W czasie galopu dowódca oddziału musi bacznie 

obserwować zboku, by konie nie szarpały i szły spo 
kojnie. Konie bardziej denerwujące się należy wydzie
lić w oddzielny zastęp i puścić odrębnie. Należy także
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zwrócić uwagę na odpowiedni dobór ludzi, na konie 
nerwowe dawać jeźdźców spokojnych, o łagodnej ręce, 
a ludzie mniej odpowiedni powinni jechać na spokoj
nych koniach.

Po powrocie do stajni należy wszystkim koniom 
zrobić masaż, głównie nóg. Po oprzątnięciu rozściela 
się podściółkę i zostawia konie w zupełnym spokoju, by 
mogły się położyć i dobrze wypocząć. W tym czasie 
należy koni, o ile możności, nie niepokoić i dlatego po
żądane jest, by wówczas w stajni znajdował się tylko 
dyżurny.

Dzienna praca konia powinna trwać od 2 do 3 go
dzin. Konie, szczególnie ciężkie, dobrze jest po połud
niu (od g. 16 do 17) wyprowadzać na godzinny 
spacer w ręku. Dla koni lżejszych i nerwowych jest 
to niepotrzebne.

Praca dalszych dni pozostaje ta sama, z tą różni
cą, że drugi galop stopniowo się zwiększa (pierwszy zo- 
staje niezmieniony — około 1 km) do 3-ch, a nawet 
4-ch kilometrów. Trzeba uważać, aby konie robiły to 
bez wysiłku, nie traciły równego i spokojnego odde
chu, a również miały wodnisty pot, bo pot tłusty jest 
oznaką, że koń jest jeszcze za ciężki i zbyt przemęcza 
się, a robota prowadzona jest zbyt forsownie. Po 
skończonym galopie trzeba uważać, jak koń przecho
dzi z galopu w kłus i jaki ma oddech. To są główne 
wskaźniki stanu gotowości konia. Należy również 
bacznie obserwować apetyt konia. Gdy jakiś koń nie 
wyjada swojej racji owsa, musi być zostawiony w do-
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mu i na robotę nie wychodzi, poczem bada się przy
czyny dlaczego obroku nie wyjadł. Gdy powodem 
jest przemęczenie, to daje się mu wypoczynek, to 
znaczy, że w te dni koń tylko chodzi stępa, a bierze 
się go do roboty dopiero w miarę, jak zacznie wyja
dać swój obrok, przyczem odrazu nie robi się pełnego 
drugiego galopu, a nawet w razie potrzeby robi się 
tylko pierwszy.

W czasie całego drugiego okresu zaprawy, który 
trwa około 6 do 8 tygodni, zwraca się uwagę na stan 
nóg i stan żołądka, jak konie trawią. Na nogi trzeba 
zwracać szczególną uwagę, bo stan ścięgen decyduje 
o tem, czy konie mogą wytrwać w wymaganej od nich 
robocie. Po ukończeniu 2 okresu i odrzuceniu wszyst 
kich koni nie nadających się, przechodzi się do ostat
niego okresu wyrobienia oddechu. W tym okresie 
drugi galop robi się znacznie krótszy, bo około 1 —-2 
kilometrów, ale w znacznie szybszem tempie (około 
2 minuty kilometr). Rozumie się, trzeba szybkość 
ściśle dostosować do ogólnego stanu koni. Gdy konie 
nie tracą oddechu, to można szybkość powiększać, 
starając się, aby największa była przy końcu, a nie na 
początku. Takie ostrzejsze galopy robi się 2 razy na 
tydzień, a w pozostałe dni konie robią zwykły spokoj
ny galop.

Gdy okres zaprawy wypada w ciepłej porze roku, 
jest bardzo pożądane rano i wieczorem stawiać 
wszystkie konie na 20 do 30 minut do bieżącej wody,
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tak, by zakrywała stawy skokowe; wywiera to dobry 
wpływ na ścięgna i kopyta.

Przed rozpoczęciem zawodów, czy raidu, dobrze 
jest dac kitka dni wypoczynku. Konie w te dni tylko 
oprowadzać stępa.

Zaprawa jeźdźca.

Niejednokrotnie widziało się, jak na zupełnie 
świeżym, doskonałym koniu, bezradnie chwiejący się 
jeździec wlecze się wtyle całego pola, tak mija ce
lownik, a nieraz pada z przemęczenia, straciwszy od
dech gdzieś podczas biegu; taki nieprzygotowany 
jeździec przeszkadza koniowi także i w skoku. Otóż, 
aby uniknąć podobnego zawodu, radzę młodym sports- 
manom wcześniej wypróbować swoje siły, nie na 
publicznych torach i dobrze przygotować się osobiście 
do tych występów.

Ważnym warunkiem dla każdego jeźdźca dżen- 
telmana jest ogólny ciężar jego ciała, który, gdy znacz
nie przekracza normę ciężaru naznaczonego jego ko
niowi, odrazu pozbawia go widoków zwycięstwa. 
Jednak nadwaga 2 do 3-ch kg nie gra wielkiej roli 
i w rachubę nie wchodzi, daje się zresztą taką nad
wagę łatwo usunąć.

Gdy ktoś poświęca się sportowi wyścigowemu, 
musi raz na zawsze wyrzec się różnych przyjemności, 
a przedewszystkiem nałogów.

Zacznę od rozkładu dnia sportsmana. Konieczne
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jest wstawać wcześnie, t. j. koło 5-ej godziny, aby być 
na robocie swych koni i brać bezpośredni udział 
w galopach, bo tylko te wyrabiają pewność siebie 
i dobry oddech jeźdźca. Bardzo dobrze jest galopować 
na możliwie większej ilości koni, aby sobie wyrobić 
wprawę w prowadzeniu różnych koni, które nieraz 
tak silnie kładą się na wodze, że trzymanie ich na 
kentrze jest rzeczą trudną. Na taką robotę najlepiej 
wyjeżdżać w grubym swetrze wełnianym, zależnie od 
stanu pogody, a po skończonej pracy nakładać 
płaszcz. Po robocie trzeba być obecnym przy oprzą 
taniu koni i opatrzyć stan nóg końskich. W ciągu dnia 
obowiązuje jeźdźca dieta, a więc: nie należy spoży
wać żadnych zbyt tłustych rzeczy na śniadanie, naj
lepszym pokarmem jest tu niewielka ilość białego 
chleba, jaja, mleko i wędliny bez tłuszczu. Wogóle 
unikać tłustych pokarmów. Jadać należy mięso białe, 
jaja, ser, mleko, możliwie mało napoi, mało słodyczy 
bo one sprzyjają tyciu. Stanowczo nie wolno używać 
napoi wyskokowych. Używać jak najwięcej ruchu, 
a kto jest skłonny do tycia, radzę mu w ciepłym 
ubraniu urządzać wycieczki w przyśpieszonem tem
pie, a pewną przestrzeń biegiem, zwiększając bieg 
stopniowo tak, by go doprowadzić do 3—4-ch kilo
metrów. To wywołuje silne pocenie się. Po przybyciu 
do domu należy zmienić bieliznę, poczem wskazane 
jest położyć się na pół godziny do łóżka. W razie ko
nieczności jechania z mniejszym ciężarem niż się po-

4(5



siada, można od 2 do 3-ch kg usunąć w łaźni przez 
silne pocenie się.

Jest to zwykły sposób, używany przez dżokejów, 
nie powiem jednak by był odpowiedni, gdyż bez
względnie osłabia organizm; narazie da je jednak do
bry wynik, bo jeździec wagę traci, a oddech staje się 
znacznie lżejszy i dlatego też zabieg ten jest dość 
często stosowany. Kto zaś nie jest zbyt ciężki i o cię
żar mu nie chodzi, to dla wyrobienia sobie oddechu 
najlepiej jest dużo galopować i chodzić jak najwięcej 
piechotą. Streszczając się, kto chce mieć powodzenie, 
musi przestrzegać tego, co już powiedziałem poprzed
nio: rano wstawać, unikać alkoholu, wcześnie kłaść się 
spać, być wstrzemięźliwym w jedzeniu, dużo galopo
wać i dużo chodzić. Przed samym wyścigiem nie wol
no jeść. O ile wyścig ma być po południu, to wolno 
z rana tylko zjeść wczesne śniadanie, przed samym 
wyścigiem można wypić mały kieliszek dobrego 
portwejnu. Obiad zjeść po wyścigu. Jeźdźcowi zale
cam również gimnastykę, szczególnie szwedzką i orzeź
wiające kąpiele.
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ROZDZIAŁ V.

ZASADY JAZDY KONNEJ — KRÓTKI SZKIC.

Posiadane wiadomości z historji nie dają moż
ności określenia nawet w przybliżeniu, kiedy czło
wiek użył po raz pierwszy konia, jako środka loko
mocji, w boju, czy do innych celów. Jednak wizerun
ki, znalezione w czasie poszukiwań archeologicznych 
na ziemiach starożytnego Egiptu, Grecji i Rzymu da
ją nam często obraz człowieka na koniu w sposób bar
dzo zbliżony do przyjętego obecnie. Nie trzeba wy
jaśniać, że pod wpływem czasu i różnych okoliczno
ści sposób siedzenia na koniu (siad) ulegał ciągłym 
zmianom, powiedzmy udoskonaleniom, aż wreszcie 
doszedł do tego, który obecnie widzimy.

Rozróżniać należy jazdę sportową na torach 
i jazdę przyjętą w wojsku, którą nazywam frontową. 
Obie różnią się od siebie bardzo, dlatego o każdej 
oddzielnie będę mówić.
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Jazda sportowa.

Rozpocznę od jazdy sportowej na torze wyści
gowym.

Wyścig na równym zupełnie torze, zwany wyści
giem płaskim, wymaga osiągnięcia jak największej 
szybkości. Wszelkie więc wysiłki zainteresowanych 
zdążały ku temu, aby wszystkiemi możliwemi spo
sobami ten cel osiągnąć. Oczywiście, pierwszorzędną 
rolę odgrywa tu ciężar jeźdźca i siodła. Im mniejszy 
ich ciężar, tern łatwiej jest koniowi wydobyć z siebie 
maximum szybkości. W związku z tern, drogą róż
nych kolejnych zmian, powstało obecne siodło wy
ścigowe.

Siodło to waży, łącznie ze strzemionami, jeden 
kilogram, a specjalnie wykonane — jeszcze mniej. 
Właściwe siodło wyścigowe jest tylko punktem do 
przymocowania strzemion; nie dając skutkiem swych 
małych wymiarów możności wygodnego siadu, służy 
jeźdźcowi wyłącznie jako punkt oparcia nóg. Oko
liczność ta ze swej strony zmusiła jeźdźców wyścigo
wych do szukania specjalnego sposobu siadu. Żokeje 
w Angłji, gdzie zbudowano siodło wyścigowe, pochy
lają cały tułów ku przodowi i opierają się rękami 
o skrzyżowane wodze. Koniec lewej wodzy tkwi 
w prawej ręce, prawej — w lewej ręce. Trzymają je 
nieco niżej od grzebienia szyi konia. Z biegiem cza
su, w miarę rozwoju sportu, zjawiały się coraz to no
we sposoby siadu. Żokej Arczer —- np. stworzył spo-
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sób siadu, zwany arczeromskim, a różniący się od 
sposobu stosowanego przez ogół żokei angielskich. 
Siad Arczera polegał na siedzeniu w siodle z podaną 
naprzód prawie prostą nogą oraz pochylonym naprzód 
tułowiem. Sposób ten daje możność dobrze wyczuwać 
ruchy konia, bo jeździec ma z koniem ścisłą stycz
ność, co pozwala wysyłać konia naprzód. Jeździec 
jednak musi bardzo odczuwać konia, aby sposobem 
siedzenia nie przeszkadzać mu w ruchach. Naśla
downictwo siadu Arczera jest bardzo trudne, dla
tego też dobrych naśladowców jego systemu było bar
dzo niewielu.

W końcu dziewiątego dziesiątka ubiegłego wieku 
na torach amerykańskich ukazał się wynalazca no
wego systemu siadu. Był nim żokej Tod Slaan. Sy
stem Slaana oparł się na zupełnie nowych zasadach. 
Obserwowanie ruchów konia przekonało go, że ru
chy te oparte są o łopatkę i przednie nogi, cały zaś zad 
wykonywa poruszenie faliste z dołu do góry i naprzód 
i stanowi silnik rzucający cały ciężar ciała konia na 
oparcia, jakiemi są łopatka i przednie nogi. Łatwo 
więc zrozumiał, że ulżenie ciężaru tylnej części ciała 
konia wzmocni działanie tego silnika, a więc powięk
szy szybkość. Z tych powodów Slaan umieszcza sio
dło jak najbliżej łopatki, siada tak, aby umieścić się 
możliwie przy głowie końskiej, skrzyżowane, jak 
w systemie angielskim, wodze trzyma o stopę od uszu 
końskich, umieszczając ręce na bokach szyi

Ruszając galopem przenosi ciało tak, aby przyję-
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ło położenie prawie równoległe z szyją konia, a kola
na znalazły się na wysokości kłębów.

Zdawaćby się mogło, źe tak oryginalny sposób sie
dzenia nie przyniesie żadnych dodatnich wyników. 
Zastosowanie praktyczne pokazało wręcz co innego. 
Nie mogło być inaczej, bo analizując ruch konia, wi
dzimy, że koń w ruchu stara się zawsze odciążyć tył 
na niekorzyść przodu, łatwiej mu więc poruszać się, 
mając zad obarczony małym ciężarem i, o ile możno
ści, swobodny. Sposób siedzenia Slaana właśnie uła
twia koniowi to dążenie. Okazało się, że koń, mając 
na sobie jeźdźca, siedzącego według systemu Slaana, 
bardzo spokojnie galopuje i osiąga największe szyb 
kości.

Wprowadzenie tego systemu na torach wyścigo
wych odrazu przyniosło dodatnie wyniki, zwiększając 
znacznie poprzednie szybkości wyścigów wysokiej 
klasy. Pierwszym żokejem, jeżdżącym na torze war
szawskim według systemu Toda Slaana był jego ro
dzony brat. Z jego ukazaniem się szybkość zmieniła 
się następująco: — poprzednia norma dwie wiorsty 
w 2 minuty 25 sekund, która była normą wyścigu 
wysokiej klasy, odrazu spadła na 2 minuty 19 sekund 
do 2 minut 18 sekund.

Po podobnych wynikach, sposób jazdy według 
Slaana zajmuje przodujące miejsce na torach, wypie
rając wszelkie inne, a w parę lat potem „Effendi" 
Jaskólskiego, prowadzony tym systemem osiąga szyb 
kość 2 wiorsty do 2. ló1^ minut. Do dnia dzi-
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siejszego system Slaana stosowany jest na torach wy
ścigowych, jako najodpowiedniejszy.

Wszystko, co podałem powyżej, odnosi się tylko 
do wyścigów płaskich. Próby zastosowania systemu 
jazdy Slaana na steeple’ach, biegach i t. p. zawiodły, 
ponieważ pokonywanie przeszkód potrzebuje moc
niejszego siadu. W tym kierunku przeprowadzone, 
bardzo wszechstronne badania wytworzyły nową 
szkołę jazdy terenowej, której wynalazcą był kapitan 
wojska włoskiego Caprilli. Zasady tej szkoły jazdy 
są bardzo rozpowszechnione i dobrze znane, nie będę 
się więc zatrzymywał na ich opisywaniu, zaznaczam 
tylko, że, podobnie, jak szkoła jazdy wyścigowej 
Slaana, stoi ona poza współzawodnictwem i przyjęta 
jest wszędzie na wyścigach z przeszkodami oraz za
wodach konnych.

Sposób jazdy na biegach myśliwskich (par- 
force’ach) nie różni się niczem od jazdy steeple’owej. 
Mając na celu przejście przeszkód z jak najmniejszym 
rozchodem sił konia, posiada te same cechy, co jazda 
na steeple’ach, odbywa się tylko w powolniejszem 
tempie, biorąc pod uwagę większe przestrzenie, oraz 
ewentualny udział psów.

Specjalne warunki siadu w podanych ostatnio 
rodzajach jazdy stworzyły odpowiedni typ siodła 
lekkiego z podanemi silnie naprzód skrzydłami. Zmia
nie uległy również wodze. Zamiast dwóch par, uży
wanych poprzednio, zaczęto stosować jedną parę sze
rokich wodzy, pokrytych gumą, aby od potu koń-
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skiego nie wyślizgiwały się z rąk. Wodze plecione 
lub też z taśmy są znacznie gorsze, bo łatwo przesią
kają potem, albo przemakają na deszczu i wskutek 
tego wyślizgują się z rąk. tern bardziej, że w ręka
wiczkach przyjęto wyjeżdżać tylko na „parforce’y“, 
na torze natomiast jeździ się zasadniczo bez nich.

O posyłaniu konia naprzód.

W jeździe na torze wyścigowym ogromne znacze
nie odgrywa znajomość, zrozumienie przez jeźdźca 
tempa *),  w jakiem koń posuwa się, to znaczy, że 
jeździec musi w każdej chwili dokładnie wiedzieć 
i zdawać sobie sprawę z tego, z jaką szybkością jego 
koń galopuje. Potrzebne mu to jest w tym celu, aby 
mógł zorjentować się, co w każdym poszczególnym 
przypadku może osiągnąć. Pamiętać trzeba, że wy
ścig będzie przegrany, o ile koń już poprzednio prze
forsowany wyczerpie się o parę metrów przed celow
nikiem; lecz również nie wygra się wyścigu, jeśli nie 
wyzyskano możliwej szybkości i koń przy celowniku 
będzie miał jeszcze zapas sił, bo wówczas daje się 
możność wyprzedzić współzawodnikowi na koniu, 
który właśnie przed celownikiem rozwija największy 
wysiłek i maximum szybkości. Dlatego też trzeba 
czuć konia, znać jego temperament i, w zależności od

*) Tempo wyścigowe na angielskich drogach „Paee“ 
(czytaj pejs).
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tego, czy koń pod względem wydatności wysiłku pra
cy jest z natury równy, czy też nierówny, odpo
wiednio go prowadzić. Niezależnie od tych okolicz
ności, trzeba umieć doprowadzić konia do szybkiego 
ruchu: środkami do tego są bat, ostrogi i ręce. Środki 
te są czynnikami pobudzającemi pośrednio konia 
naprzód: odpowiednie ich zastosowanie stanowi po
niekąd sprawę nie dającą się ująć w dokładne prze
pisy. Umiejętność tę można osiągnąć przeważnie 
intuicją osobistą, zależną od danej jednostki. Podaję 
kilka praktycznych sposobów w tym kierunku.

Przedewszystkiem użycie bata i posyłanie konia 
z jego pomocą jest trudne, a nadużywanie, względnie 
nieumiejętne stosowanie przynieść może w wyniku tyi- 
ko szkodę. Bat musi być dany w tej chwili, kiedy koń 
w galopie skraca całe ciało. Galop wyścigowy zacho
wuje te same ruchy nóg co galop maneżowy i tylko 
wskutek wielkiej szybkości wydaje się, jak gdyby od
bywały się wspólne ruchy przednich i tylnych nóg. 
Jest to jednak tylko złudzenie. W rzeczywistości po- 
zostaje normalny galop, a więc, jeśli koń idzie z pra
wej nogi, ruchy nóg następują w kolejności: 1) pra
wa przednia, 2) lewa przednia, prawa tylna, 3) lewa 
tylna. Stwierdzić to można łatwo na fotografjach ko
ni galopujących na finiszu lub podczas wyścigu.

Bat dany w chwili rozciągnięcia ciała wywoła 
niepożądane skrócenie mięśni i spowoduje zamiast 
zwiększenia tempa — zmniejszenie. Natomiast bat 
w chwili skrócenia ciała, skrócenie to powiększy, koń
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zareaguje na to rozprężeniem się, przez co tempo bę
dzie powiększone. Cała sztuka polega na uchwyceniu 
chwili, co jest rzeczą trudną.

Szkodliwe działanie nie wporę wymierzonego ba
ta odrazu wywiera swój skutek: mianowicie koń, 
idący w grupie innych, dostaje parę batów i raptem 
odpada; ma się wtedy wrażenie, że to już koń wy
czerpany, chociaż w rzeczywistości tak nie jest, tylko 
niestosownie dany bat wywołał wręcz przeciwne 
skutki i koń dał się wyminąć.

Jak już zaznaczyłem, drugim sposobem wysła 
nia konia naprzód jest współdziałanie rąk (wodzy) 
i łydek (ewent. ostróg). Sposób ten polega na tern, 
że, w chwili zbliżania przednich i tylnych nóg, t. j. 
skrócenia ciała konia, jeździec zbiera wodze i ściska 
go łydkami, względnie uderza ostrogami, aż do chwili 
rozprężenia konia, w której to chwili równo
cześnie z wyciągnięciem szyi i głowy konia, na 
leży ręce podać naprzód. Taki, że go tak nazwę, fali
sty ruch rąk z wodzami i uderzenie łydek na tempie, 
t. j. w odpowiedniej chwili, jest tem łatwiejsze do 
wykonania — im mach konia jest rzadszy. Jeździec 
łatwiej może uchwycić te ruchy, a prędzej osiąga wy
słanie konia.

Naogół umiejętność wysyłania konia naprzód 
i znajomość tempa wyścigowego są to rzeczy bardzo 
trudne i stanowią całą sztukę jazdy wyścigowej. Kto 
potrafił je intuicyjnie wyczuć, ten może być pewien 
powodzenia na torze. Co do tego mogę dać tylko jedną
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praktyczną wskazówkę, mianowicie: do umiejętnego 
wysłania konia bardzo pomocne jest odczucie jego ru
chów siadem. Koń idąc pełnym galopem, wykonywa 
pewien falisty ruch zadem, a dopomaga sobie do 
utrzymania równowagi głową. Ażeby odczuć kiedy 
trzeba go wysłać, należy uważnie śledzić za jego gło
wą zapomocą wodzy, które powinny być stale cokol
wiek naprężone, co da jeźdźcowi możność skombino- 
wania chwil sprężania i rozprężania ciała konia.

Określić trafność i pożytek takiego lub owego 
ściągnięcia konia jest tem trudniejsze, że w literaturze 
sportowej nie spotykamy żadnych podręczników, któ- 
reby omawiały szczegółowo te sprawy.

Mimo, iż studjowałem w życiu mojem wiele dzieł 
rosyjskich, francuskich i angielskich z zakresu sportu 
końskiego, nie znalazłem nigdzie, oprócz ogólniko
wych wskazówek, szerszego ujęcia sprawy umiejętne
go zastosowania środków wysłania konia.

Również na przeszkodach, jak i w biegu płaskim, 
radzę bardzo oględnie używać bata i to wyjątkowo na 
konie tępe, na kilka metrów przed przeszkodą, by nie 
przeszkadzać koniowi w chwili samego skoku, w myśl 
zasad uprzednio wskazanych.

Co się tyczy użycia bata, to muszę jeszcze zazna
czyć, że konieczna jest umiejętność władania batem 
lewą ręką, gdyż w wyścigu może się często zdarzyć, 
że prawą ręką, ze względu na sąsiada, działać nie 
można, tem bardziej, że uderzenie obok idącego konia 
jest uważane za czyn wysoce nieetyczny. Również
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trzymanie bata końcem do góry nie jest przyjęte, ze 
względu na sąsiadów i na nieestetyczny wygląd. Po 
uderzeniu należy niezwłocznie bat ująć końcem 
w dół.

Uogólniając powyższe, uważam za konieczne 
sztuce użycia bata poświęcić więcej czasu, gdyż od 
użycia go wporę i umiejętnego obracania nim w ręku 
zależy wynik wyścigu, szczególnie o ile jeździec sie
dzi na koniu, który bez batów nie da największego 
wysiłku na finiszu.

Jazda frontowa.

Omawiałem dotychczas jazdę sportową — obec
nie przechodzę do jazdy stosowanej w wojsku, czyli 
jak ją nazwałem — frontowej. Na wstępie muszę za
znaczyć, że ma ona zupełnie inny charakter, gdyż 
osiągnięcie największej szybkości łub skoki na nad
zwyczajną wysokość nie odgrywają tu żadnej roli, 
natomiast ogół danego oddziału musi dostosowywać 
się do koni najsłabszych, aby w szeregu utworzyć 
zwarty szyk, celem uderzenia masą, że tak powiem 
pięścią, a nie otwartą dłonią. Oprócz tego po uderze
niu, gdy dojdzie do walki na białą broń, konieczna 
jest wielka zwrotność konia, która stanowi o zwycię
stwie poszczególnych szermierzy.

Te dwa czynniki rozstrzygają o wymaganiach, 
jakie stawiamy jeździe frontowej. Ażeby to osiągnąć, 
trzeba, by koń miał środek ciężkości bliżej zadu.
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Ulży to robocie przodu i zmniejszy jego szybkość, na
tomiast da większą moc i zwrotność. Dlatego też pod
nosimy koniom frontowym głowę do góry, nie dając 
im kłaść się na wodze, co jest dobre na torze, ale nie
dopuszczalne na wojnie. Głowa konia w tym przy
padku nie obciąża ręki jeźdźca, daje mu pewność kie
rowania koniem, co jest tak konieczne w walce na 
białą broń.

Celem wyrobienia w koniu tych zalet mianowicie: 
posłuszeństwa, zwrotności i czucia w pysku, musimy 
konia uczyć, t. j. go ujeździć. Osiąga się to w ten lub 
inny sposób, który nazywa się tą lub inną szkołą 
jazdy.

Nie będę się wdawał w roztrząsanie wszystkich 
tych szkół, gdyż o każdej z nich można napisać tomy, 
a nawet uogólniając główne zasady jazdy, musiałbym 
się rozwodzić jeszcze dłuższy czas nrzedstawiam 
więc tylko ostateczny cel ujeżdżania konia wojskowe
go, do którego musi dążyć każda szkoła: jest nim — 
osiągnięcie konia posłusznego, zwrotnego, gotowego 
na rozkazy jeźdźca.

Jazda „dzika“.

Szkic mój byłby niezupełny, gdybym pominął je
szcze jeden rodzaj jazdy — mianowicie jazdy tych 
dzikich, względnie półdzikich plemion, które spędzają 
pół życia na koniu.

Wpływ tego rodzaju jazdy odbił się na sporcie
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konnym. Jazda amerykańskich żokejów dobitnie 
o tern świadczy, a jej twórca Tod Slaan czerpał swe 
wzory z dzikich plemion indyjskich.

Jazda plemion wschodnich, mianowicie — Ara
bów i pokrewnych im szczepów Kaukazu i Turkie
stanu oraz rosyjskich kozaków, tak europejskich, jak 
i syberyjskich, polega przedewszystkiem na swoistym 
sposobie siadu. Siodło posiada bardzo wysoką terlicę, 
na której znajduje się poduszka, wobec tego jeździec 
siedzi bardzo wysoko, a mając stosunkowo długie 
strzemiona, wygląda, jak nasadzony na siodło, tern 
bardziej, że zwykle w strzemionach nawpół stoi. Dzię
ki wysokiej terlicy, grzbiet koński ma zapewniony 
przewiew, co chroni go przed odsednieniem.

Co się tyczy kierowania koniem, to odbywa się 
ono na zupełnie innych zasadach, niż przy jeździe 
frontowej. Zdawałoby się, że zadzierając koniowi gło
wę, jeźdźcy wschodni przenoszą ciężar konia rów
nież na tył, tak jednak nie jest, gdyż siodłając więcej 
ku przodowi oraz pochylając się naprzód, obciążają 
oni znacznie przód. Zwroty robią więcej na środku, 
obracając zad zapomocą specjalnego bata, zwanego 
„nahajką", a przód zwracają posunięciem wodzów 
w stronę przeciwną od uderzenia bata.

Podobny sposób kierowania w zastosowaniu do 
koni lekkich i z natury zwinnych, jakiemi są konie 
arabskie i pokrewne im turkmeńskie i kaukaskie, daje 
im tę nadzwyczajną zwrotność, którą podziwiali nie
jednokrotnie przedstawiciele zagranicznych misyj
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Rys.1

Korytarz przeszkód(Springgarten)
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w Turcji i Rosji, obserwując obroty nieregularnych 
oddziałów.

Życie zaś ciągłe na koniu i z końmi bardzo do
datnio wpływa na ludzi, jako zaprawa, co jest po
wodem szalonej wytrzymałości i ruchliwości, której 
przykłady dawała nieregularna jazda turecka i ro
syjska. Przykłady te, szczególnie w odniesieniu do 
kozaków, są ogólnie znane.

Przygotowanie konia do skoków.

Ażeby konia nie zaznajomionego zupełnie z prze
szkodą przygotować do skoków na „steeple - chase“ 
lub biegu myśliwskim, trzeba tę pracę prowadzić bar
dzo powoli i systematycznie. Istnieje cały szereg sy
stemów i sposobów. Podam jednak tylko sposoby, 
których osobiście używałem i które mnie nie zawodzi
ły, a również nie powodowały niszczenia materjału 
końskiego.

Aby zaznajomić konia z przeszkodą, kładę zwy
kły drąg na ziemię i w ręku przeprowadzam przez 
niego konia z początku stępa, a później kłusem, coraz 
bardziej przedłużając wodze tak, że po kilkakrotnem 
przeprowadzeniu konia, idzie on za mną na zupełnie 
luźnych wodzach. W nagrodę dostaje kawałek cukru 
lub chleba. Przerabiam to po skończonej robocie co
dziennie i w miarę jak koń zaznajomi się z przeszko
dą, podnoszę jeden koniec drąga, aby był pochyły 
i w ten sposób daję koniowi inicjatywę skoczenia co-
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kolwiek wyżej lub niżej, zależnie od okoliczności. 
O ile koń chętnie to wykonywa, podnoszę drąg z obu 
końców. Nie śpieszę się z siadaniem na konia i robię 
to samo w ciągu tygodnia, poczem przechodzę do sko
ków konia na lince. Czynię to w następujący sposób: 
przypinam linkę do rzemyka, łączącego wodze pod 
brodą konia i wypuszczam konia na woltę z takiem 
obliczeniem, aby przechodził koło końca przeszkody, 
stojącej u ściany ujeżdżalni. O ile koń już przyzwy
czai się i będzie spokojnie chodził po wolcie, nie zwra
cając uwagi na przeszkodę, to przesuwam się ku koń
cowi przeszkody na miejsce drugie (patrz II na rys. 
1), a linką skierowuję konia na przeszkodę. Teraz 
w prawo nie wyłamie, bo go utrzymuje lina, a w le 
wo również, bojąc się mnie i mego bata, sko
czy więc przez przeszkodę. Powtarzam to kil 
ka razy, zastrzegam się przytem, że przeszko
da narazie musi być bardzo niska. Po kilku 
ku skokach odchodzę od końca przeszkody w głąb 
ujeżdżalni i odprowadzam w taki sposób konia od li- 
nji skoku. Zatrzymuję go i daję mu cukru lub chleba, 
przy większej z <ś ilości koni, wprost owsa z torby, 
trzymanej przez chłopca, który daje każdemu konio
wi pokolei. Powtarzam tę lekcję przez dość długi czas, 
zmieniając rodzaj przeszkód i stopniowo je podwyż
szając. Nigdy nie radzę śpieszyć się i zbyt nadużywać 
ilości skoków. Uważam, że 10 skoków jest to naj
większa ilość w ciągu jednego dnia. O ile koń skacze 
zupełnie pewnie i chętnie, wsiadam i zaczynam od
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bardzo niskich przeszkód. Robię to pod jeźdźcem. Tu 
znowu wskazane jest skakać za starym, pewnym 
koniem, nagradzając konia po kilku skokach owsem 
lub cukrem i unikając przy skoku szarpania wę
dzidłami i uderzenia konia w siodło siadem.

Te pierwsze lekcje robi się w powolnym tempie. 
Lecz taki system nie daje koniowi techniki skoku 
w szybkiem tempie. Tempo to wyrabia korytarz 
przeszkód (t. zw. ,,springgarten“) (rys. 2). Buduje się 
go w następujący sposób: robi się dwie ściany z glad 
kich, mocnych drągów, wysokości dwóch metrów 
z tern, że słupy muszą być nazewnątrz w odległo
ściach 5 do 6 m. W tym korytarzu ustawia się szereg 
przeszkód martwych, ale narazie niewysokich, wkoń- 
cu robi się boczne drzwi i małą zagrodę, przyczem 
ściany ku końcowi podwyższa się do 3 m, ażeby z roz
pędu konie nie mogły wyskoczyć poza korytarz. Do ko
rytarza puszcza się starego, chętnego skoczka, a w ma
łej odległości młodego, ćwiczonego konia, którego na
pędza się batem na pierwszą przeszkodę.

W końcu korytarza czeka chłopiec z owsem, któ
ry daje koniowi. Po kilku lekcjach koń chętnie skacze, 
bo mu nikt nie przeszkadza, zawiązane na szyi wo
dze nie szarpią go i grzbietu nikt mu nie tłoczy, 
a w końcu korytarza czeka go owies. Uważam taki 
korytarz za doskonały do nauczania koni skoku 
w szybszem tempie i radzę go używać jak najdłużej, 
nie forsując zbytecznie wysokości przeszkód i ich ilo
ści, lecz zmieniając ich różnorodność i zaznajamiając
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w taki sposób koma z najrozmaitszemi przeszko
dami.

Siadać na konia do wyćwiczenia go w skakaniu, 
radzę możliwie rzadko i robić to za dobrym skocz
kiem. bo łatwo jest konia zniechęcić.

Doskonałym wstępem dla poważnych „steeple- 
chase" są polowania parforce i w Anglji każdy 
„Steepler" musi przebyć sezon „parforce’ów pod 
dobrym, pewnym siebie jeźdźcem. U nas, gdzie niema 
tej możności, wobec braku polowań „parforce", mu- 
simy pierwej puścić konia na płoty i, o ile dobrze 
skoczy kilka razy w dobrem towarzystwie, gdzie bę 
dzie zmuszony robić skoki w szybkiem tempie, prze
chodzi się następnie z koniem na mały „steeple- 
chase". W miarę wyrobienia konia prowadzi się go 
na poważniejsze przeszkody. Zasadnicza moja rada 
jest — nie dążyć do wysokich przeszkód, póki koń nie 
posiądzie zupełnie techniki skoku. Nie należy używać 
padających przeszkód i nie podbijać koniowi nóg, 
lecz skakać zawsze tylko z szerokiego tempa. Po od
bijaniu koniowi nóg, wyrabia się sztuczny skok z pod
ciąganiem nóg, co w „steeplu" będzie szkodliwe, bo 
koń nie skacze w tempie chodu na szerokość, lecz bę
dzie tracił na przeszkodzie i nigdy nie wygra w po- 
ważnem towarzystwie. Aby nie przemęczyć konia i nie 
okulawić go, teren do skoków musi być o podkładzie 
elastycznym i nie twardym, lecz znowu nie zbyt 
miękkim i grząskim, bowiem jeden, jak i dfugi, są 
szkodliwe, należy także unikać zbyt wielkiej ilości
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skoków, zwiększając ją w miarę postępu konia. Dla 
zabezpieczenia nóg, chociaż częściowego, radzę ban
dażować je zwykłym flanelowym bandażem z pod
łożoną watą. Po skokach konieczna jest gorąca wan
na, masaż i ogrzewający okład, aby raptowne zatrzy
manie obiegu krwi nie spowodowało opuchnięcia 
stawów.

Start.

Start, t. j. początek każdego wyścigu, ma swoje 
wielkie znaczenie, w szczególności przy niewielkich 
odległościach biegu, bo często rozstrzyga o całym wy
niku wyścigu.

Wiadomo, że wszystkie tory są owalne lub elip
soidalne, a wobec tego najkrótszą drogą jest linja 
wewnętrzna (tak zwana „banda"), którą jeźdźcy sta 
rają się jak najprędzej zająć. Otóż przed wyjazdem 
na start, jeździec dostaje liczbę porządkową, oznacza
jącą, jakie ma zająć miejsce na starcie, licząc od le
wego do prawego 1, 2, 3, teraz najwygodniejszem 
miejscem jest 1. 1.—, a wobec tego każdy będzie dą
żył zająć miejsce możliwie bliskie linji wewnętrznej, 
aby wykorzystać start.

Starterem nazywa się człowiek, który puszcza ko
nie ze startu. Ma on w ręku chorągiewkę, którą 
machnąwszy w kierunku ruchu, puszcza konie. Żeby 
nie było pomyłki, ma przed sobą w stronie ruchu ko
ni pomocnika, tak zwanego contre-startera, który 
stoi z chorągiewką, podjętą do góry aż do chwili opu-
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szczenią chorągiewki przez startera, wtedy swoją 
opuszcza. Gdy contre-starter chorągiewki nie opuści, 
start nie jest zrobiony.

Jest rzeczą konieczną bardzo uważać na starcie, 
aby uchwycić go w najlepszej dla siebie postawie, 1. j. 
mieć konia w ręku i gotowego do galopu. Starter 
wymaga podejścia do linji startu wszystkich koni wy
równanych, w odstępach i jeżeli chociaż jeden koń 
jest obrócony głową wtył, nie może zrobić startu; 
trzeba to mieć na uwadze. Również nie dać się porwać 
ogólnemu rozpędowi, gdzie konie niejednokrotnie 
przelatują po paręset metrów, co rozumie się nie 
wpływa dobrze na nie przy dalszym wyścigu. Nieraz 
bywa takich błędnych startów po kilka, co szczegól
nie konie nerwowe bardzo silnie wyczerpuje i powo
duje, że tracą widoki wygranej, chociaż były przed
tem faworytami. Nieraz doświadczeni jeźdźcy przed 
zrobieniem startu wymęczą dobrze swoich współza
wodników i robią start dopiero w korzystnych dla sie
bie warunkach. I tak na starcie trzeba być bardzo 
uważnym i przyjąwszy go, dążyć możliwie szybko 
do zajęcia linji wewnętrznej, aby nie robić bezcelo
wo zbyt wielkiej drogi po zewnętrznej stronie toru.

W y ś c i g.

Na wszystkich torach, co do porządku wyścigu, 
jest jeden i ten sam zwyczaj. Koń po zapisaniu 
i umieszczeniu w ogólnym programie biegu dostaje
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liczbę porządkową, a jeźdźcy liczbę porządkową ia 
starcie. Mniej więcej na pół godziny przed rozpoczę
ciem biegu jeździec zjawia się z siodłem i czaprakiem 
do wagi. Oznaczony w programie ciężar musi być peł
ny, z dodatkiem co najmniej pół funta, na ewentualną 
stratę u jeźdźca w czasie wyścigu. Do ciężaru jeźdźca 
uzda i bat nie wchodzą, bierze się tylko siodło i cza
prak z ołowiem, o ile jeździec musi mieć ciężar dodat
kowy. Lepiej jest unikać ołowiu, jako ciężaru martwe
go i brać, jako ciężar dodatkowy, większe siodło.

Po zważeniu się i zapisaniu tego u znajdującego 
się przy wadze sędziego, dostaje się opaskę na rękę 
płócienny czaprak z numerem i miejsce na starcie, po
czerń przystępuje się do siodłania konia. Siodło kładzie 
się możliwie dalej naprzód, a u koni, które mają wy
soki kłąb ,musi być koniecznie podpiersie, aby siodło 
nie zjechało wtył. Popręgi — o ile są podwójne — 
radzę zapinać w ten sposób, aby krzyżowały się; nie 
pozwoli to na zesunięcie się popręgu wtył. Czaprak 
z numerem podkłada się w ten sposób, aby liczba 
była dobrze widzialna. Grzbiet konia macza się przed
tem wilgotną gąbką, aby siodło lepiej i mocniej leżało. 
Przed wyjazdem na start przemywa się również gąbką 
pysk i chrapki konia.

Nie radzę używać siodła ze schnellerami i łamią- 
cemi się strzemionami, bo przyrządy te tylko sprawia
ją przykrość i otwierają się kiedy nie potrzeba, a w ra
zie potrzeby zawodzą.

Najlepiej jest używać zwykłych strzemion, dosta-
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tecznie obszernych i nie powinno się mieć w butach 
zelówek, aby o nie strzemiona nie zawadzały. Puśli- 
ska, jak również i wodze, muszą być zawsze pierwszo
rzędne, aby nie pękły w krytycznej chwili.

Po drugim dzwonku jeźdźcy siadają na koń 
i wjeżdżają na start. Poprzednio trzeba przejść stępa 
koło sędziowskiej trybuny i potem małym galopem 
przejść na start. Próbny skok w wyścigach z prze
szkodami nie jest obowiązkiem, ale można go zrobić, 
nie jest to zabronione. Na tor konia może wyprowa
dzać chłopiec, co jest pożądane, gdyż jeździec nie po
trzebuje wysilać się wówczas w trzymaniu gorączku
jącego się nieraz konia. Po galopie chłopiec może zno
wu pomóc podjechać do startu. Przypominam jeszcze, 
że wyjeżdżając na tor, bata nigdy nie trzyma się 
cienkim końcem do góry, lecz obowiązkowo wdół, 
o tem trzeba pamiętać, bo często widzi się tę niewła
ściwość. Również na torze nie jeździ się w rękawicz
kach, a i pierścionki są niemałą zawadą.

Po wzięciu startu, linję wewnętrzną moż.na 
osiągnąć wtedy, gdy jest się przynajmniej o dwie dłu
gości na przodzie, w przeciwnym razie za przecinanie 
drogi współzawodnicy mogą założyć protest o skrzy
żowanie („Crossing"). Szczególnie trzeba tego unikać 
na prostej przed finiszem, gdzie zwyczajne parcie ko
nia na bandę nieraz jest uznane za skrzyżowanie. 
W każdym razie branie linji wewnętrznej jest koniecz
ne, aby uniknąć zbytecznej drogi polem. Najlepiej jest 
brać ją na zakręcie, ale znowu trzeba unikać, aby nie
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trafić do t. zw. szufladki, która wytwarza się w ten 
sposób, że czołowy koń idzie ściśle po linji wewnętrz
nej, a koń, który trafił mu na ogon — o ile jest nie
bezpiecznym współzawodnikiem — jest pilnowany 
przez idące w prawo od niego tak, że nie może się wy
dostać ani naprzód, ani w pole. Trafiwszy w taką 
szufladkę, można z wielkim zapasem sił minąć ce
lownik, nie wydostawszy się z niej.

W czasie wyścigów trzeba umieć władać batem, 
tak prawą jak i lewą ręką, bo często, ażeby nie ude
rzyć sąsiada, konia można bić tylko z lewej strony 
(uderzenie batem sąsiada może znowu wywołać pro
test) . Również nie wolno koniem swoim przyciskać 
sąsiada do linji wewnętrznej lub odwodzić go w pole, 
lecz zawsze trzeba jechać zupełnie prosto, co nieraz 
bywa trudne, bo dużo koni rzuca się od uderzeń ba
ta w bok. Jest rzeczą trudną do określenia jak nale
ży prowadzić konia w czasie trwania biegu, zależy to 
bowiem od konia, składu wyścigu i wielu innych 
rzeczy, na finiszu jednak koń musi być wyzyskany 
całkowicie, jeździec siada wówczas w siodło i wysy
łając konia rękoma i batem musi wydobyć z niego 
maxirnum tego, co może dać. Nigdy nie radzę oglą
dać się wtył, bo to nic nie pomoże, a wiele może za
szkodzić. O ileby zaszła potrzeba spojrzenia wtył, to 
patrzeć należy pod rękę, a nie odwracając głowę.

Raz zająwszy linję wewnętrzną, trzeba jej pilno
wać i nie pozwolić współzawodnikowi wejść między 
siebie a tę linję. O ileby były takie usiłowania, to
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bezwzględnie przeszkodzić, przysuwając się bliżej do 
linji wewnętrznej. Na wszelkie okrzyki ztyłu w ro
dzaju dać drogę lub prawo, lewo nie zwraca się żad
nej uwagi, są to dobrze znane stare fortele jeździeckie.

Po skończonym wyścigu nikt nie ma prawa pod
chodzić do jeźdźca, a również i on do nikogo nie ma 
prawa podjeżdżać lub zwracać się, lecz musi jechać 
wprost do wagi, gdzie sam zdejmuje siodło i idzie do 
wagi. Robi się to w tym celu, aby jeźdźcowi nikt nie 
mógł podać cokolwiek, czegoby mu brakowało do 
wagi. Po zważeniu się i zapisaniu u sędziego, jeździec 
jest wolny. 0 ile ma się założyć protest, to uskutecz
nia się to, nie schodząc z konia — bezpośrednio — 
po skończonym wyścigu. Później żadnego protestu 
nie bierze się pod uwagę. W dżentelmeńskich wyści
gach nie było przyjęte zgłaszanie protestów, chybi 
tylko w wyjątkowych wypadkach.

W wyścigach z przeszkodami ścisłe trzymanie się 
linji wewnętrznej nie jest rzeczą konieczną, bo wyści
gi te są zwykle na większych odległościach, ze zmia
ną kierunku i toru, co ciągle zmienia położenie linji 
wewnętrznej. Przeszkód nie radzę brać przy końcu, 
aby nie spowodować wyłamania się konia łub wysko
czenia z toru. Również nie wolno skakać na ogonie 
poprzedniego konia, bo w razie jego upadku, skaczą 
cy na ogonie mimowoli wywróci się. Wobec tego trze
ba skakać trochę wbok od poprzedniego konia; nie 
wolno również skakać ukośnie, bo to przeszkadza 
innym.
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W wyścigach z przeszkodami trzeba starać się, aby 
koń skakał w tempie rozmachu i nie przeszkadzać mu 
w tem, bo inaczej będzie tracił na każdej przeszkodzie 
i w ten sposób przegra wyścig ze znacznie gorszemi 
końmi, które skakały w tempie. Umiejętność skoku 
w tempie jest zaletą. Jeżeli koń jest flegmatyczny, 
wymaga wysyłania, radzę dać mu bata na kilka 
metrów przed przeszkodą, aby podczas samego sko
ku nie zbić go z tempa.

Także trzeba śledzić za wodzami, aby szły z ru
chem głowy i w chwili skoku dać tyle wodzy, ile ich 
koń wymaga, nigdy nie tracąc stałego oporu konia 
o wędzidła. Podkreślam, że w takiem tempie, jakie 
jest podczas wyścigów, tej styczności stracić nie wol
no, bo inaczej koń upadnie. O ile koń jest pewny i do
statecznej klasy, to przy dużych odległościach biegu 
warto na pierwsze przeszkody pojechać ostro, aby 
zmusić współzawodników do skakania w szybkiem 
tempie, co dla koni niewyćwiczonych w skokach nie 
jest łatwe. Da to możność po uzyskaniu pewnej od
ległości na swą korzyść zmniejszyć tempo i jechać, 
zależnie od położenia. W każdym razie wyścigi 
z przeszkodami są o wiele łatwiejsze od płaskich, bo 
znajomość wyścigowego tempa konia nie odgrywa tu 
takiej roli. Nieraz konie powolniejsze wygrywają 
z nierównemi a szybszemi tylko dzięki swej technice 
skoku. Znany liwerpoolski bieg z przeszkodami wy
grywają zwykle konie w starszym wieku ponad 8 lat 
tylko dzięki swojej technice skoku. Wobec powyższe-
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go radzę do tych biegów brać konie starsze, spokojne 
i starannie ćwiczyć je w skakaniu.

Z umieszczonych rysunków dokładnie widać róż
nice siadu jeźdźca w biegu z przeszkodami i wyścigu 
płaskim, a również widać znacznie dłuższe wodze, na 
których są prowadzone konie.
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WYDAWNICTWA SPORTOWE

BUDOWA T E BE N Ó W
I URZĄDZEŃ SPOBTOWYCH
Praca zbiorowa pod redakcją
Osm o I s kie g o W. płk. dr. Cena............... Z1 33
i Jeziorowskiego H. w oprawie zi. 43.—

Jest to fundamentalne dzieło, obejmujące całokształt budow
nictwa sportowego, opracowane przez najwybitniejszych znaw
ców budownictwa i sportu. Liczy ono 566 str. druku oraz 
522 ilustracyj<planów i rysunków Zawiera projekty i koszto
rysy urządzeń sportowych od najprymitywniejszych począw
szy do najbardzej luksusowych, a mianowicie, sale ćwiczeb
ne, boiska sportowe, korty tennisowe, kąpieliska, pływalnie, 
tory kolarskie, motocyklowe i samochodowe, obozy letnie, 
domy wycieczkowe, schroniska turystyczne, tory saneczkowe, 
tory do zawodów konnych, ujeżdżalnie kryte, ogrody 
jordanowskie, przystanie, baseny wioślarskie i skocznie 

narciarskie.

Jeziorowski H.
PIŁKA NOŻNA.

Wydanie V, poprawione po
dług najnowszych przepisów
Polskiego Związku
Piłki Nożnej. Cena........................zi. 1.40

Jest to podręcznik gry w piłkę nożną. Na treść jego składa 
się: opis gry, jej prawidła oraz wskazówki, jak postępować 
w wypadkach obrażeń cielesnych. Praca ujęta jest krótko, 
lecz gruntownie i wyczerpująco. O wartości tej praktycznej 
książeczki świadczy niebywała wprost ilość sprzedanych 

egzemplarzy, mianowicie 50 000.



Jeziorowski H.
WALKA WRĘCZ. 
DŻIU-DŻITSU.

Cena ... zł. 2.50

Praca ta stanowi wyłożenie japońskiej metody walki wręcz
Jest to doskonały i wyczerpujący podręcznik z tej dziedziny.

Ziętkiewicz W.
JAZDA NA
NARTACH

Podręcznik dla instrukto
rów, uczniów i samouków. Cena . ... zi. 5.—

Praca ta jest ostatniem słowem techniki narciarskiej. Oparta 
jest na długoletniem doświadczeniu autora, znanego sportow
ca i narciarza. Rysunki w sposób filmowy przedstawiają każ
dy ruch narciarza, ułatwiając w ten sposób naukę jazdy, cho

dów płaskich i skoki.

Do nabycia
w Głównej Księgarni Wojskowej

Warszawa, ul. Nowy Świat 69.
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