Z ŻYCIA KONIA I JEŹDŹCA
MIĘDZYNARODOWE ZAWODY W SKOKACH
ŻYCIE ZAWODOWEGO JEŹDŹCA SILESIA EQUESTRIAN
Prawie każdy z zawodników występujących na Silesia Equestrian, to zawodowy jeździec zajmujący
się końmi na co dzień. Taka praca jest wyjątkowo wymagająca. Zawodnik ma zwykle do dyspozycji
ok 8-15 koni, z którymi musi codziennie pracować. Pomagają mu w tym Luzacy- specjalnie
wyszkoleni opiekunowie koni, oraz Bereiter- tzn. Drugi jeździec, zajmujący się pracą z końmi
podczas wyjazdów Zawodnika. W sezonie startowym, który trwa prawie cały rok (zimą startuje się
na Hali) zawodowy jeździec startuje w zawodach 2-3 razy w miesiącu, przemieszczając się z
turnieju na turniej. Wielu zawodników których tutaj oglądamy, nie przerywa swoich
cotygodniowych startów już prawie od miesiąca. Konie podróżują wygodnymi, nowoczesnymi
ciężarówkami, które są jednocześnie drugim domem dla ich opiekunów.

ŻYCIE KONIA SPORTOWEGO SILESIA EQUESTRIAN
Koń startujący na Silesia Equestrian to prawdziwa gwiazda. Nad jego dobrą formą i
samopoczuciem czuwa sztab ludzi- Zawodnik, Luzak, Bereiter, a do tego Podkuwacz, Weterynarz i
Fizjoterapeuta. Każdy koń zaczyna dzień od śniadania, które je około 6 rano. Jest to zawsze siano
lub sianokiszonka oraz pasza treściwa- czyli owies, mieszanka musli, lub granulatu a także wiele
dodatków witaminowych i mineralnych. Po śniadaniu Luzacy zabierają zwykle konie na spacer.
Taki sportowiec, będący w ciągłym tournée, nie ma niestety czasu na samodzielne harce na
wybiegu. Nadrabia to wieloma spacerami, poranną gimnastyką, przebieżką i oczywiście
treningiem. W chłodniejsze dni konie uwielbiają korzystać z solarium, bardzo zdrowy dla ich
układu ruchu jest też basen . Do codzienności sportowego konia należą już w tej chwili zabiegi
elektroterapii, magnetoterapii i wszystkie inne najnowsze sposoby na poprawę formy sportowca.
Luzak czuwa przy swoim koniu niemal cały dzień, a gdy jest taka potrzeba, także i noc. To wszystko
sprawia, że po latach wspólnej pracy, stają się prawdziwymi przyjaciółmi.
Dieta konia sportowego jest bardzo rygorystyczna. Niestety nie służy mu ani suchy chleb, ani
cukier w kostkach. Najczęściej stosowaną nagrodą są specjalnie przeznaczone dla koni smakołyki,
bezpieczne i wartościowe. W niewielkiej ilości podaje się koniom marchew, jabłka, a nawet
banany. Jeźdźcy chwalą też swoje konie głosem, głaskaniem czy klepaniem. Jednak chyba
największą nagrodą dla Koni i Jeźdźców, są Wasze brawa, podczas Rundy Honorowej.
Trening konia sportowego rozpoczynamy gdy kończy on mniej więcej 4 lata. Przygotowanie go do
Mistrzostwa to wieloletni proces- zwróćcie uwagę, że najmłodsze konie biorące udział w
konkursach Grand Prix mają aż 8 lat. Najwyższą formę prezentują do ok 16 roku życia- potem
powoli zdejmuje się im obciążenia, a starty trzeba planować dużo bardziej ostrożnie. Takie
doświadczone konie często zostają tzn. Profesorami i uczą młodych adeptów jeździectwa. Ogrom

pracy wkładany w wyszkolenie tych pięknych zwierząt sprawia, że sportowe konie są bardzo
wartościowe. W jeździeckim żargonie mówi się, że dobry koń nie ma ceny- jest wart tyle ile ktoś
chce za niego zapłacić. Coraz częstsze są na świecie transakcje przekraczające 10 milionów Euro za
końskiego sportowca! Bardzo popularne stają się nowoczesne metody hodowli takie jak
embriotransfer, mrożenie zarodków, a nawet klonowanie (!) a na prestżowych europejskich
aukcjach można spotkać klientów z całego świata.

JEŹDZIECTWO DLA KAŻDEGO SILESIA EQUESTRIAN
Powyższy wstęp może sugerować, że jeździectwo to sport wyjątkowo elitarny. Oczywiście jest
on taki na najwyższym poziomie. Wspaniałą gałęzią jest jednak jeździectwo rekreacyjne- coraz
bardziej dostępne w naszym kraju. Jazda Konna to wyjątkowy sport, ponieważ w zasadzie nie
istnieją ograniczenia do jego stosowania! Nasza Szkoła Jazdy Konnej Jakubus zaraża pasją do
jeździectwa osoby w każdym wieku i na każdym poziomie zaawansowania, a jeżeli ktoś
naprawdę nie czuje się na siłach by usiąść na końskim grzbiecie istnieje wiele wspaniałych
form kontaktu z końmi. Polecamy serdecznie przejażdżki bryczką czy zimowy kulig…

INFORMATOR SPORTOWY
MIĘDZYNARODOWE ZAWODY W SKOKACH
SKOKI PRZEZ PRZESZKODY SILESIA EQUESTRIAN

Celem zawodów w skokach przez przeszkody jest sprawdzenie umiejętności, dokładności i
wytrenowania konia skaczącego pod jeźdźcem. Konkurencja polega na tym, że na parkurze
ustawia się kilka lub kilkanaście przeszkód, które koń wraz ze swym jeźdźcem musi pokonać w
określonej kolejności i czasie, z jak najmniejszą liczbą zrzutek i przypadków nieposłuszeństwa
konia. Za każdy błąd para koń i jeździec otrzymuje punkty karne. Zwycięża ten, kto zgromadził
jak najmniejszą liczbę punktów karnych, a w przypadku wyrównanego wyniku, ten kto pokona
tor w krótszym czasie. Istnieje wiele rodzajów konkursów: w niektórych zwycięzcy wyłaniani
są w dogrywkach; są też konkursy pozwalające na zbieranie punktów bonifkacyjnych oraz
takie, w których priorytetowy jest czas przejazdu. Jest to jedyny sport olimpijski w którym
kobiety współzawodniczą z mężczyznami.
Podczas Silesia Equestrian przyglądać się bedziemy rywalizacji ponad 300 koni z całego świata.
Przygotowanie konia do udziału w konkursie Grand Prix podczas Silesia Equestrian to proces
trwający minimum 4 lata codziennych treningów. Tylko wyjątkowej klasy jeźdźcy i konie są w
stanie wziąć udział w zawodach tej rangi, a ich przygotowanie do startu w Grand Prix
obejmuje między innymi starty w niższych klasach konkursów w trakcie zawodów.

BŁĘDY I KARY SILESIA EQUESTRIAN

Rodzaj błędu Rodzaj kary
strącenie przeszkody 4 punkty karne lub 4 sekundy karne w
pierwsze
nieposłuszeństwo konia
drugie nieposłuszeństwo
konia
przekroczenie normy
czasu za każde
rozpoczęte 4 sekundy
przekroczenie normy
czasu w rozgrywkach za
każdą rozpoczętą
sekundę
upadek jeźdźca lub
jeźdźca i konia
pomylenie trasy
przebiegu (bez korekty)

konkursie „Szybkości”
4 punkty karne
eliminacja
1 punkt karny

1 punkt karny

eliminacja
eliminacja

WYSOKOŚCI

Klasa
Children Round
Junior Round
U25 Round
Small One Star
Medium One Star
Bronze Round
Silver Round
Gold Round

Wysokość
115/120 /125cm
130/135/140cm
135/140/145cm
120cm
130/135cm
135/140cm
140/145cm
145/150/160cm

KONKURSY SKOKÓW SILESIA EQUESTRIAN

Konkurs dokładności z rozgrywką/ zawodnicy z bezbłędnym kontem w konkursie podstawowym
biorą udział w rozgrywce, w której liczy się czas.
Konkurs zwykły/ ważne są błędy na przeszkodach oraz czas przejazdu.
Konkurs dwufazowy/ jest rozgrywany w 2 fazach: linia mety pierwszej fazy (7 do 9 przeszkód) jest
jednocześnie linią startu drugiej fazy (4 do 6 przeszkód). Po zakończeniu 1 fazy, przejazd

kontynuują w drugiej fazie jedynie ci zawodnicy, którzy pokonali pierwszą bezbłędnie w normie
czasu.
Konkurs z Jokerem/ w tym konkursie przyznawane są punkty bonifkacyjne: przeszkoda nr 1 za 1
pkt, nr 2 za 2pkt, nr 3 – 3 pkt itd. Zawodnik zbiera punkty wykonując kolejne czyste skoki, błąd
powoduje 0 pkt na koncie za dany skok. Na końcu zwykle stoi przeszkoda alternatywna tzw.
JOKER . Ma ona większą ilość punktów niż pozostałe. Zrzucenie tej jedynej przeszkody powoduje
odejmowanie punktów za nią przeznaczonych. Jednak to ryzyko zwykle jest jedyną szansą na
zwycięstwo w konkursie.

NAJCIEKAWSZE KONKURSY
MIĘDZYNARODOWE ZAWODY W SKOKACH
Najważniejszymi konkurami są oczywiście te, w których przeszkody osiągają największe
rozmiary. Emocje wzbudza również tempo jazdy- szczególnie wysokie w konkursach szybkości.
Zachęcamy do szczególnego zainteresowania się konkursami Gold Round – zaliczanymi do
Światowego Rankingu Longines, poniżej przybliżamy też pozostałe najważniejsze sportowe
wydarzenia lipcowego Tour Silesia Equestrian 2018
KONKURSY SZYBKOŚCI widowiskowy konkurs w którym najważniejszym kryterium jest czas.
Ewentualne błędy zrzutek przeliczane są na sekundy karne. Podczas Silesia Equestrian 2018
będziemy mogli oglądać taki konkurs dwukrotnie – Finał Silver Round zaliczany do Światowego
Rankingu Longines w sobotę 7 lipca, a także na troszkę niższym poziomie- w sobotę 14 lipca
KONKURS SPECJALNY SHOW&BUSINESS
Tradycyjnie rozgrywana podczas Silesia Equestrian sztafeta Jeźdźca na koniu oraz powożącego
bryczką. W rolę zawodników wcielają się gwiazdy Showbiznesu, mecenasi jeździectwa lub
profesjonalni zawodnicy, ale obarczeni dodatkowymi, niecodziennymi zadaniami.
Zapraszamy 7 lipca w godzinach popołudniowych.
KONKURS DWUNAWROTOWY- KONKURSY GRAND PRIX SILESIA EQUESTRIAN
zwykle w takiej formule odbywają się najważniejsze konkursy zawodów, czyli Grand Prix.
Zawodnicy jadą pierwszy nawrót i 10 najlepszych jeźdźców ma prawo startu w nawrocie drugim.
Końcowy wynik jest sumą obu przejazdów. Czasem, do drugiego nawrotu dopuszczona jest
większa ilość startujących (25% zawodników). Podczas Silesia Equestrian konkursy Grand Prix
osiągną wysokość 160cm, a najlepsi jeźdźcy powalczą w nich nie tylko o wysokie premie
fnansowe ( 120 000 zł ), cenne punkty do Światowego Rankingu Longines ale i kwalifkację do
Mistrzostw Europy 2019. Na konkursy Grand Prix zapraszamy 8 i 15 lipca ok godziny 14:00

KONKURS POTĘGI SKOKU NA ZASADZIE KONKURSU SZEŚCIU BARIER /
Wyjątkowy konkurs specjalny w którym najniższa rozgrywka ma 155cm, a przeszkody mogą dojść
nawet do 2m wysokości! Konkurs typu potęgi skoku, wymagający od koni wyjątkowej skoczności,
zręczności i zaufania do prowadzącego go zawodnika. Udział w nim mogą brać tylko najbardziej
doświadczeni jeźdźcy, wyróżniający się doskonałym wyczuciem tempa i odległości do przeszkody,
a także nieprzeciętną odwagą. Podczas Silesia Equestrian 2018 rozegramy go po raz pierwszy –
zapraszamy na trybuny 13 lipca ok godz. 17:00

Życzymy miłego kibicowania, a na kolejne imprezy zapraszamy już niedługo:
•
2-5 sierpnia Mistrzostwa Polski w Skokach
•
16-19 sierpnia Mistrzostwa Polski Kuców i Małych Koni
•
13-16 września Ogólnopolskie Zawody w Ujeżdżeniu

